STATUT
ZESPO£U SZKÓ£ NR 13 W GDYNI

Ustalony na podstawie ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991r. o systemie oœwiaty ( tekst
jednolity: Dz.U.z 2004r. nr 256, poz. 2572 z póêniejszymi zmianami) , rozporz¹dzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21.05.2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego
przedszkola oraz publicznych szkóù (Dz.U.z 2001r. Nr 61, poz. 624 z póêniejszymi
zmianami) oraz Rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 wrzeœnia
2004 r. W sprawie warunków i sposobu warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i
promowania uczniów i sùuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w
szkoùach publicznych
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Rozdziaù I
Przepisy ogólne
§ 1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nazwa szkoùy brzmi: Zespóù Szkóù nr 13 w Gdyni
Organem prowadz¹cym szkoùê jest gmina Gdynia.
Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oœwiaty w Gdañsku.
Zespóù szkóù obejmuje Szkoùê Podstawow¹ nr 46 i Gimnazjum nr 18.
Cykl ksztaùcenia w szkole podstawowej trwa 6 lat , cykl ksztaùcenia w gimnazjum 3 lata.
Terminy przerw w nauce, organizowanie, rozpoczynanie i koñczenie zajêã okreœla
Ministerstwo Edukacji i Kuratorium Oœwiaty.
§ 2.

Szkoùa u¿ywa pieczêci urzêdowej zgodnie z odrêbnymi przepisami.
Szkoùa prowadzi i przechowuje dokumentacjê zgodnie z odrêbnymi przepisami.
Zasady gospodarki finansowej szkoùy okreœlaj¹ odrêbne przepisy.
Szkoùa mo¿e na wyodrêbnionym rachunku bankowym, gromadziã œrodki specjalne
pochodz¹ce z:
- dobrowolnych wpùat rodziców, osób, instytucji, firm,
- opùat za kursy, szkolenia, wy¿ywienie i z innych êródeù zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami.
5. Úrodki specjalne mog¹ byã przeznaczone na :
- dziaùalnoœã dydaktyczno-wychowawcz¹,
- zakup pomocy naukowych i wyposa¿enia,
- zakup materiaùów na remonty i konserwacje,
- zakup œrodków czystoœci, materiaùów biurowych,
- opùaty za usùugi (remonty, transport, przegl¹dy itp.),
- ¿ywienie uczniów, pracowników,
- wynagrodzenie wynikaj¹ce z dziaùalnoœci jednostki oœwiatowej,
- inne cele wynikaj¹ce ze statutowej dziaùalnoœci szkoùy.
1.
2.
3.
4.

§ 3.
1. W celu realizacji zadañ opiekuñczych i wspomagania wùaœciwego rozwoju uczniów szkoùa
mo¿e zorganizowaã stoùówkê.
2. W oparciu o oœrodki finansowe z bud¿etu gminy szkoù¹ organizuje pomoc materialn¹ dla
dzieci i mùodzie¿y w formie posiùków przygotowywanych w stoùówce szkolnej.
3. Dla uczniów znajduj¹cych siê w szczególnie trudnej sytuacji materialnej mo¿e byã
przyznana pomoc socjalna w formie bezpùatnych posiùków (obiadów) wydawanych w
stoùówce szkolnej.
4. Opùata wnoszona przez ucznia za posiùki w stoùówce szkoùy, mo¿e byã równa wysokoœci
kosztów surowca przeznaczonego na wy¿ywienie, ustalonych przez dyrektora szkoùy.
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Rozdziaù II
Cele i zadania szkoùy
§ 1.
1. Szkoùa realizuje cele i zadania wynikaj¹ce z przepisów prawa oraz uwzglêdniaj¹ce
program wychowawczy i profilaktyczny szkoùy, a w szczególnoœci zapewnia:
a)
b)
c)
d)

e)
f)

poznawanie wymaganych pojêã i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie
umo¿liwiaj¹cym co najmniej kontynuacjê nauki na nastêpnym etapie ksztaùcenia;
traktowanie wiadomoœci przedmiotowych, stanowi¹cych wartoœã poznawcz¹ sam¹ w
sobie, w sposób integralny, prowadz¹cy do lepszego rozumienia œwiata, ludzi i siebie;
rozwijanie sprawnoœci umysùowych oraz osobistych zainteresowañ,
znalezienie w szkole œrodowiska wychowawczego sprzyjaj¹cego wszechstronnemu
rozwojowi ( w wymiarze intelektualnym, psychicznym, spoùecznym, zdrowotnym,
estetycznym, moralnym, duchowym);
sprawowanie opieki nad uczniami z uwzglêdnieniem zasad bezpieczeñstwa oraz
promocji i ochrony zdrowia;
udzielanie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

§ 2.
1. Realizacja celów i zadañ szkoùy nastêpuje poprzez:
a) zdobywanie wiedzy przez:
- ksztaùcenie zintegrowane w klasach I-III,
- zajêcia edukacyjne w klasach IV-VI,
- nauczanie przedmiotowe w klasach gimnazjum.
b) oddziaùywanie wychowawcze skierowane na nastêpuj¹ce priorytety:
- pomoc w uzyskaniu orientacji etycznej i hierarchizacji wartoœci,
- wychowanie do ¿ycia w rodzinie, w grupie kole¿eñskiej, w spoùecznoœci,
- wpajanie zasad kultury ¿ycia codziennego,
- promocjê zdrowia.
c) prowadzenie kóù zainteresowañ i kóù przedmiotowych, zajêã dydaktycznowyrównawczych,
zajêã
korekcyjnych,
kompensacyjno-wyrównawczych,
logopedycznych;
d) prowadzenie lekcji religii w szkole:
e) pracê pedagoga i psychologa szkolnego;
f) naukê jêzyka obcego w klasach mùodszych;
g) naukê jêzyka niemieckiego w klasach gimnazjalnych (zajêcia dodatkowe);
h) organizacjê konkursów o charakterze edukacyjnym i sprawdzaj¹cych wiedzê,
umiejêtnoœci i postawy mùodzie¿y na szczeblu szkolnym i ogólnomiejskim.
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§ 3.
1. Szkoùa dba o bezpieczeñstwo uczniów i ochrania ich zdrowie poprzez:
a) dy¿ury nauczycieli w budynku wg grafiku wywieszanego w pokoju nauczycielskim;
b) dy¿ury na zewnêtrznych obiektach szkolnych (w okresie maj, czerwiec, wrzesieñ),
przy sprzyjaj¹cych warunkach atmosferycznych) wedùug grafiku znajduj¹cego siê w
pokoju nauczycielskim;
c) zapewnienie opieki na zajêciach pozalekcyjnych i nadobowi¹zkowych;
d) przydzielenie opiekunów podczas wycieczek i wyjœã poza teren szkoùy, stosownie do
sytuacji i potrzeb;
e) omawianie zasad bezpieczeñstwa na godzinach wychowawczych;
f) przeznaczenie do nauki oddzielnego skrzydùa dla uczniów klas I-III;
g) zapewnienie pobytu w œwietlicy szkolnej dzieciom z klas I-III, a w szczególnych
przypadkach dzieciom klas IV-V;
h) szkolenie pracowników szkoùy w zakresie bezpieczeñstwa i higieny pracy;
i) dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseù i innego sprzêtu szkolnego do wzrostu
uczniów i rodzaju pracy;
j) systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, ksztaùcenie komunikacyjne ,
oraz przeprowadzenie egzaminu na kartê rowerow¹;
k) zapewnienie uczniom warunków do spo¿ycia co najmniej jednego ciepùego posiùku w
stoùówce szkolnej, utrzymywanie kuchni, jadalni i urz¹dzeñ sanitarnych w stanie
sprawnoœci i w staùej czystoœci;
l) uwzglêdnienie w tygodniowym rozkùadzie zajêã dydaktyczno-wychowawczych
równomiernego rozùo¿enia zajêã w ka¿dym dniu;
m) nie ù¹czenia w kilkugodzinne jednostki lekcyjne zajêã z tego samego przedmiotu, z
wyj¹tkiem przedmiotów, których program tego wymaga;
n) promowanie zdrowia i zdrowych warunków ¿ycia.
o) prowadzenie edukacji prawnej;
p) dziaùania opiekuñczo-wychowawcze psychologa i pedagoga.
§ 3.1
1. Za bezpieczeñstwo uczniów podczas jego pobytu odpowiada szkoùa.
2. Uczniowie powinni przestrzegaã godzin przyjœcia do szkoùy i wyjœcia ze szkoùy.
3. Minimalne standardy opieki podczas zajêã edukacyjnych to jeden nauczyciel dla grupy
uczniów ujêtej w planie organizacji szkoùy.
4. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeñstwo uczniów podczas zajêã edukacyjnych.
5. Opuszczenie miejsca pracy przez nauczyciela (tylko w wyj¹tkowych wypadkach) jest
mo¿liwe pod warunkiem, ¿e opiekê nad klas¹ przejmie w tym czasie inny pracownik
szkoùy.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (choroba nauczyciela) dopuszczalne jest
ù¹czenie grup uczniów (równie¿ caùych klas) i przekazanie jednemu nauczycielowi opieki
nad tak¹ grup¹.
7. Ucznia mo¿e zwolniã z danej lekcji; dyrektor szkoùy, wychowawca klasy, lub nauczyciel
danych zajêã edukacyjnych – na pisemny wniosek rodziców.
8. Nauczyciel nie mo¿e wyprosiã ucznia z klasy, jeœli nie jest w stanie zapewniã mu
odpowiedniej opieki.
9. Zwolnienie ucznia z zajêã z zamiarem od odbycia przez niego innych zajêã w szkole
jest dopuszczalne tylko po uzgodnieniu tego z nauczycielem.
10. Uczniów mo¿na zwolniã z pierwszych lub ostatnich godzin lekcyjnych po uprzednim
powiadomieniu.
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§ 4.
1. Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc
szkoùa udziela wsparcia poprzez:
a) pomoc pedagogiczn¹ i psychologiczn¹ udzielan¹ przez pedagoga szkolnego,
psychologa i instytucje œwiadcz¹ce specjalistyczne poradnictwo;
b) terapiê pedagogiczn¹, grupow¹ dla klas I-III i indywidualn¹ dla klas starszych dzieci z
ryzyka dysleksji i dyslektycznych ze specyficznymi trudnoœciami w nauce czytania i
pisania ,
c) zapewnienie obiadów finansowanych ze œrodków pomocy spoùecznej,
d) zorganizowanie pomocy materialnej i rzeczowej w ramach akcji charytatywnych ;
e) organizowanie wypoczynku letniego i zimowego w formie póùkolonii i kolonii.

§ 5.
1. W celu dostosowania treœci, metod i organizacji nauczania do mo¿liwoœci
psychofizycznych uczniów
szkoùa zapewnia pomoc udzielan¹ przez pedagoga
szkolnego, psychologa i poradniê psychologiczno-pedagogiczn¹ w formie:
a) kierowania na badania uczniów z deficytami rozwojowymi;
b) respektowanie zaleceñ o odroczeniu lub przyspieszeniu obowi¹zku szkolnego,
nauczaniu indywidualnym;
c) spotkañ terapeutycznych;
d) zajêã z preorientacji zawodowej;
e) dostosowania treœci i form ksztaùcenia zajêã prowadzonych przez nauczycieli do
indywidualnych deficytów i potrzeb ucznia.

Rozdziaù III
Program wychowawczy szkoùy
Program wychowawczy szkoùy opiera siê na d¹¿eniu do wszechstronnego rozwoju ucznia
jako nadrzêdnego celu pracy edukacyjnej. Nauczanie w szkole polega na zgodnym ù¹czeniu i
realizacji zadañ w zakresie nauczania, ksztaùcenia umiejêtnoœci i wychowania.
§ 1.
Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej, wspieraj¹c w tym zakresie obowi¹zki rodziców,
winni zmierzaã do tego, aby uczniowie w szkole:
1) znajdowali œrodowisko wszechstronnego rozwoju osobowego w wymiarze intelektualnym,
psychicznym, spoùecznym, zdrowotnym, moralnym i estetycznym;
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2) rozwijali w sobie dociekliwoœã poznawcz¹ w kierunku poszukiwania prawdy, dobra i
piêkna w œwiecie;
3) mieli œwiadomoœã ¿yciowej u¿ytecznoœci treœci zajêã edukacyjnych;
4) stawali siê bardziej samodzielni poprzez wùasny rozwój, bior¹c w coraz wiêkszym stopniu
odpowiedzialnoœã za siebie i ù¹cz¹c to poczucie z d¹¿eniem do dobra wùasnego i dobra
innych;
5) poszukiwali, odkrywali i d¹¿yli na drodze rzetelnej pracy do osi¹gniêcia wùasnych celów
¿yciowych i wartoœci wa¿nych dla odnalezienia wùasnego miejsca w œwiecie;
6) uczyli siê szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy ¿ycia spoùecznego oraz
przygotowywali siê do ¿ycia w rodzinie, w spoùecznoœci lokalnej i w pañstwie w duchu
postawy patriotycznej i obywatelskiej;
7) przygotowywali siê do rozpoznawania wartoœci moralnych, dokonywania ich wyboru i
rozwoju wùasnej osobowoœci w duchu przyjêtych wartoœci;
8) ksztaùtowali w sobie postawê dialogu, umiejêtnoœci sùuchania i rozumienia pogl¹dów
innych ludzi, umieli wspóùtworzyã i wspóùdziaùaã we wspólnocie szkolnej razem z innymi
uczniami, nauczycielami i rodzicami.
§ 2.
Absolwent szkoùy podstawowej i gimnazjum to uczeñ, którego osobowoœã ksztaùtuje taki
zespóù wartoœci jak:
-

d¹¿enie do wszechstronnego rozwoju wùasnego;
dociekliwoœã poznawcza ukierunkowana na dobro, prawdê, piêkno;
samodzielnoœã, optymizm, asertywnoœã;
wolnoœã poù¹czona z odpowiedzialnoœci¹;
cel ¿ycia i rzetelna praca, która do niego prowadzi;
poczucie wspólnoty z rodzin¹, szkoù¹, regionem, pañstwem;
tolerancja i umiejêtnoœã dialogu;
œwiadomoœã wartoœci takich jak: ¿ycie, zdrowie, rodzina, bezpieczeñstwo
wùasne i innych, sprawnoœã fizyczna.

§ 3.
Cele wychowawcze i edukacyjne realizowane s¹ poprzez pracê nauczycieli.
Nauczyciel powinien d¹¿yã do tego, aby byã dla uczniów opiekunem, przewodnikiem w
œwiecie wiedzy i umiejêtnoœci.
Zadaniem nauczycieli jest :
1) wyposa¿yã uczniów w wiedzê i umiejêtnoœci stosownie do ich rozwoju i zdolnoœci;
2) rozbudziã potrzebê korzystania z dzieù myœli ludzkiej, dóbr kultury;
3) rozwijaã wra¿liwoœã estetyczn¹, zdolnoœã twórczego myœlenia, zachêcaã uczniów do
samoksztaùcenia;
4) uùatwiã uczniom poznanie i rozumienie samego siebie, znajdowanie swojego miejsca w
grupie, spoùecznoœci;
5) rozwijaã wra¿liwoœã moraln¹, otwartoœã na pogl¹dy i potrzeby innych ludzi;
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6) ksztaùtowaã racjonalne podejœcie do problemów ¿yciowych i
rozwi¹zywania stosownie do wieku i mo¿liwoœci mùodego czùowieka.

umiejêtnoœci

ich

Nauczyciel musi posiadaã rzeteln¹ wiedzê pedagogiczn¹ i psychologiczn¹, a tak¿e fachow¹
w zakresie prowadzonych zajêã edukacyjnych.
Nauczyciel winien d¹¿yã do podnoszenia swoich kwalifikacji, powinien byã otwarty na nowe
pomysùy, stosowaã narzêdzia pomiaru i diagnozy swojej pracy u uczniów.
Nauczyciel powinien staraã siê byã autorytetem dla uczniów, mieã wyczucie potrzeb
wychowanków, œwiadomoœã okolicznoœci czasu i miejsca podjêcia najodpowiedniejszych
dziaùañ.

§ 4.
Wypeùnianiu tej misji sùu¿yã bêdzie zaanga¿owanie nauczyciela w swoj¹ pracê, a tak¿e
¿yczliwoœã, równowaga emocjonalna, tolerancja, cierpliwoœã, sprawiedliwoœã, wra¿liwoœã w
stosunku do uczniów.
Praca wychowawcza szkoùy polega na œcisùym wspóùdziaùaniu nauczycieli i rodziców. Celem
takiej wspóùpracy jest wspieranie rodziny, jej prawidùowego funkcjonowania, pomoc w
wypeùnianiu przez najbli¿szych dziecka ich zadañ rodzicielskich.
Nauczyciele maj¹ obowi¹zek zapoznania rodziców z zadaniami wychowawczymi i
edukacyjnymi szkoùy i klasy, udzielania rzetelnej informacji na temat dziecka, jego postêpów
w rozwoju, trudnoœci oraz porad w sprawach wychowania i dalszego ksztaùcenia.
Rodzice wpùywaj¹c na rozwój dziecka wspóùpracuj¹ ze szkoù¹. Maj¹ obowi¹zek
kontaktowania siê z nauczycielami podczas spotkañ z rodzicami, dy¿urów nauczycielskich,
oraz stawiaã siê na wezwania do szkoùy, wykonywaã zadania zwi¹zane z przygotowaniem
dziecka do pracy w szkole.
§ 5.
Nadrzêdne cele wychowawcze:
1) wszechstronny rozwój osobowoœci ucznia – rozwój intelektualny, psychiczny, spoùeczny,
moralny i duchowy, estetyczny;
2) wdra¿anie wszechstronnej edukacji zdrowotnej.
Gùówne zadania wychowawcze:
1) znajomoœã zadañ i funkcjonowania szkoùy – statut szkoùy, program wychowawczy,
program profilaktyczny, procedury postêpowania w sytuacjach zagro¿enia dzieci i
mùodzie¿y, wewn¹trzszkolny i przedmiotowe systemy oceniania, regulaminy szkolne;
2) ksztaùtowanie kultury osobistej;
3) ksztaùtowanie osobowoœci ucznia- szacunek dla ka¿dego czùowieka, tolerancja wobec
innych, odpowiedzialnoœã za siebie i innych, odwaga, uczciwoœã, wyrabianie poczucia
godnoœci, praca nad sob¹ – dostrzeganie wùasnych zalet i wad, tworzenie postawy
altruizmu, empatii;
4) realizacja programu szkoùy promuj¹cej zdrowie
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
5)
6)
7)

8)

higiena osobista i otoczenia,
bezpieczeñstwo wùasne i innych m.in. wychowanie komunikacyjne,
zdrowe ¿ywienie,
aktywnoœã fizyczna, wypoczynek, racjonalne wykorzystanie czasu wolnego,
edukacja do ¿ycia w rodzinie,
profilaktyka uzale¿nieñ ,
zainteresowania turystyczno-krajoznawcze, koùa zainteresowañ, imprezy
rekreacyjne,
ksztaùtowanie postaw patriotycznych – znajomoœã i poszanowanie symboli narodowych,
rocznice i œwiêta pañstwowe;
ksztaùtowanie postaw obywatelskich – samorz¹dnoœã klasowa i szkolna uczniów,
aktywnoœã wùasna i zespoùowa, wiedza obywatelska, znajomoœã regionu;
wychowanie kulturalne – uœwiadamianie wartoœci kultury w ¿yciu czùowieka, dokonywanie
umiejêtnych wyborów programów medialnych, ksi¹¿ka i czytelnictwo, obiekty kultury
(muzeum, kino, teatr);
wychowanie estetyczne – troska o mienie i estetykê sal lekcyjnych i szkoùy.

§ 6.
W realizacji gùównych zadañ wychowawczych aktywny udziaù bior¹ nauczyciele i uczniowie.
Zadania szczegóùowe okreœla plan pracy szkoùy obejmuj¹cy, m.in:
1) plan wychowawczy i profilaktyczny szkoùy,
2) plan uroczystoœci i imprez szkolnych,
3) plany pracy wychowawczej i profilaktycznej zespoùów klasowych.

§ 7.
Program wychowawczy szkoùy mo¿e ulegaã zmianom, aktualizacji w ci¹gu roku szkolnego.
Istnieje mo¿liwoœã wprowadzenia celów, treœci i zadañ szczegóùowych, które bêd¹ odbiciem
bie¿¹cych potrzeb wychowawczych szkoùy w ka¿dym momencie realizacji planu.
§ 8.
Szkoùa realizuje program profilaktyczny maj¹cy na celu zapobieganie negatywnym
zjawiskiom spoùecznym wœród uczniów.
§ 9.
Gùówne zadania szkolnego programu profilaktycznego:
1. udzielanie pomocy uczniom z dysfunkcjami;
2. eliminowanie przyczyn niepowodzeñ szkolnych;
3. poprawa dyscypliny i odpowiedzialnoœci uczniów za wùasne postêpowanie;
4. poprawa bezpieczeñstwa uczniów na terenie szkoùy;
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5. ograniczenie, a w konsekwencji wyeliminowanie zachowañ agresywnych wœród
uczniów;
6. zwalczanie negatywnych uzale¿nieñ: alkohol, nikotyna, narkotyki.
7. ksztaùtowanie postaw prozdrowotnych;
8. udzielanie pomocy uczniom z rodzin ubo¿szych i zagro¿onych;
9. prowadzenie psychoedukacji rodziców.
§ 10.
Szkoùa stosuje okreœlone odrêbnym dokumentem procedury postêpowania w sytuacjach
zagro¿enia dzieci i mùodzie¿y.
Rozdziaù IV
Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów
§1.
Wewn¹trzszkolny system oceniania okreœla warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i
promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów zewnêtrznych,
klasyfikacyjnych, i poprawkowych.
§ 2.
1. Ocenianie wewn¹trzszkolne polega na:
 rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postêpów w opanowaniu przez
uczniów wiadomoœci i umiejêtnoœci w stosunku do wymagañ edukacyjnych
wynikaj¹cych z podstawy programowej, okreœlonej w odrêbnych przepisach i
realizowanych w szkole programów nauczania, uwzglêdniaj¹cych tê podstawê;
 rozpoznawaniu przez wychowawcê klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy,
stopnia respektowania przez ucznia zasad wspóù¿ycia spoùecznego i norm
etycznych.
2. Ocenianie wewn¹trzszkolne ma na celu:
 informowanie ucznia o poziomie jego osi¹gniêã edukacyjnych i jego zachowaniu
oraz o postêpach w tym zakresie;
 pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
 motywowanie ucznia do dalszej pracy;
 dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o
postêpach, trudnoœciach w uczeniu siê oraz uzdolnieniach uczniów;
 umo¿liwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznowychowawczej.
3. Zadania wewn¹trzszkolego oceniania:
 formuùowanie przez nauczycieli wymagañ edukacyjnych wynikaj¹cych z przyjêtych
programów nauczania;
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ustalania kryteriów oceniania zachowania;
informowanie rodziców i uczniów o wymaganiach edukacyjnych;
ocenianie bie¿¹ce wedùug skali i formach przyjêtych w szkole;
przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych;
ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku;
ustalanie warunków i trybu poprawiania ocen klasyfikacyjnych na koniec roku;
ustalanie trybu i warunków odwoùania siê od ocen klasyfikacyjnych i zachowania
na koniec roku.
W ocenianiu ucznia nauczyciel bierze pod uwagê jego wiedzê, umiejêtnoœci,
mo¿liwoœci, wkùad pracy i wysiùek wkùadany w wykonanie obowi¹zków.
Rok szkolny dzieli siê na dwie czêœci obejmuj¹ce zbli¿on¹ iloœã tygodni. Pierwsza
czêœã koñczy siê klasyfikacyjn¹ œródroczn¹, druga czêœã klasyfikacj¹ roczn¹.
§ 3.

1. Nauczyciele na pocz¹tku ka¿dego roku szkolnego informuj¹ uczniów oraz jego
rodziców (prawnych opiekunów) o:
 wymaganiach edukacyjnych niezbêdnych do uzyskania poszczególnych
œródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowi¹zkowych i dodatkowych
zajêã edukacyjnych wynikaj¹cych z realizowanego przez siebie programu
nauczania;
 sposobach sprawdzania osi¹gniêã edukacyjnych uczniów;
 warunkach i trybie uzyskania wy¿szej ni¿ przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej z obowi¹zkowych i dodatkowych zajêã edukacyjnych.
2.

Wychowawca klasy na pocz¹tku ka¿dego roku szkolnego informuje uczniów oraz
ich rodziców (prawnych opiekunów0 o warunkach i sposobie oraz kryteriach
oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wy¿szej ni¿
przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia
uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania.
§ 4.

1. Oceny s¹ jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).
2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i
ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycz¹ca oceniania
ucznia jest udostêpniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).
§ 5.
1. Nauczyciel jest obowi¹zany na podstawie opinii publicznej poradni psychologicznopedagogicznej , w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosowaã wymagania
edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia u
którego stwierdzono zaburzenie i odchylenie rozwojowe lub specyficzne trudnoœci
w uczeniu siê uniemo¿liwiaj¹ce sprostanie tym wymaganiom.
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2. Dostosowanie
wymagañ
edukacyjnych
do
indywidualnych
potrzeb
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia u którego stwierdzono specyficzne
trudnoœci w uczeniu siê uniemo¿liwiajêce sprostanie tym wymaganiom nastêpuje
tak¿e na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w
tym niepublicznej poradni specjalistycznej.
3. W przypadku ucznia posiadaj¹cego orzeczenie o potrzebie ksztaùcenia
specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagañ edukacyjnych
do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia mo¿e nast¹piã na podstawie
tego orzeczenia.
§ 6.
Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, plastyki i muzyki nale¿y w
szczególnoœci braã pod uwagê wysiùek wkùadany przez ucznia w wywi¹zywanie siê
z obowi¹zków wynikaj¹cych ze specyfiki tych zajêã.
§ 7.
1. W uzasadnionych przypadkach uczeñ mo¿e byã zwolniony z zajêã
wychowania fizycznego lub informatyki na podstawie opinii o ograniczonych
mo¿liwoœciach uczestniczenia ucznia w tych zajêciach, wydanej przez lekarza,
oraz na czas okreœlony w tej opinii.
2. W przypadku zwolnienia z zajêã w dokumentacji przebiegu nauczania
zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje siê „zwolniony”.
3. Uczeñ zwolniony przez dyrektora z zajêã edukacyjnych nie ma
obowi¹zku przebywania w szkole,( je¿eli dotyczy to pierwszych lub ostatnich
lekcji) oraz je¿eli takie ¿yczenie wyra¿¹ na piœmie jego rodzice (prawni
opiekunowie).
§ 8.
1. Klasyfikacja œródroczna polega na okresowym podsumowaniu osi¹gniêã
edukacyjnych ucznia z zajêã edukacyjnych, okreœlonych w szkolnym planie
nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu – wedùug skali ustalonej w
statucie szkoùy – œródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajêã edukacyjnych i
œródrocznej oceny z zachowania.
2. Klasyfikacjê œródroczn¹ przeprowadza siê raz w ci¹gu roku szkolnego, nie
póêniej ni¿ na tydzieñ przed koñcem zajêã w I semestrze, a roczn¹ nie póêniej
ni¿ na tydzieñ przed koñcem zajêã rocznych. Wychowawcy klas nie póêniej ni¿
na miesi¹c przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej informuj¹
o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych.
3. Klasyfikacja roczna pocz¹wszy od klasy IV szkoùy podstawowej polega, na
podsumowaniu
osi¹gniêã edukacyjnych ucznia z zajêã edukacyjnych,
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okreœlonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku
szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajêã edukacyjnych i
rocznej oceny z zachowania wedùug skali o której mowa w § 10.
§ 9.
1. Oceny klasyfikacyjne z obowi¹zkowych zajêã edukacyjnych ustalaj¹
nauczyciele prowadz¹cy poszczególne obowi¹zkowe zajêcia edukacyjne, a
ocenê z zachowania – wychowawca klasy.
2. Oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajêã edukacyjnych ustalaj¹ nauczyciele
prowadz¹cy
poszczególne
dodatkowe
zajêcia
edukacyjne.
Ocena
klasyfikacyjna z dodatkowych zajêã edukacyjnych nie ma wpùywu na promocjê
do klasy programowo wy¿szej ani na ukoñczenie szkoùy.
3. Warunki i tryb uzyskania wy¿szej od przewidywanej rocznej
klasyfikacyjnej z obowi¹zkowych i dodatkowych zajêã edukacyjnych:

oceny

a. w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoùy nauczyciele wystawiaj¹
przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne z obowi¹zuj¹cych i dodatkowych zajêã
edukacyjnych;
b. na co najmniej miesi¹c przed klasyfikacyjnym rocznym posiedzeniem Rady
Pedagogicznej dyrektor wyznacza termin zebrañ z rodzicami, podczas których
wychowawcy informuj¹ pisemnie rodziców o przewidywanych rocznych ocenach
klasyfikacyjnych; zapoznanie z ocenami rodzic potwierdza podpisem;
c. rodzica nieobecnego na spotkaniu wychowawca powiadamia o ocenach
wysyùaj¹c pismo poczt¹, wzywaj¹c rodzica do szkoùy lub za poœrednictwem
ucznia,(wychowawca wybiera formê gwarantuj¹c¹ skutecznoœã);
d. nauczyciel prowadz¹cy zajêcia edukacyjne na wniosek ucznia lub jego
rodziców okreœla zakres materiaùu, formê i termin poprawy,
e. procedury zwi¹zane z uzyskaniem oceny wy¿szej ni¿ przewidywana musz¹ siê
zakoñczyã przed rocznym posiedzeniem Rady Pedagogicznej
f. warunkiem udziaùu w procedurze uzyskania wy¿szej od przewidywanej oceny
klasyfikacyjnej z zajêã edukacyjnych jest:
 wystêpowanie o ocenê wy¿sz¹ o jeden stopieñ od przewidywanej;
 wczeœniejsze podejmowanie przez ucznia prób poprawy prac klasowych,
sprawdzianów i innych form sprawdzania wiedzy i umiejêtnoœci ucznia;
 uczêszczanie na zajêcia lekcyjne, a nieobecnoœci maj¹ racjonalne przyczyny i
s¹ usprawiedliwione w terminie,
g. o przewidywanej ocenie niedostatecznej œródrocznej wychowawca informuje
ucznia i jego rodziców na miesi¹c przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady
Pedagogicznej, wybieraj¹c formê gwarantuj¹c¹ skutecznoœã;
h. wszelkie sprawy sporne w powy¿szej procedurze rozstrzyga w sposób
ostateczny dyrektor szkoùy do terminu posiedzenia
koñcoworocznej
klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej.
§ 10.
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1. Oceny klasyfikacyjne œródroczne i koñcoworoczne ustala siê w stopniach
wedùug nastêpuj¹cej skali:
a) celuj¹cy - 6
b) bardzo dobry - 5
c) dobry – 4
d) dostateczny – 3
e) dopuszczaj¹cy – 2
f) niedostateczny – 1
2. W ocenach bie¿¹cych dopuszcza siê stosowania „plusów” i „ minusów” przy
ocenie.
3. Przyjmuje siê nastêpuj¹ce ogólne kryteria ocen:
a) ocenê celuj¹c¹ otrzymuje uczeñ który:
 samodzielnie i twórczo rozwija wùasne uzdolnienia zwi¹zane z zajêciami
edukacyjnymi;
 biegle rozwi¹zuje problemy teoretyczne i praktyczne z programu
nauczania danej edukacji i proponuje rozwi¹zania nietypowe;
 osi¹ga sukcesy w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych i
innych;
b) ocenê bardzo dobr¹ otrzymuje uczeñ, który speùnia wymagania dopeùniaj¹ce:
 zùo¿one, trudne do opanowania;
 wymagaj¹ce korzystania z ró¿nych êródeù;
 umo¿liwiaj¹ce rozwi¹zywanie problemów;
 gwarantuj¹ce peùne opanowanie programu;
c) ocenê dobr¹ otrzymuje uczeñ, który speùnia wymagania rozszerzaj¹ce:
 bardziej zùo¿one, mniej przystêpne ani¿eli elementy treœci zaliczane do
wymagañ podstawowych;
 przydatne, ale nie niezbêdne w opanowaniu treœci z danego przedmiotu
 wymagaj¹ce umiejêtnoœci stosowania wiadomoœci w sytuacjach
typowych wg wzorów ( przykùadów ) znanych z lekcji i podrêcznika;
d) ocenê dostateczn¹ otrzymuje uczeñ, który speùnia wymagania podstawowe:
 najwa¿niejsze w uczeniu danego przedmiotu;
 ùatwe dla ucznia nawet maùo zdolnego;
 czêsto powtarzaj¹ce siê w programie nauczania;
 dotycz¹ce gùównie prostych, uniwersalnych umiejêtnoœci, w
najmniejszym zakresie wiadomoœci;
e) ocenê dopuszczaj¹c¹ otrzymuje uczeñ, który speùnia wymagania konieczne:
 niezbêdne w uczeniu siê danego przedmiotu;
 potrzebne w ¿yciu;
Wymagania konieczne wskazuj¹ na braki w opanowaniu wiadomoœci i
umiejêtnoœci okreœlonych w podstawach programowych, a tak¿e na
opanowanie w znacznym stopniu wiadomoœci i umiejêtnoœci
podstawowych;
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f) ocenê niedostateczn¹ otrzymuje uczeñ, który nie speùnia wymagañ
koniecznych, jego wiadomoœci i umiejêtnoœci nie rokuj¹ sprostaniu tych
wymagañ w ci¹gu dalszej nauki.
Szczegóùowe wymagania na poszczególne oceny omówione s¹ w przedmiotowych
systemach oceniania.
4. W klasach I – III szkoùy podstawowej œródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne
z zajêã edukacyjnych s¹ ocenami opisowymi.
5. Oceny klasyfikacyjne z zajêã edukacyjnych nie maj¹ wpùywu na ocenê
klasyfikacyjn¹ z zachowania.
§ 11.
Nauczyciel wystawiaj¹c ocenê klasyfikacyjn¹ œródroczn¹ lub koñcoworoczn¹
bierze pod uwagê oceny cz¹stkowe, które uczeñ otrzymuje za nastêpuj¹ce formy
sprawdzania wiedzy:















kartkówka: pisemna forma sprawdzania wiadomoœci, która obejmuje
materiaù do kilku ostatnich tematów lekcji, jest niezapowiedziana;
sprawdzian: pisemna forma sprawdzenia wiadomoœci obejmuj¹ca okreœlon¹
przez nauczyciela partiê materiaùu, zapowiedziana i odnotowana w
dzienniku z tygodniowym wyprzedzeniem, o wynikach sprawdzianu uczeñ
dowiaduje siê w terminie nie przekraczaj¹cym dwóch tygodni;
praca klasowa: zapowiedziana przez nauczyciela praca pisemna
kontroluj¹ca wiadomoœci i umiejêtnoœci z szerszego zakresu materiaùu
poprzedzona lekcj¹ powtórzeniow¹ i odnotowana w dzienniku z
tygodniowym wyprzedzeniem, o wynikach pracy klasowej nauczyciel ma
obowi¹zek poinformowaã ucznia w terminie nie przekraczaj¹cym dwóch
tygodni;
zadania i ãwiczenia wykonywane przez uczniów podczas lekcji;
odpowiedzi ustne;
praca w zespole;
testy sprawnoœciowe;
aktywnoœã;
zadania domowe;
zadania praktyczne;
prace dodatkowe;
inne ustalenia i wymagania nauczyciela wynikaj¹ce ze specyfiki przedmiotu.

Szczegóùowe zasady oceniania z poszczególnych przedmiotów
zawarte s¹ w Przedmiotowych Systemach Oceniania.
1. W tygodniu mog¹ siê odbywaã najwy¿ej trzy prace klasowe lub testy, przy czym
nie wiêcej ni¿ jedna dziennie.
2. Uczeñ ma prawo znaã zakres materiaùu przewidzianego do kontroli i wymagañ,
jakim bêdzie musiaù sprostaã.
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3. Ocena postêpu i rozwoju ucznia, ocena dokumentowana jest w:
a) klasy I – III szkoùy podstawowej w:
 dzienniku lekcyjnym;
 arkuszu ocen.
b) klasy IV – VI szkoùy podstawowej oraz I – III gimnazjum:
 dzienniku lekcyjnym;
 arkuszu ocen.
4. Rodzice s¹ powiadamiani o osi¹gniêciach dziecka w czasie spotkañ z
wychowawcami ( minimum 2 razy w semestrze), podczas ustalonych przez
nauczycieli dni konsultacji ( raz w miesi¹cu, kiedy nie odbywaj¹ siê zebrania)
oraz w czasie rozmów indywidualnych.
§ 12.
1.

Úródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzglêdnia
w szczególnoœci:
1) wywi¹zywanie siê z obowi¹zków ucznia;
2) postêpowanie zgodne z dobrem spoùecznoœci szkolnej;
3) dbaùoœã o honor i tradycje szkoùy;
4) dbaùoœã o piêkno mowy ojczystej;
5) dbaùoœã o mienie szkolne,
6) dbaùoœã o bezpieczeñstwo i zdrowie wùasne oraz innych osób
7) godne, kulturalne zachowanie siê w szkole i poza ni¹;
8) okazywanie szacunku innym osobom, w tym nauczycielom i innym
pracownikom szkoùy,
9) aktywnoœã na rzecz œrodowiska szkolnego, lokalnego, wolontariat.

2. Úródroczn¹ i roczn¹ ocenê zachowania pocz¹wszy od klasy IV szkoùy
podstawowej ustala siê wedùug nastêpuj¹cej skali:
1) wzorowe;
2) bardzo dobre;
3) dobre;
4) poprawne;
5) nieodpowiednie;
6) naganne.
3. W klasach I – III szkoùy podstawowej œródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne
zachowania s¹ ocenami opisowymi.
4. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpùywu na:
1) oceny klasyfikacyjne z zajêã edukacyjnych;
2) promocjê do klasy programowo wy¿szej lub ukoñczenie szkoùy.
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5.Je¿eli w caùym trzyletnim cyklu ksztaùcenia uczeñ otrzymaù w klasyfikacji rocznej po
raz trzeci ocenê nagann¹ zachowania – nie otrzymuje promocji do klasy wy¿szej,
b¹dê nie koñczy szkoùy.
6. Szczegóùowe kryteria oceny zachowania omówione s¹ w Szkolnym
Systemie Oceniania Zachowania.
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ZACHOWANIE

KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA
wywi¹zywanie siê z obowi¹zków
ucznia

wzorowo wywi¹zuje siê z
obowi¹zków szkolnych;

WZOROWE

rzetelnie, na miarê swoich
mo¿liwoœci, zdobywa
wiedzê;

postêpowanie
zgodne z
dobrem
spoùecznoœci
szkolnej

przejawia
inicjatywê w
pracy na rzecz
klasy, szkoùy,
œrodowiska;

obowi¹zki
zwi¹zane z
prac¹ na rzecz
szkoùy, klasy
traktuje w
nieobecnoœci usprawiedliwia sposób
w terminie wyznaczonym
odpowiedzialn
przez wychowawcê;
y i sumienny;
regularnie uczêszcza na
lekcje i zajêcia
pozalekcyjne;

nie opuszcza zajêã z
przyczyn
nieusprawiedliwionych;
nie spóênia siê na zajêcia;
respektuje zarz¹dzenia
dyrektora szkoùy, polecenia
wychowawcy klasy, innych
nauczycieli i pracowników
szkoùy;

dbaùoœã o honor i
tradycje szkoùy

dba o honor i
dobre imiê
szkoùy,
wspóùtworzy jej
autorytet i
wizerunek na
zewn¹trz;
reprezentuje
szkoùê w
konkursach
przedmiotowych
, zawodach
sportowych i
innych
imprezach;

dbaùoœã o
piêkno mowy
ojczystej

dbaùoœã o
godne,
bezpieczeñstwo i
kulturalne
zdrowie wùasne zachowanie siê
oraz innych osób w szkole i poza
ni¹

Uczeñ
dba o kulturê dba o
sùowa;
bezpieczeñstwo
i zdrowie
wùasne oraz
innych osób w
szkole i poza
ni¹;
nie ulega
szkodliwym
naùogom;

postêpuje
uczciwie i nie
jest obojêtny
wobec
dostrzeganego
wokóù zùa;
dba o mienie
spoùeczne;

okazywanie
szacunku innym
osobom

inne

okazuje szacunek
nauczycielom oraz
innym osobom
pracuj¹cym w
szkole, zarówno
na terenie
placówki, jak i
poza ni¹;

w dni
powszednie
nosi jednolity
strój szkolny,
a w dni
œwi¹teczne
strój galowy ;
nie stosuje
makija¿u, nie
jest przyjaênie
farbuje
ustosunkowany do wùosów, w
kole¿anek i
doborze
kolegów, otwarty bi¿uterii
na koniecznoœã
stosuje umiar,
udzielenia im
dba o higienê
odpowiedniej
osobist¹
pomocy, na
przykùad w nauce;
swoim sposobem
bycia nie narusza
godnoœci innych;

18

ZACHOWANIE

KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA
wywi¹zywanie siê z obowi¹zków
ucznia

postêpowanie
zgodne z
dobrem
spoùecznoœci
szkolnej

dbaùoœã o honor i
tradycje szkoùy

dbaùoœã o
piêkno mowy
ojczystej

dbaùoœã o
godne,
bezpieczeñstwo i
kulturalne
zdrowie wùasne zachowanie siê
oraz innych osób w szkole i poza
ni¹

okazywanie
szacunku innym
osobom

inne

BARDZO DOBRE

Uczeñ:
bardzo dobrze wywi¹zuje siê przejawia
dba o honor i
z obowi¹zków szkolnych;
inicjatywê w
dobre imiê
pracy na rzecz szkoùy;
rzetelnie, na miarê swoich
klasy, szkoùy,
mo¿liwoœci, zdobywa
œrodowiska;
wiedzê;
obowi¹zki
regularnie uczêszcza na
zwi¹zane z
lekcje i zajêcia
prac¹ na rzecz
pozalekcyjne;
szkoùy, klasy
traktuje w
nieobecnoœci usprawiedliwia sposób
w terminie wyznaczonym
odpowiedzialny
przez wychowawcê;
i sumienny;
nie opuszcza zajêã z
przyczyn
nieusprawiedliwionych;
nie spóênia siê na zajêcia;
respektuje zarz¹dzenia
dyrektora szkoùy, polecenia
wychowawcy klasy, innych
nauczycieli i pracowników
szkoùy;

dba o kulturê dba o
sùowa;
bezpieczeñstwo
i zdrowie
wùasne oraz
innych osób w
szkole i poza
ni¹;
nie ulega
szkodliwym
naùogom;

postêpuje
uczciwie i nie
jest obojêtny
wobec
dostrzeganego
wokóù zùa;
dba o mienie
spoùeczne;

na terenie
placówki i poza
ni¹ okazuje
szacunek
nauczycielom oraz
innym osobom
pracuj¹cym w
szkole;

w dni
powszednie
nosi jednolity
strój szkolny,
a w dni
œwi¹teczne
strój galowy ;
nie stosuje
makija¿u, nie
jest przyjaênie
farbuje
ustosunkowany do wùosów, w
kole¿anek i
doborze
kolegów, otwarty bi¿uterii
na koniecznoœã
stosuje umiar,
udzielenia im
dba o higienê
odpowiedniej
osobist¹
pomocy, na
przykùad w nauce;
swoim sposobem
bycia nie narusza
godnoœci innych;
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ZACHOWANIE

KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA
wywi¹zywanie siê z obowi¹zków
ucznia

postêpowanie
zgodne z
dobrem
spoùecznoœci
szkolnej

dbaùoœã o honor i
tradycje szkoùy

dbaùoœã o
piêkno mowy
ojczystej

dbaùoœã o
godne,
bezpieczeñstwo i
kulturalne
zdrowie wùasne zachowanie siê
oraz innych osób w szkole i poza
ni¹

okazywanie
szacunku innym
osobom

inne

Uczeñ:
wùaœciwie wywi¹zuje siê z
obowi¹zków szkolnych;

DOBRE

rzetelnie, na miarê swoich
mo¿liwoœci, zdobywa
wiedzê;
regularnie uczêszcza na
lekcje i zajêcia
pozalekcyjne;
nieobecnoœci usprawiedliwia
w terminie wyznaczonym
przez wychowawcê;
nie opuszcza zajêã z
przyczyn
nieusprawiedliwionych;

nie anga¿uje
dba o honor i
siê w pracê na dobre imiê
rzecz klasy;
szkoùy;

dba o kulturê dba o
sùowa;
bezpieczeñstwo
i zdrowie
wùasne oraz
innych osób w
szkole i poza
ni¹;
nie ulega
szkodliwym
naùogom;

postêpuje
uczciwie i nie
jest obojêtny
wobec
dostrzeganego
wokóù zùa;
dba o mienie
spoùeczne;

na terenie
placówki i poza
ni¹ okazuje
szacunek
nauczycielom oraz
innym osobom
pracuj¹cym w
szkole;

w dni
powszednie
prawie zawsze
nosi jednolity
strój szkolny,
a w dni
œwi¹teczne
strój galowy ;
nie stosuje
jest przyjaênie
ostrego
ustosunkowany do makija¿u, nie
kole¿anek i
farbuje
kolegów;
wùosów, w
doborze
swoim sposobem bi¿uterii
bycia nie narusza stosuje umiar,
godnoœci innych; dba o higienê
osobist¹

nie spóênia siê na zajêcia;
respektuje zarz¹dzenia
dyrektora szkoùy, polecenia
wychowawcy klasy, innych
nauczycieli i pracowników
szkoùy;
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ZACHOWANIE

KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA
wywi¹zywanie siê z obowi¹zków
ucznia

postêpowanie
zgodne z dobrem
spoùecznoœci
szkolnej

dbaùoœã o honor i
tradycje szkoùy

dbaùoœã o
piêkno mowy
ojczystej

dbaùoœã o
bezpieczeñstwo i
zdrowie wùasne
oraz innych osób

godne, kulturalne
okazywanie szacunku
zachowanie siê w
innym osobom
szkole i poza ni¹

inne

Uczeñ:
nie zawsze wùaœciwie
wywi¹zuje siê z obowi¹zków
szkolnych, o czym œwiadcz¹
uwagi zgùaszane przez
nauczycieli;

POPRAWNE

pracuje poni¿ej swoim
mo¿liwoœci;
regularnie uczêszcza na lekcje i
zajêcia pozalekcyjne (ale
zdarzaj¹ siê pojedyncze
godziny nieusprawiedliwione);
z reguùy nieobecnoœci
usprawiedliwia w terminie
wyznaczonym przez
wychowawcê;

uchyla siê od
pracy na rzecz
klasy;

nie zawsze dba o
honor i dobre
imiê szkoùy;

zdarza siê, nie
dba o kulturê
sùowa
(wulgaryzmy)
;

sporadycznie nie zdarza mu siê
dba o
niszczyã mienie
bezpieczeñstwo i spoùeczne;
zdrowie wùasne
oraz innych osób
w szkole i poza
ni¹;
nie ulega
szkodliwym
naùogom;

nie zawsze na
terenie placówki lub
poza ni¹ nie okazuje
szacunku
nauczycielom oraz
innym osobom
pracuj¹cym w
szkole;
czasami swoim
sposobem bycia
narusza godnoœã
innych;

nie zawsze w
dni powszednie
nosi jednolity
strój szkolny, a
w dni
œwi¹teczne strój
galowy ;
sporadycznie
stosuje makija¿,
czasami farbuje
wùosy, dba o
higienê osobist¹
d¹¿y do
poprawy
zachowania

czasami spóênia siê na zajêcia;
nie zawsze respektuje
zarz¹dzenia dyrektora szkoùy,
polecenia wychowawcy klasy,
innych nauczycieli i
pracowników szkoùy;
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ZACHOWANIE

KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA
wywi¹zywanie siê z obowi¹zków
ucznia

postêpowanie
zgodne z
dobrem
spoùecznoœci
szkolnej

dbaùoœã o honor i
tradycje szkoùy

dbaùoœã o
piêkno mowy
ojczystej

dbaùoœã o
godne,
bezpieczeñstwo i
kulturalne
zdrowie wùasne zachowanie siê
oraz innych osób w szkole i poza
ni¹

okazywanie
szacunku innym
osobom

inne

Uczeñ:

NIEODPOWIEDNIE

czêsto nie wywi¹zuje siê z
obowi¹zków szkolnych, o
czym œwiadcz¹ liczne uwagi
zgùaszane przez nauczycieli;
pracuje poni¿ej swoim
mo¿liwoœci;

uchyla siê od nie dba o honor i nie dba o
pracy na rzecz dobre imiê
kulturê
klasy i szkoùy; szkoùy;
jêzyka
(wulgaryzmy
);

nie dba o
czêsto niszczy
bezpieczeñstwo mienie
i zdrowie
spoùeczne;
wùasne oraz
innych osób w
szkole i poza
ni¹;

z przyczyn nieusprawiedliwionych opuszcza zajêcia
szkolne;

zachowuje siê
agresywnie;

spóênia siê na lekcje;

ulega
szkodliwym
naùogom
(alkohol,
papierosy,
narkotyki);

nie respektuje zarz¹dzeñ
dyrektora szkoùy, poleceñ
wychowawcy klasy, innych
nauczycieli i pracowników
szkoùy;

na terenie
placówki lub poza
ni¹ nie okazuje
szacunku
nauczycielom oraz
innym osobom
pracuj¹cym w
szkole;
swoim sposobem
bycia narusza
godnoœã innych;

notorycznie
nie nosi
jednolitego
stroju
szkolnego,
stosuje ostry
makija¿,
farbuje wùosy,
nie dba o
estetyczny
wygl¹d i
higienê
osobist¹
nie d¹¿y do
poprawy
zachowania
(liczne nagany
i upomnienia z
reguùy nie
przynosz¹
oczekiwanego
rezultatu);
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ZACHOWANIE

KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA
wywi¹zywanie siê z obowi¹zków
ucznia

postêpowanie
zgodne z
dobrem
spoùecznoœci
szkolnej

dbaùoœã o honor i
tradycje szkoùy

dbaùoœã o
piêkno mowy
ojczystej

dbaùoœã o
godne,
bezpieczeñstwo i
kulturalne
zdrowie wùasne zachowanie siê
oraz innych osób w szkole i poza
ni¹

okazywanie
szacunku innym
osobom

inne

Uczeñ:
nie wywi¹zuje siê z
obowi¹zków szkolnych, o
czym œwiadcz¹ liczne uwagi
zgùaszane przez nauczycieli;

NAGANNE

pracuje poni¿ej swoim
mo¿liwoœci (lekcewa¿¹cy
stosunek do nauki);
z przyczyn nieusprawiedliwionych opuszcza zajêcia
szkolne;
spóênia siê na lekcje;
nie respektuje zarz¹dzeñ
dyrektora szkoùy, poleceñ
wychowawcy klasy, innych
nauczycieli i pracowników
szkoùy;

uchyla siê od nie dba o honor i nie dba o
pracy na rzecz dobre imiê
kulturê
klasy i szkoùy; szkoùy;
jêzyka

nie dba o
bezpieczeñstwo
i zdrowie
(wulgaryzmy) wùasne oraz
innych osób w
szkole i poza
ni¹;
zachowuje siê
agresywnie;
ulega
szkodliwym
naùogom
(alkohol,
papierosy,
narkotyki);
stosuje próby
szanta¿u i
zastraszania
kolegów;

czêsto niszczy na terenie
mienie
placówki lub poza
spoùeczne;
ni¹ nie okazuje
szacunku
kùamie i
nauczycielom oraz
oszukuje;
innym osobom
pracuj¹cym w
szkole;
swoim sposobem
bycia narusza
godnoœã innych;
jest arogancki;

jest w
konflikcie z
prawem;
nie d¹¿y do
poprawy
zachowania
(liczne nagany
i upomnienia
nie przynosz¹
oczekiwanego
rezultatu);
nie nosi
jednolitego
stroju
szkolnego,
jego wygl¹d
jest
niestosowny,
nie dba o
higienê
osobist¹

kradnie;
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§ 13.
Je¿eli w wyniku klasyfikacji œródrocznej stwierdzono, ¿e poziom osi¹gniêã
edukacyjnych ucznia uniemo¿liwi kontynuowanie dalszej nauki , szkoùa w
miarê mo¿liwoœci, stwarza mu szansê uzupeùnienia braków. Nauczyciel
tworzy dla takiego ucznia program wsparcia.
§ 14.
1. Uczeñ mo¿e nie byã klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich
przedmiotów, je¿eli brak jest podstaw do ustalenia œródrocznej lub
rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecnoœci ucznia na
zajêciach edukacyjnych przekraczaj¹cej poùowê czasu przeznaczonego
na te zajêcia w szkolnym planie nauczania.
2. Uczeñ nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecnoœci
mo¿e zdawaã egzamin klasyfikacyjny.
3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej
nieobecnoœci lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada
pedagogiczna mo¿e wyraziã zgodê na egzamin klasyfikacyjny.
4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje równie¿ uczeñ:
a. realizuj¹cy, na podstawie odrêbnych przepisów , indywidualny
program lub tok nauki;
b. speùniaj¹cy obowi¹zek szkolny lub obowi¹zek nauki poza szkoù¹.
5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia o którym mowa w
ust. 4 pkt 2, nie obejmuje obowi¹zkowych zajêã edukacyjnych:
techniki, muzyka, plastyka,
muzyka i wychowanie fizyczne oraz
dodatkowych zajêã edukacyjnych.
6. Uczniowi o którym mowa w ust. 4 pkt 2, zdaj¹cemu egzamin
klasyfikacyjny nie ustala siê oceny z zachowania.
7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza siê w formie pisemnej i ustnej, z
zastrze¿eniem ust.8.
8. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i
wychowania fizycznego ma przede wszystkim formê zadañ
praktycznych.
9. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia siê z uczniem i jego
rodzicami (prawnymi opiekunami).
10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia o którym mowa w ust. 2, 3 i 4 pkt 1,
przeprowadza nauczyciel danych zajêã edukacyjnych w obecnoœci,
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wskazanego przez dyrektora szkoùy, nauczyciela takich samych lub
pokrewnych zajêã edukacyjnych.
11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2,
przeprowadza komisja, powoùana przez dyrektora szkoùy, który zezwoliù
na speùnienie przez ucznia odpowiednio obowi¹zku szkolnego lub
obowi¹zku nauki poza szkoù¹. W skùad komisji wchodz¹:
1) dyrektor szkoùy albo nauczyciel zajmuj¹cy w tej szkole inne
stanowisko kierownicze – jako przewodnicz¹cy komisji;
2) nauczyciele zajêã edukacyjnych okreœlonych w szkolnym planie
nauczania dla odpowiedniej klasy.
12. Przewodnicz¹cy komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4
pkt 2
oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbê zajêã edukacyjnych, z
których uczeñ mo¿e zdawaã egzaminy w ci¹gu jednego dnia.
13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mog¹ byã obecni – w charakterze
obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporz¹dza siê
protokóù zawieraj¹cy w szczególnoœci:
1) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10, a w
przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o
którym mowa w ust. 4 pkt 2;
2) termin egzaminu klasyfikacyjnego;
3) zadania (ãwiczenia) egzaminacyjne;
4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego.
Do protokoùu doù¹cza siê pisemne prace ucznia i zwiêzù¹ informacjê o
ustnych odpowiedziach ucznia. Protokóù stanowi zaù¹cznik do arkusza
ocen ucznia.
15. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajêã edukacyjnych, w
dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej
wpisuje siê „nieklasyfikowany”.
§ 15.
1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu
klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajêã edukacyjnych jest
ostateczna z zajêã edukacyjnych z zastrze¿eniem ust. 2 i § 16
2. Ustalona przez wychowawcê klasy roczna ocena klasyfikacyjna
zachowania jest ostateczna, z zastrze¿eniem § 16.
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§ 16.
1. Uczeñ lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mog¹ zgùosiã
zastrze¿enia do dyrektora szkoùy, je¿eli uznaj¹, ¿e roczna ocena
klasyfikacyjna z zajêã edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna
zachowania zostaùa ustalona niezgodnie z przepisami prawa
dotycz¹cymi trybu ustalania tej oceny.
Zastrze¿enia mog¹ byã zgùoszone w terminie do 7 dni po zakoñczeniu
edukacyjnych.
2. W przypadku stwierdzenia, ¿e roczna ocena klasyfikacyjna z zajêã
edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostaùa
ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotycz¹cymi trybu ustalania tej
oceny, dyrektor szkoùy powoùuje komisjê, która:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajêã
edukacyjnych
przeprowadza sprawdzian wiadomoœci i
umiejêtnoœci ucznia w formie
pisemnej oraz ustala roczn¹
ocenê klasyfikacyjn¹ z danych zajêã edukacyjnych;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala
roczn¹
ocenê klasyfikacyjn¹ zachowania w drodze gùosowania
zwykù¹
wiêkszoœci¹ gùosów, w przypadku równej liczby gùosów
decyduje gùos przewodnicz¹cego komisji.
3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, uzgadnia siê z
uczniem jego rodzicami.
4. W skùad komisji wchodz¹:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajêã
edukacyjnych;
 dyrektor szkoùy albo nauczyciel zajmuj¹cy w szkole inne
stanowisko kierownicze – jako przewodnicz¹cy komisji,
 nauczyciel prowadz¹cy dane zajêcia edukacyjne,
 dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoùy tego samego
typu, prowadz¹cy takie same zajêcia edukacyjne;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
 dyrektor szkoùy albo nauczyciel zajmuj¹cy w tej szkole inne
stanowisko kierownicze – jako przewodnicz¹cy komisji,
 wychowawca klasy,
 wskazany przez dyrektora szkoùy nauczyciel prowadz¹cy
zajêcia edukacyjne w danej klasie,
 pedagog,
 psycholog,
 przedstawiciel samorz¹du uczniowskiego,
 przedstawiciel rady rodziców.
5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, mo¿e byã zwolniony
z udziaùu w pracy komisji na wùasn¹ proœbê lub w innych,
szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku
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dyrektor szkoùy powoùuje innego nauczyciela prowadz¹cego takie
same zajêcia edukacyjne, z tym ¿e powoùanie nauczyciela
zatrudnionego w innej szkole nastêpuje w
porozumieniu
z dyrektorem tej szkoùy.
6. Ustalona przez komisjê roczna ocena klasyfikacyjna z zajêã
edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie
mo¿e byã ni¿sza od ustalonej wczeœniej oceny. Ocena ustalona
przez komisjê jest ostateczna, z wyj¹tkiem niedostatecznej rocznej
oceny klasyfikacyjnej z zajêã edukacyjnych, która mo¿e byã
zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrze¿eniem
§ 18 ust. 1.
7. Z prac komisji sporz¹dza siê protokóù zawieraj¹cy w szczególnoœci:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajêã
edukacyjnych:
a) skùad komisji,
b) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1,
c) zadania (pytania) sprawdzaj¹ce,
d) wynik sprawdzianu oraz ustalon¹ ocenê;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) skùad komisji,
b) termin posiedzenia komisji,
c) wynik gùosowania,
d) ustalon¹ ocenê zachowania wraz z uzasadnieniem.
Protokóù stanowi zaù¹cznik do arkusza ocen ucznia.
10. Do protokoùu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, doù¹cza siê pisemne prace ucznia
i zwiêzù¹ informacjê o ustnych odpowiedziach ucznia.
11. Uczeñ, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przyst¹più do sprawdzianu,
o którym mowa w ust. 2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, mo¿e przyst¹piã do
niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoùy.
12. Przepisy ust. 1-9 stosuje siê odpowiednio w przypadku rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zajêã edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu
poprawkowego, z tym ¿e termin do zgùoszenia zastrze¿eñ wynosi 5 dni
od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku,
ocena ustalona przez komisjê jest ostateczna.
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§ 17.
1. Uczeñ klasy I-III szkoùy podstawowej otrzymuje promocjê do klasy
programowo wy¿szej, z zastrze¿eniem ust. 8.
2. Pocz¹wszy od klasy IV szkoùy podstawowej, uczeñ otrzymuje
promocjê do klasy programowo wy¿szej , je¿eli ze wszystkich
obowi¹zkowych zajêã edukacyjnych, okreœlonych w szkolnym planie
nauczania, uzyskaù roczne oceny klasyfikacyjne wy¿sze od oceny
niedostatecznej, z zastrze¿eniem ust.
4,5 i § 18 ust.10, a jego roczna
ocena klasyfikacyjna zachowania otrzymana po raz trzeci w cyklu ksztaùcenia
jest wy¿sza od nagannej (po otrzymaniu wczeœniej dwóch nagannych
rocznych ocen klasyfikacyjnych zachowania.
3. Pocz¹wszy od klasy IV szkoùy podstawowej, uczeñ, który w wyniku
klasyfikacji rocznej uzyskaù z obowi¹zkowych zajêã edukacyjnych œredni¹
ocen 4,75 i wiêcej oraz co najmniej bardzo dobr¹ ocenê zachowania,
otrzymuje promocjê do klasy programowo wy¿szej z wyró¿nieniem.
4. Uczniowi, który uczêszczaù na dodatkowe zajêcia edukacyjne lub
religiê/etykê do œredniej ocen wlicza siê roczne oceny klasyfikacyjne
uzyskane z tych zaj¹ã.
4. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasiêgu wojewódzkim w szkole
podstawowej i gimnazjum otrzymuj¹ z danych zajêã edukacyjnych celuj¹c¹
roczn¹
ocenê klasyfikacyjn¹. Uczeñ, który tytuù laureata konkursu
przedmiotowego o zasiêgu wojewódzkim uzyskaù po ustaleniu albo
uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajêã edukacyjnych, otrzymuje
z tych zajêã edukacyjnych celuj¹c¹ koñcow¹ ocenê klasyfikacyjn¹.
5. Uczeñ, który nie speùniù warunków okreœlonych w ust. 2, nie otrzymuje
promocji do klasy programowo wy¿szej (na semestr i powtarza klasê, z
zastrze¿eniem § 18 ust. 10.
6. W wyj¹tkowych przypadkach, rada pedagogiczna mo¿e postanowiã
o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoùy podstawowej, na
podstawie opinii wydanej przez lekarza lub publiczn¹ poradniê
psychologiczno-pedagogiczn¹, w tym publiczn¹ poradniê specjalistyczn¹, w
porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.
§ 18.

1. Pocz¹wszy od klasy IV szkoùy podstawowej, uczeñ, który w wyniku
klasyfikacji rocznej uzyskaù ocenê niedostateczn¹ z jednych obowi¹zkowych
zajêã edukacyjnych, mo¿e zdawaã egzamin poprawkowy.
W wyj¹tkowych przypadkach rada pedagogiczna mo¿e wyraziã zgodê na
egzamin poprawkowy z dwóch obowi¹zkowych zajêã edukacyjnych.
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2. Egzamin poprawkowy skùada siê z czêœci pisemnej oraz czêœci ustnej,
z wyj¹tkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, technologii
informacyjnej, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma
przede wszystkim formê zadañ praktycznych.
5. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoùy w ostatnim
tygodniu ferii letnich.
6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powoùana przez dyrektora
szkoùy.
W skùad komisji wchodz¹:
1) dyrektor szkoùy albo nauczyciel zajmuj¹cy w tej szkole inne
stanowisko kierownicze - jako przewodnicz¹cy komisji;
2) nauczyciel prowadz¹cy dane zajêcia edukacyjne - jako
egzaminuj¹cy;
3) nauczyciel prowadz¹cy takie same lub pokrewne zajêcia
edukacyjne - jako czùonek komisji.
7. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, mo¿e byã zwolniony z udziaùu
w pracy komisji na wùasn¹ proœbê lub w innych, szczególnie
uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoùy
powoùuje jako osobê egzaminuj¹c¹ innego nauczyciela prowadz¹cego
takie same zajêcia edukacyjne, z tym ¿e powoùanie nauczyciela
zatrudnionego w innej szkole nastêpuje w porozumieniu z dyrektorem
tej szkoùy.
8. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporz¹dza siê protokóù
zawieraj¹cy w szczególnoœci:
1) skùad komisji;
2) termin egzaminu poprawkowego;
3) pytania egzaminacyjne;
4) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskan¹ ocenê.
Do protokoùu doù¹cza siê pisemne prace ucznia i zwiêzù¹ informacjê
o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokóù stanowi zaù¹cznik do arkusza
ocen ucznia.
9. Uczeñ, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przyst¹più do egzaminu
poprawkowego w wyznaczonym terminie, mo¿e przyst¹piã do niego
w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoùy, nie
póêniej ni¿ do koñca wrzeœnia, a w szkole, w której zajêcia
dydaktyczno-wychowawcze koñcz¹ siê w styczniu - nie póêniej ni¿ do
koñca marca.
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10. Uczeñ, który nie zdaù egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji
do klasy programowo wy¿szej (na semestr programowo wy¿szy)
i powtarza klasê (semestr), z zastrze¿eniem ust. 10.
11. Uwzglêdniaj¹c mo¿liwoœci edukacyjne ucznia szkoùy podstawowej
i gimnazjum, rada pedagogiczna mo¿e jeden raz w ci¹gu danego etapu
edukacyjnego promowaã do klasy programowo wy¿szej ucznia, który
nie zdaù egzaminu poprawkowego z jednych obowi¹zkowych zajêã
edukacyjnych, pod warunkiem ¿e te obowi¹zkowe zajêcia edukacyjne
s¹ zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie
programowo wy¿szej.
§19.

1. Uczeñ koñczy szkoùê podstawow¹, gimnazjum, :
1) je¿eli w wyniku klasyfikacji koñcowej, na któr¹ skùadaj¹ siê roczne
oceny klasyfikacyjne z obowi¹zkowych zajêã edukacyjnych uzyskane
w klasie programowo najwy¿szej oraz roczne oceny klasyfikacyjne
z obowi¹zkowych zajêã edukacyjnych, których realizacja zakoñczyùa siê
w klasach programowo ni¿szych w szkole , z uwzglêdnieniem § 17 ust. 6,
uzyskaù oceny klasyfikacyjne wy¿sze od oceny niedostatecznej,
z zastrze¿eniem ust. 3 i 4;
2) je¿eli ponadto przyst¹più odpowiednio do sprawdzianu po klasie VI
lub egzaminu po klasie III gimnazjum.
3) je¿li ocena zachowania ucznia otrzymana po raz trzeci w cyklu ksztaùcenia
2. Uczeñ koñczy szkoùê podstawow¹ lub gimnazjum, z wyró¿nieniem,
je¿eli w wyniku klasyfikacji koñcowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1,
uzyskaù z obowi¹zkowych zajêã edukacyjnych œredni¹ ocen 4,75 i wiêcej
oraz co najmniej bardzo dobr¹ ocenê zachowania.
Wewn¹trzszkolny system oceniania podlegaã mo¿e zmianom. Zmiany mog¹ byã
wprowadzane na pocz¹tku roku szkolnego.

Rozdziaù V
Organy szkoùy i ich kompetencje
§1
1. Organami szkoùy s¹:
-

dyrektor szkoùy,
Rada Pedagogiczna,
Samorz¹d Uczniowski,
Rada Rodziców,
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2. Dyrektor szkoùy:
a) kieruje bie¿¹c¹ dziaùalnoœci¹ dydaktyczno-wychowawcz¹ szkoùy i reprezentuje
j¹ na zewn¹trz;
b) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli i zatrudnionych w
szkole;
c) sprawuje opiekê nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju
psychofizycznego poprzez aktywne dziaùanie prozdrowotne;
d) sprawuje kontrolê speùniania obowi¹zku szkolnego przez dzieci
zamieszkuj¹ce w obwodzie szkoùy;
e) realizuje uchwaùy Rady Pedagogicznej;
f) kieruje pracami Rady Pedagogicznej;
g) dysponuje œrodkami okreœlonymi w planie finansowym szkoùy i ponosi
odpowiedzialnoœã za ich prawidùowe wykorzystanie, a tak¿e mo¿e
organizowaã administracyjn¹, finansow¹ i gospodarcz¹ obsùugê szkoùy;
h) wykonuje inne zadania wynikaj¹ce z przepisów szczególnych.
3. Dyrektor decyduje w sprawach:
a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoùy;
b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porz¹dkowych;
c) wystêpowania z wnioskami, po zasiêgniêciu opinii Rady Pedagogicznej, w
sprawach nagród, odznaczeñ i innych wyró¿nieñ dla nauczycieli oraz pozostaùych
pracowników;
d) decyduje o wczeœniejszym przyjêciu dziecka do szkoùy oraz o odroczeniu
obowi¹zku szkolnego po zasiêgniêciu opinii poradni psychologicznopedagogicznej, a tak¿e w uzasadnionych przypadkach mo¿e zezwoliã na
speùnianie obowi¹zku szkolnego poza szkoù¹.
§2
1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem realizuj¹cym statutowe zadania
ksztaùcenia i wychowania.
2. Do kompetencji stanowi¹cych Rady Pedagogicznej nale¿y:
a) przygotowanie projektu statutu szkoùy b¹dê projektu jego zmian oraz jego
zatwierdzenie po zaopiniowaniu przez Radê Rodziców;
b) zatwierdzanie planów pracy szkoùy;
c) podejmowanie uchwaù w sprawie wyników klasyfikacji i promowania uczniów;
d) ustalanie szczegóùowych kryteriów oceniania zachowania uczniów oraz trybu
odwoùawczego od tych ocen;
e) wyra¿anie zgody na egzaminy klasyfikacyjne z powodu nieusprawiedliwionej
nieobecnoœci ucznia;
f) uchwalanie warunkowej promocji ucznia;
g) ustalanie warunków i zasad przyznawania wyró¿nieñ uczniom kl. I – III;
h) zatwierdzanie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole po
zaopiniowaniu ich przez Radê Rodziców.
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3. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególnoœci:
a) organizacjê pracy szkoùy, zwùaszcza tygodniowy rozkùad zajêã lekcyjnych;
b) plan finansowy szkoùy;
c) przydziaù godzin nauczania i innych czynnoœci dla nauczycieli:
d) propozycje dyrektora szkoùy dotycz¹ce kandydatów do powierzenia im funkcji
kierowniczych w szkole;
e) wnioski dyrektora o przyznanie odznaczeñ, nagród i innych wyró¿nieñ;
f) wnioski o zezwolenie na indywidualny tok nauki ucznia.
§ 3.
1. Samorz¹d uczniowski tworz¹ wszyscy uczniowie szkoùy; wùadzami samorz¹du
s¹
-

na szczeblu klas : samorz¹dy klasowe,
na szczeblu szkoùy : prezydium samorz¹du uczniowskiego.

2. Do zadañ prezydium samorz¹du uczniowskiego nale¿y:
a) przygotowywanie projektów regulaminu samorz¹du uczniowskiego:
b) wystêpowanie do wùadz szkolnych z nowymi inicjatywami dotycz¹cymi ¿ycia
szkolnego i sposobem ich wykonania ;
c) wykonanie zadañ zleconych przez Radê Pedagogiczn¹ i dyrekcjê szkoùy;
d) proponowanie kandydata na opiekuna samorz¹du.
3. Samorz¹d uczniowski mo¿e przedstawiã radzie pedagogicznej oraz
dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotycz¹cych pracy
szkoùy, a w szczególnoœci realizowania podstawowych praw uczniów, takich
jak:
a) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postêpów w nauce i zachowaniu :
b) prawo do organizowania ¿ycia szkolnego, umo¿liwiaj¹ce zachowanie
wùaœciwych proporcji miêdzy wysiùkiem szkolnym a mo¿liwoœci¹ rozwijania
wùasnych zainteresowañ;
c) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej;
d) prawo do organizowania dziaùalnoœci kulturalnej, oœwiatowej, sportowej oraz
rozrywkowej zgodnie z wùasnymi potrzebami, w porozumieniu z dyrektorem
szkoùy.
4. Zasady wyboru i dziaùania samorz¹du uczniowskiego okreœla jego regulamin.
Na wniosek dyrektora szkoùy samorz¹d wyra¿a opinie o pracy nauczyciela.
5. Dyrektor szkoùy ma obowi¹zek zawiesiã i uchwaliã uchwaùê lub inne
postanowienie samorz¹du, je¿eli jest ono sprzeczne z prawem lub celami
wychowawczymi szkoùy.
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§ 4.
1) Rada Rodziców stanowi reprezentacjê rodziców uczniów.
2) Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogóù rodziców.
3) Rada Rodziców uchwala regulamin swojej dziaùalnoœci, który nie
mo¿e byã sprzeczny ze statutem szkoùy.
4) Do kompetencji Rady Rodziców nale¿y:
 uchwalanie w porozumieniu z Rad¹ Pedagogiczn¹ programu
wychowawczego szkoùy realizowanego przez nauczycieli,
programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb
rozwojowych uczniów i potrzeb œrodowiska, obejmuj¹cego
treœci i dziaùania o charakterze profilaktycznym skierowane do
uczniów, nauczycieli i rodziców,
 opiniowanie programu i harmonogramu poprawy
efektywnoœci ksztaùcenia lub wychowania szkoùy z wnioskami
i opiniami dotycz¹cymi wszystkich spraw, o których mowa w
art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. O systemie
oœwiaty,
 opiniowanie projektu planu finansowego skùadanego przez
dyrektora szkoùy.
5) Rada Rodziców bêd¹ca reprezentacj¹ ogóùu rodziców uczniów ma
prawo;
 wystêpowania do dyrektora szkoùy z wnioskami i opiniami
dotycz¹cymi szkoùy,
 wystêpowania do dyrektora szkoùy z wnioskiem o dokonanie
oceny pracy nauczyciela,
 inicjowania i organizowania pomocy rodziców dla szkoùy,
 gromadzenia funduszy z dobrowolnych skùadek rodziców
oraz innych êródeù w celu wspirania dziaùalnoœci statutowej
szkoùy,
 opiniowania dorobku zawodowego nauczyciela w zwi¹zku z
jego awansem zawodowym,
 wnioskowania wraz z Rad¹ Pedagogiczn¹ i Samorz¹dem
Uczniowskim o nadaniu lub zmianê imienia szkoùy.
6) Niezale¿nie od uprawnieñ Rady Rodziców rodzicom przysùuguje
prawo do;
 znajomoœci zamierzeñ dydaktyczno-wychowawczych w danej
klasie i szkole,
 znajomoœci regulaminu oceniania, klasyfikowania i
promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów,
 rzetelnej informacji dotycz¹cej zachowania, postêpów i
przyczyn trudnoœci w nauca swojego dziecka,
 uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i
dalszego ksztaùcenia swego dziecka,
 wyra¿ania i przekazywania Kuratorowi Oœwiaty wùasnych
opinii na temat pracy szkoùy.

33

7) Rada Rodziców uprawniona jest do wyra¿ania i przekazywania
organowisprawuj¹cemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy
szkoùy.
§ 5.
1. Organy szkoùy wspóùpracuj¹ ze sob¹ przy podejmowaniu wa¿niejszych decyzji
dotycz¹cych dziaùalnoœci szkoùy poprzez:
a) uczestnictwo swych przedstawicieli na zebraniach plenarnych;
b) opiniowanie projektowanych uchwaù i statutu szkoùy;
c) informowanie o podjêtych dziaùaniach poprzez dyrektora szkoùy.
2. Rada Pedagogiczna mo¿e wystêpowaã do organu sprawuj¹cego nadzór
pedagogiczny nad szkoù¹ z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny dziaùalnoœci
szkoùy, jej dyrektora lub innego nauczyciela po zasiêgniêciu opinii Rady Rodziców
i Samorz¹du Uczniowskiego.
3. Rada Pedagogiczna mo¿e wystêpowaã z wnioskiem do organu prowadz¹cego
szkoùê o odwoùanie z funkcji dyrektora lub do dyrektora o odwoùanie nauczyciela z
innej funkcji kierowniczej w szkole, po zasiêgniêciu opinii Rady Rodziców i
Samorz¹du Uczniowskiego.
4. Dyrektor mo¿e wstrzymaã wykonanie uchwaù organów szkoùy niezgodnie z
przepisami prawa lub interesem szkoùy. W takim przypadku, w terminie 2 tygodni
uzgadnia sposób postêpowania w sprawie bêd¹cej przedmiotem sporu. W
przypadku braku uzgodnienia przekazuje sprawê do rozstrzygniêcia organowi i
bezpoœrednio nadzoruj¹cemu szkoùê.

Rozdziaù VI
Prawa i obowi¹zki uczniów.
§ 1.
1. Obowi¹zek szkolny dziecko rozpoczyna w tym roku kalendarzowym, w którym
koñczy ono 6 lat obejmuj¹c obowi¹zkowe roczne przygotowanie przedszkolne i
trwa do ukoñczenia szkoùy podstawowej i gimnazjum , nie dùu¿ej jednak ni¿ do
koñca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym koñczy 18 lat.
2. Na wniosek rodziców naukê w szkole podstawowej mo¿e rozpocz¹ã dziecko,
które przed dniem 1 wrzeœnia koñczy 6 lat.
3. W uzasadnionych przypadkach rozpoczêcie speùniania obowi¹zku szkolnego
mo¿e byã odroczone, nie dùu¿ej jednak ni¿ o jeden rok. Decyzjê o wczeœniejszym
przyjêciu dziecka do szkoùy lub o odroczeniu obowi¹zku szkolnego podejmuje
dyrektor szkoùy po zasiêgniêciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
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4. Dziecko jest zapisywane do klasy pierwszej szeœcioletniej szkoùy podstawowej z
rocznym wyprzedzeniem.
5. Do szeœcioletniej szkoùy podstawowej prowadzonej przez gminê przyjmuje siê:
-

-

z urzêdu – dzieci zamieszkaùe w obwodzie szkoùy,
na proœbê rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkaùe poza
obwodem danej szkoùy, je¿eli w klasie s¹ wolne miejsca. Przyjêcie dziecka
spoza obwodu wymaga zawiadomienia dyrektora szkoùy, w której obwodzie
dziecko mieszka,
dzieci spoza Gdyni, je¿eli wyrazi na to zgodê organ prowadz¹cy szkoùê.

6. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje siê :
-

-

z urzêdu – dzieci zamieszkaùe w obwodzie gimnazjum,
na proœbê rodziców (prawnych opiekunów) -absolwentów szeœcioletnich szkóù
podstawowych zamieszkaùych poza obwodem gimnazjum, w przypadku gdy
gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami,
dzieci spoza Gdyni je¿eli wyrazi na to zgodê organ prowadz¹cy.

7. Ustala siê kryteria przyjêã uczniów spoza rejonu szkoùy podstawowej
i
gimnazjum uwzglêdniaj¹ce oceny klasyfikacyjne w klasie poprzedzaj¹cej lub w I
póùroczu
( œrednia ocen powy¿ej 4,0 i wzorowe lub bardzo dobre zachowanie).
§ 2.
1. Uczeñ ma prawo do:
a) wùaœciwie zorganizowanego procesu ksztaùcenia, zgodnie z zasadami higieny
umysùowej;
b) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniaj¹cych
bezpieczeñstwo, ochronê przed wszelkimi formami przemocy fizycznej b¹dê
psychicznej;
c) poszanowania swej godnoœci, przekonañ i wùasnoœci;
d) swobody wyra¿ania myœli i przekonañ, w szczególnoœci dotycz¹cych ¿ycia
szkoùy, a tak¿e œwiatopogl¹dowych i religijnych, jeœli nie narusza tym dobra
innych osób;
e) rozwijania zainteresowañ, zdolnoœci i talentów;
f) obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postêpów w
nauce;
g) korzystania z pomieszczeñ szkolnych, sprzêtu, œrodków dydaktycznych,
ksiêgozbioru biblioteki;
h) wpùywania na ¿ycie szkoùy poprzez dziaùalnoœã samorz¹dow¹ oraz zrzeszania
siê w organizacjach dziaùaj¹cych w szkole;
i) nauki religii w szkole na podstawie ustnej deklaracji rodziców lub opiekunów;
j) dni wolnych od zajêã dydaktycznych bez pracy domowej, ustalonych przez
dyrektora szkoùy na wniosek Samorz¹du Uczniowskiego.
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2. Uczniowie maja prawo poprzez dziaùalnoœã samorz¹dow¹, pod opiek¹
wychowawcy organizowaã imprezy klasowe i szkolne np. andrzejki, mikoùajki,
walentynki, itp.
3. Samowolne opuszczanie szkoùy w trakcie ww. imprez jest niedozwolone.
4. Uczeñ ma prawo w szczególnych przypadkach orzeczonych przez lekarza i
poradniê psychologiczno-pedagogiczn¹ , ze wzglêdu na stan zdrowia, do
nauczania indywidualnego w domu.
5. Ka¿dy uczeñ ma prawo do uzyskania pomocy w nauce ze strony nauczyciela,
wychowawcy, pedagoga szkolnego, psychologa, samorz¹du klasowego,
zarówno w przypadku zagro¿enia ocen¹ niedostateczn¹, jak i chêci¹
ugruntowania i poszerzenia swoich wiadomoœci i rozwoju zainteresowañ.
6. W szczególnych przypadkach (dùu¿sza, usprawiedliwiona nieobecnoœã ucznia)
uczeñ ma prawo do korzystania z indywidualnych konsultacji z nauczycielem w
czasie wspólnie uzgodnionym.
7. Po zakoñczeniu klasyfikacji w I semestrze (przed feriami zimowymi), nauczyciel
nie wpisuje do dziennika ocen na nowy semestr.
8. W przypadku naruszenia praw ucznia, uczeñ lub jego rodzice maj¹ prawo zgùosiã
uargumentowany wniosek do dyrektora. Dyrektor szkoùy rozpatruje wniosek i
rozstrzyga go w sposób ostateczny.
9.
§ 3.
1. Uczeñ ma obowi¹zek przestrzegaã postanowieñ zawartych w statucie szkoùy, a
zwùaszcza:
a) przestrzegaã zasad kultury wspóù¿ycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i
innych pracowników szkoùy:
b) szanowaã i ochraniaã przekonania i wùasnoœã innych osób;
c) przeciwstawiaã siê przejawom brutalnoœci;
d) dbaã o bezpieczeñstwo i zdrowie wùasne i swoich kolegów;
e) dbaã o dobro, ùad i porz¹dek w szkole;
f) braã aktywny udziaù w lekcjach oraz uzupeùniaã braki wynikaj¹ce z absencji,
prowadziã starannie zeszyt i wykonywaã prace domowe zgodnie z wymogami
nauczyciela przedmiotu;
g) przestrzegaã regulaminów pomieszczeñ szkolnych wynikaj¹cych ze specyfiki
ich przeznaczenia (pracownie, œwietlica, biblioteka, szatnia, zajêcia w-f,...);
h) nosiã jednolity strój szkolny,
i) zostawiaã okrycia wierzchnie w szatni,
j) zmieniaã obuwie w okresie jesienno-zimowym.
2. Uczniom zabrania siê wnoszenia na teren szkoùy œrodków zagra¿aj¹cych ¿yciu i
zdrowiu. Uczeñ nie powinien przynosiã rzeczy wartoœciowych i niepotrzebnych na
zajêcia edukacyjne do szkoùy. Szkoùa nie ponosi odpowiedzialnoœci w przypadku
ich zgubienia, kradzie¿y.
Uczeñ ma obowi¹zek troszczyã siê o rzeczy przynoszone ze sob¹ do szkoùy.
Uczniom zabrania siê u¿ywania telefonów komórkowych podczas zajêã
lekcyjnych. Uczeñ musi pamiêtaã, ¿e telefon w szkole jest narzêdziem
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porozumiewania siê w sytuacjach wyj¹tkowych (tylko podczas przerw), dlatego
zabrania siê stosowania takiej funkcji telefonu, jak¹ jest aparat fotograficzny, a
tak¿e innych jego funkcji technicznych.
3. Uczniowie maja obowi¹zek szanowaã sprzêt szkolny oraz wyposa¿enie klas i
innych pomieszczeñ. Za wyrz¹dzon¹ szkodê odpowiadaj¹ materialnie rodzice
ucznia.
4. Uczniowie nie mog¹ opuszczaã terenu szkoùy podczas przerw bez zgody
nauczycieli.
5. Zwolnienie z lekcji mo¿e nast¹piã wyù¹cznie na pisemn¹ lub osobist¹ proœbê
rodzica.
6. Ka¿dy uczeñ ma obowi¹zek posiadania przy sobie dzienniczka, jako
podstawowego dokumentu umo¿liwiaj¹cego kontakt rodziców ze szkoù¹.
Wszystkie zwolnienia powinny byã odnotowane w dzienniczku.
7. Uczeñ ma obowi¹zek usprawiedliwiaã ka¿d¹ nieobecnoœã niezwùocznie po
przyjœciu do szkoùy, nie póêniej jednak ni¿ do tygodnia, licz¹c od ostatniego dnia
nieobecnoœci. Po tym terminie nieobecnoœci mog¹ byã uznawane przez
wychowawcê za nieusprawiedliwione.
§ 4.
1. Ka¿dy uczeñ posiada strój galowy, który ma obowi¹zek nosiã w czasie:
-

uroczystoœci szkolnych wynikaj¹cych z ceremoniaùu szkolnego,
grupowych lub indywidualnych wyjœã poza teren szkoùy w charakterze
reprezentacji,
imprez okolicznoœciowych , je¿eli tak¹ decyzjê podejmie wychowawca klasy
lub Rada Pedagogiczna.

2. Przez strój galowy nale¿y rozumieã :
a) dla dziewcz¹t – ciemna spódnica i biaùa bluzka;
b) dla chùopców - ciemne spodnie i biaùa koszula.
3. Ubiorem codziennym ucznia jest :
 Jednolity strój szkolny skùadaj¹cy siê z biaùej bluzki z krótkim rêkawem
z naszytym logo szkoùy lub kamizelki z naszytym logo szkoùy. Jednolity strój
szkolny w klasach I-III SP jest koloru niebieskieo, w klasach IV-VI SP koloru
zielonego, w klasach I – III G koloru granatowego.
 ubiór uczniowski nie mo¿e odsùaniaã takich czêœci ciaùa jak : brzuch, biodra,
itp., dlatego zaleca siê noszenie klasycznych spodni i spódnic o odpowiedniej
dùugoœci,
 w doborze fryzury, bi¿uterii, nale¿y zachowaã umiar pamiêtaj¹c, ¿e szkoùa jest
miejscem nauki i pracy,
 na terenie budynku szkolnego uczeñ zobowi¹zany jest nosiã obuwie
niezagra¿aj¹ce zdrowiu ;
 uczeñ ma obowi¹zek przestrzegaã zasad higieny osobistej oraz estetyki ;
 wygl¹d zewnêtrzny ucznia nie mo¿e mieã wpùywu na oceny z przedmiotu,
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o tym, czy strój, wygl¹d, zachowanie ucznia jest odpowiednie i wùaœciwe
decyduje wychowawca klasy, nauczyciel, a w trybie odwoùawczym dyrektor
szkoùy.
§ 5.

1. Za rzeteln¹ naukê i wzorow¹ postawê, za wybitne osi¹gniêcia, za dzielnoœã i
odwagê uczeñ mo¿e otrzymaã nastêpuj¹ce wyró¿nienia i nagrody;
-

pochwaùê wychowawcy klasy ,
pochwaùê dyrektora szkoùy wobec uczniów i nauczycieli,
list pochwalny do rodziców ,
dyplom uznania,
nagrodê rzeczow¹,
œwiadectwo z biaùo-czerwonym paskiem.

2. Znacz¹ce osi¹gniêcia w konkursach przedmiotowych i igrzyskach sportowych,
dziaùalnoœã charytatywn¹ (przypadku absolwentów) odnotowuje siê na
œwiadectwie szkolnym.
3. Dyrektor szkoùy w okreœlonych sytuacjach (upaùy, mrozy) ma prawo zawiesiã na
pewien czas obowi¹zek noszenia jednolitego stroju szkolnego.
4. Dyrektor szkoùy ma prawo zwolniã uczniów z obowi¹zku noszenia jednolitego
stroju szkolnego podczas wycieczek, wyjœã poza teren szkoùy, zawodów
sportowych, itp.

§ 6.
1. Uczeñ mo¿e byã ukarany za nieprzestrzeganie statutu szkoùy i regulaminu
uczniowskiego poprzez:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

upomnienie wychowawcy klasy;
upomnieniem lub nagan¹ dyrektora szkoùy;
zakazem uczestnictwa w imprezach klasowych i szkolnych;
zakazem reprezentowania szkoùy na zewn¹trz;
obni¿enie oceny z zachowania,
przeniesieniem do równorzêdnej klasy;
przeniesieniem do innej szkoùy za zgod¹ Kuratora Oœwiaty,
w przypadku dewastacji mienia straty pokrywaj¹ powiadomieni o zdarzeniu
rodzice.
2. Dyrektor szkoùy mo¿e wyst¹piã do Kuratora Oœwiaty z wnioskiem o przeniesienie
ucznia do innej szkoùy w przypadku gdy zmiana œrodowiska wychowawczego
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mo¿e korzystnie wpùyn¹ã na postawê ucznia. O przeniesienie ucznia do innej
szkoùy wnioskuje siê, gdy:
-

-

notorycznie ùamie on przepisy regulaminu szkolnego, otrzymaù kary
przewidziane w statucie, a stosowane œrodki zaradcze nie przynosz¹
po¿¹danych efektów,
zachowuje siê w sposób demoralizuj¹cy b¹dê agresywny, zagra¿aj¹cy
zdrowiu i ¿yciu innych uczniów,
dopuszcza siê czynów ùami¹cych prawo, np. kradzie¿e, wymuszenia,
zastraszanie.

3. Od naùo¿onej przez wychowawcê kary, uczeñ, jego rodzice lub przedstawiciele
samorz¹du uczniowskiego mog¹, w formie pisemnej, odwoùaã siê do dyrektora
szkoùy w terminie 2 dni od dnia uzyskania kary.
4. Dyrektor w porozumieniu z pedagogiem szkoùy i przewodnicz¹cym samorz¹du
szkolnego, a w szczególnych przypadkach z powoùanymi przez siebie
przedstawicielami Rady Pedagogicznej, rozpatruje odwoùanie w ci¹gu 3 dni i
postanawia;
-

oddaliã odwoùanie podaj¹c pisemne uzasadnienie,
odwoùaã karê , zawiesiã warunkowo wykonanie kary.

5. Od decyzji podjêtej przez dyrektora szkoùy odwoùanie nie przysùuguje.
6. Spory miêdzy rodzicami i nauczycielami rozstrzyga dyrektor szkoùy.
7. Szkoùa informuje rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej mu
nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary poprzez ucznia lub pisemnie.

§7.
1. Propozycje zmian do praw i obowi¹zków ucznia mog¹ zgùaszaã nauczyciele,
rodzice i uczniowie.
2. Proponowane zmiany wymagaj¹ akceptacji Rady Pedagogicznej.
3. Do przestrzegania praw i obowi¹zków ucznia zobowi¹zani s¹ zarówno uczniowie,
jak i nauczyciele.
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Rozdziaù VII
Zadania nauczycieli oraz innych pracowników szkoùy
§ 1.
1. Nauczyciele tworz¹ zespoùy wychowawcze, przedmiotowe lub inne zespoùy
problemowo-zadaniowe.
2. Prac¹ zespoùu kieruje przewodnicz¹cy powoùany przez dyrektora na wniosek
zespoùu.
3. Cele zadania zespoùu wychowawczego:
 tworzenie pozytywnie oddziaùywuj¹cego na ucznia œrodowiska
wychowawczego,
 rozwi¹zywanie problemów wychowawczych i wzajemne wspomaganie siê w
pracy wychowawczej,
 organizowanie wewn¹trzszkolnego systemu doradztwa oraz zajêã zwi¹zanych
z wyborem dalszego kierunku ksztaùcenia,
 ewaluacja programu wychowawczego i profilaktycznego,
 ewaluacja i modyfikacja kryteriów ustalania ocen zachowania.
4. Cele i zadania zespoùów przedmiotowych obejmuj¹:
- ustalenie zestawu programów nauczania oraz jego modyfikowanie w miarê
potrzeb,
- analiza i wybór podrêczników uwzglêdniaj¹cych nowoczesne metody
nauczania, zainteresowania uczniów,
- zorganizowanie wspóùpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji
programów nauczania, korelowania treœci nauczania przedmiotów
pokrewnych, a tak¿e uzgadniania decyzji wyboru programu nauczania,
- wspólne opracowanie szczegóùowych kryteriów oceniania uczniów ,
- badanie osi¹gniêã uczniów wedùug jednolitych kryteriów i analiza wyników
badañ,
- organizowanie wewn¹trzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz
doradztwa metodycznego dla pocz¹tkuj¹cych nauczycieli,
- prezentacja wyników swojej pracy, osi¹gniêã, konspektów i scenariuszy lekcji
podczas spotkañ,
- wspóùdziaùanie w organizowaniu pracowni, a tak¿e w uzupeùnianiu ich
wyposa¿enia,
- wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i
eksperymentalnych programów nauczania.
- Szeroko rozumiana wspóùpraca w dziedzinie nauczania przedmiotu lub grup
przedmiotów pokrewnych.
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§ 2.
1. Nauczyciele i rodzice wspóùdziaùaj¹ ze sob¹ w zakresie nauczania, wychowania i
profilaktyki.
2. Nauczyciel uwzglêdnia prawo rodziców do:
a) znajomoœci zadañ i zamierzeñ dydaktycznych, wychowawczych i opiekuñczych w
klasie i szkole;
b) znajomoœci przepisów dotycz¹cych oceniania , klasyfikowania i promowania
uczniów oraz przeprowadzania egzaminów;
c) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego postêpów w nauce
i zachowaniu;
d) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego ksztaùcenia
dzieci;
e) wyra¿ania i przekazywania organom sprawuj¹cym nadzór pedagogiczny opinii na
temat pracy szkoùy.
§ 3.
1. Nauczyciel prowadzi pracê dydaktyczn¹, wychowawcz¹, opiekuñcz¹ i jest
odpowiedzialny za jakoœã tej pracy oraz bezpieczeñstwo powierzonych mu
uczniów.
2. Nauczyciel zobowi¹zany jest do:
a) szczególnej odpowiedzialnoœci za ¿ycie, zdrowie i bezpieczeñstwo uczniów;
b) prawidùowej organizacji procesu dydaktycznego;
c) dbanie o pomoce naukowe i inny sprzêt szkolny;
d) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolnoœci oraz
zainteresowañ;
e) bezstronnoœci
i obiektywizmu w ocenie uczniów oraz sprawiedliwego
traktowania;
f) udzielania pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeñ szkolnych;
g) doskonalenia umiejêtnoœci dydaktycznych i podnoszenia poziomu swej wiedzy,
h) opracowania i realizowania programu wsparcia dla ucznia, który otrzymaù ocenê
klasyfikacyjn¹ niedostateczn¹,
i) stosowania procedur postêpowania w przypadku zagro¿enia dzieci i mùodzie¿y,
j) do brania udziaùu w szkoleniach BHP, znajomoœci przepisów bezpieczeñstwa i
procedur z nimi zwi¹zanych.
§ 4.
1. Dyrektor szkoùy powierza ka¿dy oddziaù szczególnej opiece wychowawczej
jednemu z nauczycieli ucz¹cych w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawc¹”.
2. Dla zapewnienia ci¹gùoœci i skutecznoœci pracy wychowawczej, wychowawca w
miarê mo¿liwoœci powinien opiekowaã siê danym oddziaùem w ci¹gu caùego etapu
edukacyjnego.
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3. Formy speùniania zadañ nauczyciela wychowawcy powinny byã dostosowane do
wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków œrodowiskowych szkoùy.
4. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad
uczniami, a w szczególnoœci:
a) tworzenie warunków wspomagaj¹cych rozwój ucznia, proces jego uczenia siê
oraz przygotowanie do ¿ycia w rodzinie i spoùeczeñstwie;
b) inspirowanie dziaùañ zespoùowych uczniów;
c) podejmowanie dziaùañ umo¿liwiaj¹cych rozwi¹zywanie konfliktów w zespole
oraz pomiêdzy uczniami a innymi czùonkami spoùecznoœci szkolnej.
5. Wychowawca w celu realizacji zadañ, o których mowa w ust.1:
a) otacza indywidualn¹ opiek¹ wychowawcz¹ ka¿dego ze swych wychowanków;
b) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:
-

ró¿ne formy ¿ycia zespoùowego rozwijaj¹ce jednostki i integruj¹ce
zespóù uczniowski,
ustala treœã i formê zajêã tematycznych na godzinach
wychowawczych;

c) wspóùdziaùa z nauczycielami ucz¹cymi w jego oddziale uzgadniaj¹c z nimi i
koordynuj¹c ich dziaùania wychowawcze wobec ogóùu uczniów, a tak¿e wobec
tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów
szczególnie uzdolnionych jak i z ró¿nymi trudnoœciami i niepowodzeniami);
d) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:
-

poznania ich i ustalania potrzeb opiekuñczo-wychowawczych ich
dzieci,
wspóùdziaùania z rodzicami w dziaùaniach wychowawczych,
wù¹czenia rodziców w sprawy ¿ycia klasy i szkoùy;

e) wspóùpracuje z pedagogiem i psychologiem szkolnym i innymi specjalistami,
œwiadcz¹cymi kwalifikowan¹ pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudnoœci (tak¿e
zdrowotnych) oraz zainteresowañ i szczególnych uzdolnieñ uczniów, organizuje
odpowiednie formy tej pomocy na terenie szkoùy i w placówkach pozaszkolnych;
f) organizuje spotkania z rodzicami, informuj¹c ich o postêpach w nauce i
o zachowaniu ucznia;
g) na miesi¹c przed klasyfikacj¹ œródroczn¹ i roczn¹
wychowawca jest
zobowi¹zany do pisemnego zawiadomienia rodziców (opiekunów) o gro¿¹cej
ocenie niedostatecznej z przedmiotu.
6. Wychowawca wykonuje czynnoœci administracyjne dotycz¹ce klasy.
7. Wychowawca ma prawo korzystaã w swej pracy z pomocy merytorycznej i
metodycznej ze strony dyrektora szkoùy oraz Rady Pedagogicznej, a tak¿e ze
strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oœwiatowych i
naukowych.
8. Rodzice i uczniowie w wyj¹tkowo uzasadnionych przypadkach, mog¹ mieã wpùyw
na dobór b¹dê zmianê nauczyciela , któremu dyrektor powierzyù zadania
wychowawcy.
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9. Zmiana wychowawcy mo¿e nast¹piã w przypadku gdy:
a) wyrazi on na to zgodê lub sam zùo¿y rezygnacjê z tej funkcji;
b) zebranie rodziców uczniów klasy, w której wychowawstwo peùni, zgùosi taki
wniosek wiêkszoœci¹ ¾ gùosów obecnych (przy obecnoœci na zebraniu
rodziców reprezentuj¹cych ¾ iloœci uczniów).
10. Ostateczn¹ decyzjê w przedmiocie zmiany wychowawcy podejmuje dyrektor po
zasiêgniêciu opinii Rady Pedagogicznej.
11. Warunkiem przedùo¿enia sprawy Radzie Pedagogicznej, po speùnieniu wymogu
ust. 9b jest pisemne sformuùowanie zarzutów przez rodziców oraz podpisanie ich
przez osoby domagaj¹ce siê zmiany.

§ 5.
1. W szkole, która liczy co najmniej 12 oddziaùów , dyrektor szkoùy po zasiêgniêciu
opinii Rady Pedagogicznej powoùuje wicedyrektora.
2. Za zgod¹ organu prowadz¹cego, dyrektor szkoùy mo¿e tworzyã dodatkowe
stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.
3. Wicedyrektorzy przyjmuj¹ na siebie czêœã zadañ dyrektora, a w szczególnoœci :
a) peùni¹ funkcjê dyrektora w przypadku jego nieobecnoœci:
b) przygotowuj¹ projekty nastêpuj¹cych dokumentów organizacyjnych szkoùy:
sprawy
organizacyjne
zwi¹zane
z przeprowadzeniem egzaminów
klasyfikacyjnych, poprawkowych, sprawdzianem po klasie VI, oraz egzaminem
po klasie III gimnazjum;
hospitowanie zajêã edukacyjnych;
udziaù w pracach komisji wychowawczej, opiekuñczej, dydaktycznej;
dokonywanie obsady zastêpstw doraênych i prowadzenie dokumentacji z tym
zwi¹zanej;
kontrolowanie dy¿urów nauczycielskich;
tygodniowy rozkùad zajêã szkolnych,
kalendarz szkolny,
informacje o stanie pracy szkoùy;
c) prowadz¹ czynnoœci zwi¹zane z nadzorem pedagogicznym oraz
doskonaleniem zawodowym nauczycieli;
d) peùni¹ bie¿¹cy nadzór kierowniczy nad caù¹ szkoùa wedùug ustalonego
harmonogramu;
4. Wicedyrektor:
a) jest przeùo¿onym sùu¿bowym wszystkich pracowników szkoùy podczas peùnienia
swego bie¿¹cego nadzoru nad szkoù¹;
b) jest bezpoœrednim przeùo¿onym sùu¿bowym z upowa¿nienia dyrektora szkoùy
nauczycieli, wychowawców œwietlicy, pedagogów szkolnych i bibliotekarzy;
c) decyduje w bie¿¹cych sprawach procesu dydaktycznego w caùej szkole;
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d) ma prawo formuùowania projektu oceny pracy podlegùych mu bezpoœrednio
nauczycieli, a tak¿e w sprawach oceny pracy opiekuñczo-wychowawczej
wszystkich nauczycieli,
e) ma prawo wnioskowania do dyrektora w sprawach nagród i wyró¿nieñ oraz kar
dla nauczycieli;
f) ma prawo u¿ywania piecz¹tki osobistej z tytuùem „zastêpca dyrektora szkoùy” oraz
podpisywania pism, których treœã jest zgodna z zakresem zadañ i kompetencji.
5. Do zadañ pedagoga szkolnego nale¿y w szczególnoœci:
a. wsparcie psychologiczno-pedagogiczne realizowane poprzez organizacjê: porad
indywidualnych, konsultacji, warsztatów, wykùadów, zajêã psychoedukacyjnych w
odniesieniu do wszystkich czùonków spoùecznoœci szkoùy
b. rozpoznawanie predyspozycji i mo¿liwoœci intelektualnych oraz indywidualnych
potrzeb ucznia,
c. rozpoznawanie przyczyn ró¿nego rodzaju szkolnych trudnoœci i niepowodzeñ
ucznia,
d. organizowanie ró¿nych form pomocy pedagogicznej ,
e. przeciwdziaùanie ró¿nym formom niedostosowania spoùecznego uczniów,
f. podejmowanie ró¿nych dziaùañ profilaktycznych i pomocy nauczycielom/
wychowawcom w tym zakresie, a tak¿e koordynacji zadañ wynikaj¹cych ze
szkolnego programu profilaktyki,
g. pomocy
nauczycielom/wychowawcom
w
rozwi¹zywaniu
problemów
wychowawczych
h. podejmowaniu mediacji oraz interwencji w sytuacjach konfliktowych, które
miaùyby miejsce w szkolnej spoùecznoœci,
i. pomocy uczniom w dokonywaniu wyboru dalszej edukacji.
Do zadañ psychologa szkolnego nale¿y przede wszystkim :
a. wspomaganie ucznia w jego rozwoju emocjonalno-spoùecznym,
b. promowanie zdrowego stylu ¿ycia wolnego od u¿ywek i substancji zmieniaj¹cej
œwiadomoœã,
c. wspomaganie rodziców w ich wychowawczej funkcji,
d. wspomaganie nauczycieli w procesie wychowania uczniów,
e. pomoc uczniom w wybieraniu dalszej drogi ksztaùcenia,
f. wspieranie dziaùañ profilaktycznych szkoùy zapobiegaj¹cych
zagro¿eniom
zdrowia i ¿ycia uczniów,
g. uczenie dzieci i mùodzie¿y rozpoznania i nazywania emocji,
h. uczenie mùodzie¿y rozpoznania i respektowania potrzeb innych ludzi,
i. uczenie mùodzie¿y rozwi¹zywania konfliktów i radzenia sobie w trudnych
sytuacjach – asertywnych zachowañ,
j. uczenie konstruktywnej komunikacji interpersonalnej,
k. uczenie umiejêtnoœci oddzielania wùasnych pogl¹dów, postaw od presji, sugestii i
wpùywów zewnêtrznych,
l. uczenie mùodzie¿y radzenia sobie z trudnymi sytuacjami ¿yciowymi,
m. uczenie metod i technik efektywnego uczenia siê zgodnie z wùasnym stylem,
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6. O bezpieczeñstwo uczniów zobowi¹zani s¹ równie¿ dbaã pracownicy
administracji i obsùugi szkoùy. Do ich zadañ nale¿y :
 w przypadku obsùugi – peùnienie dy¿urów na terenie szkoùy, monitorowanie
wejœcia,
 usuwanie sprzêtu, przedmiotów zagra¿aj¹cych ¿yciu b¹dê zdrowiu dzieci,
 dbanie o estetykê i higienê obiektów szkolnych,
 zgùaszanie nietypowych sytuacji dyrekcji szkoùy lub wychowawcom klas.
Rozdziaù VIII
Organizacja pracy szkoùy
§ 1.
Podstawow¹ jednostk¹ organizacyjn¹ szkoùy jest oddziaù zùo¿ony z uczniów , którzy
w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego ucz¹ siê wszystkich
przedmiotów okreœlonych planem nauczania.
§ 2.
1. Podziaù oddziaùów uczniowskich licz¹cych powy¿ej 24 uczniów dotyczy zajêã z
jêzyków obcych i informatyki. Uczniom zapewnia siê wykwalifikowan¹ kadrê
pedagogiczn¹.
2. W przypadku oddziaùów licz¹cych mniej ni¿ 24 uczniów podziaùu na grupy mo¿na
dokonywaã za zgod¹ organu prowadz¹cego szkoùê.
3. Zajêcia z wychowania fizycznego w klasach IV-VI i gimnazjum prowadzone s¹ w
grupach licz¹cych od 12 do 26 uczniów.

§ 3.
1. Podstawow¹ form¹ pracy szkoùy s¹ zajêcia dydaktyczne i wychowawcze
prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza siê
prowadzenie zajêã edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowuj¹c ogólny
tygodniowy czas zajêã ustalony w tygodniowym rozkùadzie zajêã. Zajêcia
edukacyjne rozpoczynaj¹ siê o godzinie 8:00
3. Tygodniowy rozkùad zajêã klas I – III okreœla ogólny przydziaù czasu na
poszczególne zajêcia wyznaczone ramowym planem nauczania; szczegóùowy
rozkùad dzienny zajêã ustala nauczyciel prowadz¹cy te zajêcia.
§ 4.
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1. Organizacja zajêã dodatkowych:
a) zajêcia dodatkowe prowadzone s¹ w grupach miêdzyklasowych i
miêdzyoddziaùowych poza systemem klasowo-lekcyjnym;
b) zajêcia dodatkowe organizowane s¹ w ramach posiadanych przez szkoùê
œrodków finansowych;
c) liczbê uczestników zajêã nadobowi¹zkowych ustalaj¹ odpowiednie
zarz¹dzenia MEN.

§ 5.
1. Szczegóùow¹ organizacjê nauczania, wychowania i opieki w danym roku
szkolnym okreœla arkusz organizacji szkoùy opracowany przez dyrektora szkoùy
do dnia 30 kwietnia ka¿dego roku zaopiniowany przez zwi¹zki zawodowe. Arkusz
organizacji szkoùy opiniuje Kuratorium Oœwiaty, zatwierdza organ prowadz¹cy
szkoùê do dnia 30 maja.
2. W arkuszu organizacji szkoùy zamieszcza siê w szczególnoœci: liczbê
pracowników szkoùy ù¹cznie z liczb¹ stanowisk kierowniczych, ogóln¹ liczbê
godzin zajêã edukacyjnych finansowanych ze œrodków przydzielonych przez
organ prowadz¹cy szkoùê.
3. Tygodniowy rozkùad zajêã okreœlaj¹cy organizacjê staùych, obowi¹zkowych i
nadobowi¹zkowych zajêã edukacyjnych ustala dyrektor szkoùy, na podstawie
zatwierdzonego arkusza organizacji szkoùy z uwzglêdnieniem zasad ochrony
zdrowia i higieny pracy.
§ 6.
1. Religia jako szkolny przedmiot nieobowi¹zkowy jest prowadzona dla uczniów,
których rodzice sobie tego ¿ycz¹:
a) ¿yczenie wyra¿ane jest w najprostszej formie, nie musi byã ponawiane w
kolejnym roku szkolnym, mo¿e natomiast zostaã zmienione;
b) uczniowie nie korzystaj¹cy z lekcji religii objêci s¹ zajêciami opiekuñczowychowawczymi;
c) nauczanie religii odbywa siê w oparciu o programy potwierdzone przez wùadze
koœcielne;
d) nauczyciela religii zatrudnia dyrektor szkoùy na podstawie imiennego, pisemnego
skierowania wydanego w przypadku Koœcioùa Katolickiego przez wùaœciwego
biskupa diecezjalnego lub zwierzchników koœcioùów w przypadku innych wyznañ;
e) nauczyciel religii wchodzi w skùad Rady Pedagogicznej, nie przyjmuje jednak
obowi¹zków wychowawcy klasy;
f) nauczyciele religii ma prawo do organizowania spotkañ z rodzicami swoich
uczniów, wczeœniej ustalaj¹c z dyrektorem szkoùy termin i miejsce planowanego
spotkania;
g) nauczyciel religii ma obowi¹zek wypeùniania dziennika szkolnego;
h) nauka religii odbywa siê w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo;

46

ocena z religii umieszczana jest na œwiadectwie szkolnym;
ocena z religii nie ma wpùywu na promowanie ucznia do nastêpnej klasy;
ocena z religii jest wystawiana wg kryteriów oceniania przyjêtych przez szkoùê ;
uczniowie uczêszczaj¹cy na lekcje religii uzyskuj¹ trzy kolejne zwolnienia z zajêã
szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych;
m) nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii, w zakresie metodyki nauczania i
zgodnoœci z programem prowadzi dyrektor szkoùy oraz pracownicy nadzoru
pedagogicznego szkoùy.
i)
j)
k)
l)

§ 7.
1. Biblioteka szkolna jest pracowni¹ sùu¿¹c¹ realizacji potrzeb i zainteresowañ
nauczycieli, uczniów i rodziców. Sùu¿y do realizacji zadañ dydaktycznowychowawczych, wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, uczestniczy w
przygotowaniu uczniów do samoksztaùcenia równie¿ do korzystania z innych
typów bibliotek i œrodków informacji.
2. Pomieszczenia biblioteki umo¿liwiaj¹:
-

gromadzenie i opracowanie zbiorów,
korzystanie z ksiêgozbiorów w czytelni i wypo¿yczanie poza bibliotekê,
korzystanie ze œrodków audiowizualnych w czytelni,
prowadzenie zajêã dydaktycznych w czytelni.

3. Biblioteka stosuj¹c wùaœciwe sobie metody i œrodki peùni funkcjê:
a) ksztaùc¹co-wychowawcz¹ poprzez:
-

rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych,
przygotowanie do korzystania z ró¿nych êródeù informacji,
ksztaùcenie kultury czytelniczej,
wdra¿anie do poszanowania ksi¹¿ki,
udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym;

b) opiekuñczo-wychowawcz¹ poprzez:
-

wspóùdziaùanie z nauczycielami,
wspieranie prac maj¹cych na celu wyrównanie ró¿nic intelektualnych,
otaczanie opiek¹ uczniów szczególnie uzdolnionych,
pomoc uczniom maj¹cym trudnoœci w nauce;

c) kulturalno-rekreacyjn¹ poprzez;
-

uczestniczenie w rozwijaniu ¿ycia kulturalnego.

4. Z biblioteki mog¹ korzystaã uczniowie wszystkich klas, nauczyciele i inni
pracownicy szkoùy, rodzice, a tak¿e inne osoby na zasadach okreœlonych w
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regulaminie. Uprawnieni do korzystania ze zbiorów maja wolny dostêp do póùek
za zgod¹ nauczyciela bibliotekarza. Czas pracy biblioteki zapewnia mo¿liwoœã
korzystania z ksiêgozbioru podczas zajêã lekcyjnych.
5. Zakres obowi¹zków nauczyciela bibliotekarza.
a) koordynowanie pracy w bibliotece:
-

opracowanie rocznych planów dziaùalnoœci biblioteki oraz terminów
wa¿niejszych imprez,
uzgadnianie stanu maj¹tkowego z ksiêgowoœci¹,
projektowanie wydatków na rok kalendarzowy,
sprawozdania z pracy biblioteki, zawieraj¹ce oceny czytelnictwa,
odpowiedzialnoœã za stan maj¹tkowy i dokumentacjê prac biblioteki;

b) praca pedagogiczna:
-

gromadzenie zbiorów zgodnie z potrzebami,
udostêpnianie zbiorów,
udzielanie informacji bibliotecznych,
rozmowy z czytelnikami o ksi¹¿kach,
poradnictwo w wyborach czytelniczych,
prowadzenie zajêã z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego zgodnie
z programem,
udostêpnienie nauczycielom opiekunom potrzebnych materiaùów,
informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów i analiza czytelnictwa,
prowadzenie ró¿nych form wizualnych informacji o ksi¹¿kach,
organizowanie ró¿nych form inspiracji czytelnictwa,
dostosowanie formy i treœci pracy do wieku i poziomu intelektualnego
uczniów;

c) praca organizacyjna:
-

gromadzenie zbiorów oraz ich ewidencja – zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami,
opracowanie biblioteczne zbiorów,
selekcja zbiorów i ich konserwacja,
organizowanie warsztatu informacyjnego,
wydzielenie ksiêgozbioru podrêcznego,
prowadzenie katalogów,
udostêpnienie zbiorów.

6. Zbiorami biblioteki s¹ dokumenty piœmiennicze (ksi¹¿ki, czasopisma i inne) i
materiaùy audiowizualne.
7. Bezpoœredni nadzór nad bibliotek¹ sprawuje dyrektor szkoùy:
-

zapewnia obsadê personelu oraz odpowiednie pomieszczenie i wyposa¿enie,
zapewnia œrodki finansowe,
zarz¹dza skontrum zbiorów,
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-

zapewnia nauczycielom bibliotekarzom godziny do prowadzenia lekcji,
zatwierdza tygodniowy rozkùad zajêã,
hospituje i ocenia pracê biblioteki.
§ 8.

1. W szkole dziaùa œwietlica peùni¹ca funkcjê opiekuñcz¹ szkoùy.
2. Zajêcia œwietlicowe organizowane s¹ dla wszystkich dzieci z klas I-III, które
musz¹ dùu¿ej przebywaã w szkole ze wzglêdu na czas pracy rodziców i z
klas IV – V.
3. Do œwietlicy przyjmowane s¹ dzieci na podstawie kart zgùoszeñ skùadanych przez
rodziców lub opiekunów. Rodzice skùadaj¹ pisemn¹ deklaracje dotycz¹c¹ tego,
kto przyprowadza i odbiera dzieci ze œwietlicy (rodzice, rodzeñstwo, uprawnione
osoby, samodzielne przyjœcie i samodielny powrót do domu). Osoby wymienione
w deklaracji, to osoby, które
w uznaniu rodziców zapewniaj¹ peùne
bezpieczeñstwo jego dziecku. Zasady powy¿sze dotycz¹ tak¿e dzieci z oddziaùów
przedszkolnych.
4. Czas pracy œwietlicy trwa od 7.00 do 16.30
5. Úwietlica prowadzi pozalekcyjne formy pracy wychowawczo-opiekuñczej w
grupach nie mniejszych ni¿ 25 osób.
6. Úwietlica posiada oddzielone pomieszczenie do cichej pracy i odrabiania lekcji.
7. Wychowawcy œwietlicy wspóùpracuj¹ z nauczycielami i wychowawcami klas w
zakresie pomocy w kompensowaniu braków dydaktycznych oraz pedagogiem
szkolnym, otaczaj¹c opiek¹ dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo, dy¿uruj¹
podczas posiùków .
8. Nadzór pedagogiczny nad praca œwietlicy sprawuje dyrektor lub zastêpca
dyrektora szkoùy.
9. Zajêcia œwietlicowe organizowane s¹ podczas rekolekcji wielkopostnych.
10. W skùad pracowników œwietlicy wchodzi kierownik i wychowawcy.
11. Kierownik œwietlicy odpowiada za:
- caùoksztaùt pracy wychowawczo – dydaktyczno - opiekuñczej w œwietlicy,
- wyposa¿enie œwietlicy,
- opracowanie planu pracy œwietlicy,
- opracowanie planu godzin pracy nauczycieli,
- opracowanie zakresu czynnoœci pracowników œwietlicy,
- organizuje pracê nauczycieli œwietlicy; kieruje ich prac¹ opiekuñczowychowawcz¹ zgodnie z wytycznymi organów nadrzêdnych oraz
bezpoœrednio przeùo¿onego,
- nadzoruje i hospituje zajêcia œwietlicowe,
- prowadzi i nadzoruje prowadzenie dokumentacji œwietlicy zgodnie z
aktualnymi przepisami prawnymi,
- dba o aktualny wystrój œwietlicy,
- wspóùpracuje z nauczycielami przedmiotów i wychowawcami w zakresie
pomocy w kompensowaniu braków dydaktycznych,
- wspóùpracuje z pedagogiem szkolnym, opiekunem spoùecznym; otacza
opiek¹ dzieci zaniedbane wychowawczo, z rodzin niepeùnych, wielodzietnych
oraz inne wymagaj¹ce szczególnej opieki,
- wspóùpracuje z rodzicami,
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wspóùpracuje z komisj¹ do spraw ¿ywienia dzieci (przydziaù obiadów
bezpùatnych)
- uzgadnia z przeùo¿onymi potrzeby materialne œwietlicy.
Dokumentacja œwietlicy:
roczny plan pracy,
dziennik zajêã,
karty zgùoszeñ dzieci,
regulamin œwietlicy,
ramowy rozkùad dnia.
-

§9
1. Szkoùa organizuje zajêcia dla dzieci szeœcioletnich w oddziaùach przedszkolnych
realizuj¹cych obowi¹zkowe przygotowanie przedszkolne.
2. Wymiar zajêã dzieci w oddziaùach przedszkolnych wynosi 5 godzin zegarowych
dziennie w dni robocze.
3. Dzieci 6 – letnie mog¹ korzystaã z posiùków w stoùówce oraz opieki œwietlicy na
zasadach takich, jak uczniowie szkoùy podstawowej.

Statut wchodzi w ¿ycie z dniem 12.01.2005r.
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