STATUT
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. MARII I MICHAŁA KRUKIERKÓW
W RÓWNEM

Przyjęty uchwałą nr 17/2022 Rady Pedagogicznej w dniu 30 sierpnia 2022 r.

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1. Statut reguluje zadania, strukturę organizacyjną i sposoby działania szkoły
podstawowej, której nazwa brzmi: Szkoła Podstawowa im. Marii i Michała Krukierków
w Równem.
2. Siedzibą szkoły jest budynek położony w miejscowości Równe przy ul. Długiej 41.
§ 2.
Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Dukla z siedzibą w mieście Dukla przy ul. Trakt
Węgierski 11.
§ 3.
Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia o:
1) szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Marii i Michała Krukierków
w Równem;
2) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Dukla;
3) dyrektorze szkoły – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii
i Michała Krukierków w Równem;
4) nauczycielach – należy przez to rozumieć nauczycielki i nauczycieli Szkoły Podstawowej
im. Marii i Michała Krukierków w Równem;
5) uczniach – należy przez to rozumieć dzieci i młodzież kształcącą się w oddziałach
przedszkolnych oraz klasach Szkoły Podstawowej im. Marii i Michała Krukierków
w Równem
6) rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców oraz opiekunów prawnych dzieci
i młodzieży Szkoły Podstawowej im. Marii i Michała Krukierków w Równem;
7) radzie pedagogicznej – należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej
im. Marii i Michała Krukierków w Równem;
8) samorządzie uczniowskim – należy przez to rozumieć Samorząd Uczniowski Szkoły
Podstawowej im. Marii i Michała Krukierków w Równem;
9) radzie rodziców – należy przez to rozumieć Radę Rodziców Szkoły Podstawowej im. Marii
i Michała Krukierków w Równem;
10) dzienniku elektronicznym – należy przez to rozumieć e-dziennik UONET+VULKAN Szkoły
Podstawowej im. Marii i Michała Krukierków w Równem;
11) ustawie – Prawo oświatowe – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r.
– Prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.);
12) ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1327 ze zm.).
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ROZDZIAŁ II
ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY
Cele i zadania wychowania przedszkolnego
§ 4.
1. Oddział przedszkolny realizuje zadania i cele określone w ustawie Prawo Oświatowe,
innych ustawach oraz wydanych na ich podstawie aktach wykonawczych. Do zadań
oddziału przedszkolnego należy w szczególności:
1) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym, zdrowym
środowisku;
2) współdziałanie z rodziną w zakresie wychowania i przygotowania dziecka do nauki
w szkole;
3) troska o stan zdrowia i prawidłowy rozwój fizyczny dziecka;
4) wyrabianie u dziecka prawidłowych nawyków;
5) troska o rozwój umysłowy dziecka, a w szczególności:
a) rozwój zainteresowań i umiejętności,
b) rozwój wyobraźni i wrażliwości,
c) rozwój samodzielności i wytrwałości oraz umiejętności współdziałania w grupie,
d) budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz wzmacnianie więzi
uczuciowej z rodziną,
6) organizacja zajęć dodatkowych z uwzględnieniem potrzeb i możliwości rozwojowych
dzieci;
7) zapewnienie warunków do bezpiecznego pobytu dzieci w oddziale przedszkolnym;
8) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, w tym udzielanie pomocy
psychologiczno-pedagogicznej.
2. Powyższe zadania, dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka,
nauczyciel realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:
1) poznawanie i rozumienie siebie oraz świata - w szczególności poprzez:
a) budzenie zaciekawienia otaczającym światem poprzez prowokowanie pytań
i dostarczanie radości odkrywania,
b) organizowanie działań umożliwiających poznawanie wielowymiarowości człowieka
(postrzegam, myślę, czuję, działam),
c) tworzenie sytuacji pozwalających na poznanie możliwości własnych dziecka i innych
ludzi, np. wynikających ze zróżnicowania płci, wieku, stanu zdrowia i doświadczenia,
d) tworzenie sytuacji doskonalących pamięć, zdolność kojarzenia, umiejętności
skupienia uwagi na rzeczach i osobach,
e) dostrzeganie i opisywanie różnic, podobieństw i realizacji między przedmiotami
i zjawiskami, stworzenie okazji do porządkowania, klasyfikowania i liczenia,
f) odczytywanie sensu i przeznaczenia rzeczy,
g) wzbudzanie zainteresowań obrazem (ilustracją) i tekstem,
h) poznawanie, stosowanie, tworzenie symboli i znaków,
i) tworzenie warunków do doświadczeń językowych w zakresie reprezentatywnej
i komunikatywnej funkcji języka (ze szczególnym uwzględnieniem nabywania
i rozwijania umiejętności czytania i pisania),
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j)

przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu życia, ocenianie zachowań służących
i zagrażających zdrowiu,
k) wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości:
• przyrodniczej poprzez obserwowanie, eksperymentowanie, odkrywanie,
• społeczno-kulturowej poprzez poznawanie zasad organizacji życia społecznego,
tradycji rodzinnej, regionalnej, narodowej oraz poznanie dzieł kultury,
• technicznej poprzez obserwowanie, manipulowanie oraz przekształcanie
przedmiotów lub zmianę ich ułożenia w przestrzeni i czasie,
2) nabywanie umiejętności poprzez działanie - w szczególności:
a) wspieranie samodzielnych działań dziecka,
b) umożliwianie dziecku dokonywania wyboru i przeżywania pozytywnych efektów
własnych działań,
c) pomaganie dziecku w dostrzeganiu problemów, planowaniu i realizowaniu zadań,
d) umożliwianie poznawania i stosowania różnych sposobów rozwiązywania działań,
e) kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych oraz
proekologicznych,
f) uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka,
g) stworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności
ruchowej dziecka, umożliwianie udziału w grach, zabawach ruchowych
i
gimnastyce,
h) umożliwianie dziecku ekspresji spostrzeżeń, przeżyć, uczuć w różnych formach
działalności, z zastosowaniem werbalnych i niewerbalnych środków wyrazu,
i) wspieranie działań twórczych w różnych dziedzinach aktywności,
3) odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej – w szczególności poprzez:
a) uczenie nawiązywania bliskiego, serdecznego kontaktu z innymi osobami,
b) pomoc w badaniu pozytywnego obrazu własnego „ja” i zaspokajaniu poczucia
bezpieczeństwa,
c) identyfikowanie i nazywanie różnych stanów emocjonalnych,
d) uczenie sposobów radzenia sobie z własnymi emocjami, właściwego reagowania na
przejaw emocji innych oraz kontrolowania zachowania,
e) wprowadzanie w kulturę bycia, wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie,
f) umożliwianie dziecku odkrywania znaczenia komunikowania się w sposób
niewerbalny,
g) umożliwianie doświadczeń w mówieniu, słuchaniu i byciu słuchanym,
h) tworzenie okazji do wymiany informacji, uczenie dyskutowania i dochodzenia do
kompromisu,
i) tworzenie okazji do pełnienia przez dziecko różnych ról w układach
interpersonalnych, ze zwróceniem uwagi na role dziecka w rodzinie,
j) tworzenie okazji do wspólnego podejmowania i realizowania różnych zadań,
rozwiązywania problemów,
k) dostarczanie przykładów i doświadczanie rozwiązywania sytuacji konfliktowych na
zasadzie kompromisu i akceptacji potrzeb innych osób,
4) budowanie systemu wartości - w szczególności poprzez:
a) wprowadzanie dziecka w świat wartości uniwersalnych, np. dobro, prawda, miłość
i piękno za pomocą przekazu osobowego nauczyciela oraz poprzez tworzenie
otoczenia sprzyjającego rozumieniu i przeżywaniu tych wartości,
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b) pomaganie dziecku w poznawaniu różnych postaw bohaterów literackich
i filmowych oraz w podejmowaniu próby ich oceny i uzasadnienia stanowiska,
c) wykorzystywanie codziennych sytuacji do podejmowania prób samooceny i oceny
zachowania innych,
d) stwarzanie okazji do wykonywania przez dziecko wyborów i zdawania sobie sprawy
z ich konsekwencji,
e) rozwijanie poczucia odpowiedzialności poprzez samodzielne, dokładne i rzetelne
wywiązywanie się z podejmowanych zadań, szacunku do pracy swojej i innych.
§ 5.
1. Oddział realizuje swoje zadania w oparciu o dopuszczony do użytku przez dyrektora szkoły
program wychowania przedszkolnego i miesięczne plany pracy.
2. Wychowanek oddziału przedszkolnego ma prawo do:
1) właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej zapewniającej bezpieczeństwo
i ochronę przed przemocą;
2) odpowiednio zorganizowanego procesu edukacyjnego, zgodnie z zasadami higieny
pracy umysłowej i własnego tempa rozwoju;
3) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia
przedszkolnego, religijnego oraz światopoglądu, jeśli nie narusza tym dobra innych ludzi;
4) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentu;
5) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny postępów w rozwoju psychofizycznym;
6) pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przypadku zdiagnozowanych indywidualnych
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wychowanków.
3. W celu realizacji zadań oddziału przedszkolnego dyrektor i nauczyciele współpracują z:
1) poradnią psychologiczno-pedagogiczną;
2) rodzicami;
3) MOPS;
4) jednostkami opieki zdrowotnej;
5) organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami.
4. Oddział przedszkolny udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez:
1) organizowanie współpracy rodziców z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, a także
innymi wyspecjalizowanymi instytucjami, w procesie diagnostycznym oraz
postdiagnostycznym, które ma na celu:
a) ocenę funkcjonowania dzieci,
b) określanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie dzieci
i ich uczestnictwo w życiu przedszkola,
c) ustalanie efektów działań podejmowanych w celu poprawy ich funkcjonowania,
d) planowanie dalszych działań;
2) organizowanie wsparcia merytorycznego dla nauczycieli i rodziców dzieci ze strony
poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz placówki doskonalenia nauczycieli.
5. W przypadku wystąpienia zdiagnozowanych potrzeb, szkoła organizuje dla dziecka:
1) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;
2) zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze;
3) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, które ma na celu pobudzenie
psychoruchowego, społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności
do momentu podjęcia nauki w szkole.
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6 . Do zadań zespołu wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci należy w szczególności:
1) ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania
i wsparcia rodziny dziecka;
2) opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu
wczesnego wspomagania z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka
w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia
z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka;
3) analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie
zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb
dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego
wspomagania.
Współpraca z rodzicami
§ 6.
1. Nauczyciele i rodzice oddziału przedszkolnego zobowiązani są do współdziałania ze sobą
w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego
indywidualnego rozwoju.
2. Rodzice mają prawo do:
1) zapoznania się z dopuszczonym do użytku przez dyrektora szkoły programem
wychowania przedszkolnego,
2) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego
zachowania i rozwoju,
3) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczyciela w rozpoznawaniu, przyczyn, trudności
wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy.
3. Stałe spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy
wychowawcze organizowane są dwa razy w roku szkolnym (podczas ogólnoszkolnych
zebrań rodzicielskich zgodnie z harmonogramem).
4. Częstotliwość pozostałych spotkań ustalają nauczyciele - wychowawcy grup,
w zależności od potrzeb.
5. Formy współpracy z rodzicami dzieci oddziału przedszkolnego:
1) zebrania grupowe,
2) rozmowy indywidualne,
3) zajęcia otwarte,
4) uroczystości z czynnym udziałem rodziców,
5) spotkania z rodzicami, wspólne świętowanie,
6) współpraca z rodzicami przy organizacji wycieczek przedszkolnych,
Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci
§ 7.
1. Do zadań rodziców należy zapewnienie bezpiecznego dotarcia dzieci do oddziału
przedszkolnego i powrót do domu po zajęciach, a w szczególności:
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1) rodzice przyprowadzają dzieci przed ustaloną godziną rozpoczęcia zajęć i przekazują
opiekę nad dzieckiem nauczycielowi prowadzącemu zajęcia w oddziale
przedszkolnym w danym dniu,
2) rodzice odbierają dziecko po zakończeniu zajęć w obecności nauczyciela
prowadzącego ostatnie zajęcia w oddziale przedszkolnym w danym dniu.
2. Powyższy obowiązek trwa do ukończenia siódmego roku życia lub oddziału
przedszkolnego.
3. Rodzice mogą upoważnić na piśmie w obecności nauczyciela oddziału inne osoby
zapewniające pełne bezpieczeństwo ich dziecka w drodze do i ze Szkoły.
4. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z oddziału przedszkolnego oraz
udzielania upoważnienia dla innych osób określi dyrektor szkoły w drodze zarządzenia.
Organizacja pracy oddziału
§ 8.
1.

Roczny i dzienny czas pracy oddziału z uwzględnieniem czasu przeznaczonego
na realizację podstawy programowej ustala organ prowadzący na wniosek Dyrektora,
uwzględniając odrębne przepisy.
2. O wszelkich zmianach organizacyjnych rodzice będą na bieżąco powiadamiani.
3. W oddziale 5-6 latków prowadzi się dodatkowe zajęcia z religii.
4. Na wniosek rodziców mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe: korekcyjnokompensacyjne oraz inne wynikające z pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
5. Liczba dzieci w grupie nie może przekroczyć 25.
6. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodziców, w miarę posiadanych możliwości
lokalowych, przyjmuje się dzieci młodsze oraz dzieci spoza gminy.
7. Szczegółowe terminy zapisów, zasady i kryteria przyjmowania dzieci do oddziału
przedszkolnego wynikają z odrębnych przepisów.
8. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza odbywa się zgodnie z programem
wychowania przedszkolnego.
9. Dokumentację grup oddziału stanowią:
1) miesięczne plany pracy,
2) dziennik zajęć,
3) dokumentacja prowadzonych obserwacji,
4) dokumentacja udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
10. Oddziały przedszkolne zajmują oddzielne sale przeznaczone wyłącznie dla tych
oddziałów.
11. Oddziały korzystają ze wszystkich pomieszczeń i terenów szkoły na zasadach ogólnie
obowiązujących.
12. Dzieci korzystają z szatni oraz toalet usytuowanych w pobliżu sal oddziałów.
13. Dzieci mają możliwość spożycia własnego śniadania lub korzystania z ciepłych posiłków
w jadalni szkolnej na ogólnie obowiązujących zasadach.
14. Czas pracy oddziału przedszkolnego:
1) grupa a od 7.30 do 12.30, grupa b od 7.30 do 13.00.
15. Nauczyciele oddziału przedszkolnego są członkami rady pedagogicznej działającej
w szkole.
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16. Do nauczycieli oddziału przedszkolnego stosuje się przepisy dotyczące nauczycieli
przedszkoli.
17. W każdej grupie oddziału przedszkolnego rodzice wybierają swojego przedstawiciela
do szkolnej rady rodziców.
Rozdział III
CELE I ZADANIA SZKOŁY
§ 9.
Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, w szczególności z ustawy –
Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty.
§ 10.
Szkoła w szczególności realizuje poniższe cele:
1. Głównymi celami szkoły są w szczególności:
1) wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności,
altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania
i budowanie właściwych relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi
ucznia (rodzina, przyjaciele);
2) wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, regionalnej, kulturowej i etnicznej;
3) kształtowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla innych osób;
4) rozwijanie kompetencji takich jak kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;
5) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania,
argumentowania i wnioskowania;
6) ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju różnych umiejętności;
7) wspieranie uczniów w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej
edukacji;
8) udzielanie wsparcia uczniom we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną
oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży;
9) kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu
społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość;
10) upowszechnianie oraz wdrażanie wiedzy o zasadach bezpieczeństwa oraz promowaniu
ochrony zdrowia i jego wzmacnianiu w znaczeniu fizycznym i psychicznym.
§ 11.
Cele, o których mowa w paragrafie poprzedzającym, szkoła realizuje w szczególności
poprzez następujące zadania:
1) organizację obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
2) tworzenie warunków do bezpiecznego i wszechstronnego rozwoju każdego ucznia;
3) stosowanie metod wspierających efektywne uczenie się;
4) kształtowanie wśród uczniów umiejętności w zakresie: komunikacji interpersonalnej,
współpracy, radzenia sobie z trudnymi emocjami, planowania własnego rozwoju,
ponoszenia odpowiedzialności za swoje decyzje i wybory;
5) nauczanie i pracę oparte na podmiotowości każdego członka społeczności szkolnej;
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6) organizowanie wycieczek, spotkań i wydarzeń;
7) współpracę z organizacjami pozarządowymi, samorządowymi, rządowymi i innymi,
w tym zrzeszeniami nieformalnymi;
8) opracowywanie i wdrażanie programu wychowawczo-profilaktycznego.
Sposoby wykonywania zadań
§ 12.
1. Realizacja celów i zadań szkoły następuje poprzez:
1) organizację zajęć edukacyjnych w ramach kształcenia ogólnego mających na celu
realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego;
2) organizowanie próbnych sprawdzianów ósmoklasisty i diagnoz z wybranych
przedmiotów;
3) realizację szczegółowych celów i zadań wychowawczych zawartych w Programie
wychowawczo-profilaktycznym szkoły;
4) umożliwianie uczniom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,
językowej i religijnej poprzez:
a) poznawanie historii kraju i regionu na lekcjach języka polskiego, historii, geografii i
godzinach z wychowawcą oraz włączanie przez innych nauczycieli powyższych
treści do realizowanych przez nich programów;
b) włączenie w ceremoniał i kalendarz imprez szkolnych uroczystości związanych
z obchodami świąt i rocznic historycznych;
c) naukę religii zgodnie z wolą rodziców uczniów;
d) kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałość
o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów;
5) udzielanie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej polegającej na:
a) organizowaniu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i zajęć specjalistycznych;
b) rozpoznawaniu i diagnozowaniu środowiska rodzinnego, szkolnego oraz
rówieśniczego
ucznia
przez
nauczycieli,
wychowawców,
pedagoga
i psychologa szkolnego;
c) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia
i umożliwianiu ich zaspokojenia;
d) rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych;
e) wspieraniu uczniów z wybitnymi uzdolnieniami;
f) wspieraniu rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne ucznia;
g) dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez
nauczycieli programów nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia,
u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające
sprostanie tym wymaganiom;
h) wspieraniu rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
i) wspieraniu rodziców i nauczycieli w formie porad, konsultacji, warsztatów
lub szkoleń;
j) wspieraniu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;
k) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
6) upowszechnianie zasady promocji i ochrony zdrowia poprzez:
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7)

8)

9)

10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

19)

a) uwzględnianie w realizowanych programach nauczania i wychowania edukacji
prozdrowotnej i ekologicznej;
b) organizowanie zajęć o tematyce związanej z ochroną zdrowia;
otaczanie opieką uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do szkoły, poprzez:
a) dostosowanie warunków
kształcenia
do
potrzeb
wynikających
z niepełnosprawności ucznia;
b) współpracę z rodzicami;
c) organizację
nauczania
dla
uczniów
niepełnosprawnych
zgodnie
z obowiązującymi przepisami;
umożliwienie rozwijania zainteresowań uczniów, realizację indywidualnego
programu lub toku nauki w szczególności poprzez:
a) organizowanie kół zainteresowań;
b) organizowanie konsultacji według tematyki zaproponowanej przez uczniów;
c) kształcenie umiejętności pracy z dokumentami i literaturą popularnonaukową;
d) kształcenie sprawności językowych;
e) organizowanie konkursów, quizów, gier dydaktycznych, zawodów sportowych
i innych form współzawodnictwa;
przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym, stwarzanie
uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania oraz
wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii
informacyjno-komunikacyjnych, na zajęciach z różnych przedmiotów;
przygotowanie uczniów do samokształcenia i świadomego wyszukiwania,
selekcjonowania i wykorzystywania informacji;
wychowanie uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania mediów;
kształtowanie u uczniów nawyku dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz
umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu;
podejmowanie odpowiednich kroków w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji;
przygotowanie uczniów do wyboru szkoły ponadpodstawowej poprzez prowadzenie
zajęć z doradztwa zawodowego;
przygotowanie uczniów do życia w rodzinie;
prowadzenie lekcji religii/etyki;
współpracę z rodzicami;
pracę pedagoga i psychologa wspomaganą badaniami i zaleceniami poradni,
współpracą z ośrodkami pomocy społecznej, sądem rodzinnym oraz innymi
instytucjami i organizacjami;
organizację dożywiania dla uczniów, które odbywa się według następujących zasad:
a) korzystanie z posiłku w szkole jest dobrowolne i odpłatne,
b) zainteresowany rodzic wypełnia odpowiednią deklarację i zobowiązuje się do
pokrycia kosztów korzystania przez dziecko z posiłków;
c) koszt dożywiania dziecka w szkole określa organ prowadzący szkołę.
§ 13.

1. W Szkole jest realizowany Program wychowawczo - profilaktyczny.
2. Szczegółowe zasady tworzenia i uchwalania Programu wychowawczo - profilaktycznego
regulują odrębne przepisy.
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3. W oparciu o Program wychowawczo - profilaktyczny konstruowane są plany działań
wychowawczych w poszczególnych klasach.
4. Każdego roku w szkole opracowuje się roczny „Plan pracy szkoły” zawierający
w szczególności:
1) wybrane zagadnienia związane z rozwijaniem zainteresowań uczniów;
2) planowane konkursy, turnieje, apele, uroczystości i imprezy środowiskowe;
3) wybrane zagadnienia z zakresu dydaktyki, wychowania i opieki;
4) organizację roku szkolnego;
5) wybrane działania administracyjno-gospodarcze na dany rok szkolny.
Realizacja zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia
§ 14.
1. Szkoła realizuje zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia w szczególności poprzez:
1) prowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki i edukacji zdrowotnej;
2) udzielanie pomocy uczniom - ofiarom przemocy domowej;
3) kształtowanie u uczniów postaw odpowiedzialności za swoje zdrowie, umiejętności
komunikowania się z innymi, rozwiązywania własnych problemów oraz radzenia
sobie z konfliktami i stresem;
4) stworzenie warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym integrację
z rówieśnikami i aktywne włączanie się w życie szkoły.
2. Do realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia włączani są specjaliści oraz
pracownicy służby zdrowia.
Realizacja zadań związanych z rozwijaniem zainteresowań uczniów
§ 15.
1. Szkoła umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów w szczególności poprzez:
1) czynne uczestnictwo w organizowanych przez szkołę zgodnie z potrzebami
i życzeniami uczniów oraz z jej możliwościami finansowymi w różnych formach zajęć
pozalekcyjnych;
2) swobodne korzystanie ze zbiorów biblioteki i czytelni szkolnej oraz korzystanie
z porad i wskazówek nauczyciela - bibliotekarza szkolnego;
3) udział w różnego rodzaju konkursach, olimpiadach, quizach, zawodach sportowych
organizowanych przez szkołę i pozaszkolnych;
4) czynne uczestnictwo w wycieczkach, rajdach i imprezach turystyczno-krajoznawczych
organizowanych przez szkołę;
5) korzystanie pod opieką nauczyciela z sal, pracowni, urządzeń i sprzętu szkolnego;
6) indywidualną pracę nauczyciela z uczniem na zajęciach lekcyjnych i konsultacjach
indywidualnych;
7) stwarzanie możliwości do realizacji indywidualnego programu i toku nauki.
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Realizacja zadań związanych z bezpieczeństwem uczniów
§ 16.
1. Szkoła realizuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb
środowiskowych z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa,
a w szczególności poprzez:
1) sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć
obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych;
2) sprawowanie opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem Szkoły w trakcie
wycieczek przedmiotowych i turystyczno-krajoznawczych, rajdów, biwaków, imprez,
zawodów sportowych ustalonych harmonogramem szkolnym;
3) zapewnienie przez nauczycieli opieki nad młodzieżą w czasie przerw
międzylekcyjnych (dyżury nauczycielskie);
4) omawianie zasad bezpieczeństwa na zajęciach edukacyjnych i godzinach
z wychowawcą;
5) szkolenie pracowników szkoły w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
6) uwzględnienie w tygodniowym rozkładzie zajęć dydaktycznych równomiernego ich
rozłożenia w każdym dniu;
7) podejmowanie działań zabezpieczających uczniów przed dostępem w Internecie
do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju,
w szczególności poprzez zainstalowanie i aktualizowanie oprogramowania
zabezpieczającego.
2. Szczegółowe zasady sprawowania opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem
szkoły w trakcie wycieczek przedmiotowych i turystyczno-krajoznawczych, rajdów,
biwaków, imprez, konkursów i zawodów sportowych określi dyrektor w drodze
zarządzenia.
3. Szczegółowe zasady pełnienia dyżurów nauczycielskich określi dyrektor w regulaminie
dyżurów wydanym w drodze zarządzenia.
4. Za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć odpowiada osoba prowadząca te zajęcia.
5. Uczniowie mogą opuścić budynek szkoły w czasie trwania zajęć i podczas przerw, jeżeli
posiadają pisemną prośbę o zwolnienie z zajęć wystawioną przez Rodzica.
6. Uczeń, który opuszcza Szkołę na podstawie zwolnienia, o którym mowa w ust. 5,
zobowiązany jest je pozostawić wychowawcy, a w przypadku nieobecności wychowawcy
u dyrektora.
7. Uczeń, który zgłasza nauczycielowi złe samopoczucie może opuścić budynek szkoły tylko,
gdy odbierze go rodzic lub osoba, którą rodzic wskaże jako upoważnioną.
8. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo ucznia, który wyszedł z budynku
szkoły po zakończeniu zajęć, korzystając ze zwolnienia o którym mowa w ust. 5, czy też
samowolnie opuścił teren szkoły.
Formy opieki i pomocy uczniom
§ 17.
1. Szkoła udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej w szczególności poprzez:
1) realizację celów i zadań wychowawczych przez wychowawcę klasowego,
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2) diagnozę potrzeb uczniów oraz realizację celów i zadań przez pedagoga lub psychologa
szkolnego,
3) realizację zadań przez dyrektora i nauczycieli w tym zakresie, a w szczególności zaleceń
zespołów planujących i koordynujących udzielaną uczniom pomoc psychologicznopedagogiczną,
4) umożliwienie uczniom udziału w różnych formach zajęć dydaktycznych i wychowawczych
organizowanych przez szkołę, a w szczególności:
a) zajęciach zespołów wyrównawczych,
b) indywidualnej pracy z uczniem na lekcji,
c) rozmowach indywidualnych z wychowawcą klasy, pedagogiem lub psychologiem,
d) zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych,
e) zajęciach rewalidacyjnych,
f) zajęciach rozwijających uzdolnienia,
g) zajęciach logopedycznych,
h) zajęciach indywidualnych z uczniem,
i) zajęciach emocjonalno-społecznych,
j) poradach i konsultacjach.
2. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami, których stan zdrowia eliminuje możliwość
uczestniczenia w zajęciach szkolnych poprzez prowadzenie nauczania indywidualnego.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w uzgodnieniu z rodzicami, dopuszcza się
zdalne prowadzenie części zajęć.
3. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne
i nieodpłatne.
4. Szczegółowe zasady organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej wynikają
z odrębnych przepisów.
§ 18.
1. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę i organizuje pomoc uczniom, którym z przyczyn
rozwojowych, warunków rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie,
poprzez:
1) działalność pedagoga i psychologa, wychowawców klas oraz innych instytucji
zewnętrznych;
2) indywidualną pracę z uczniami i dziećmi na zajęciach i lekcjach;
3) pomoc pedagogiczną i psychologiczną;
4) proponowanie rodzicom przy współudziale pedagoga, psychologa i wychowawcy
przeprowadzenia badań w poradni pedagogiczno-psychologicznej;
5) organizację zajęć wyrównawczych i pomocy koleżeńskiej;
6) ścisłe, indywidualne kontakty wychowawcy klasy z rodzicami uczniów.

§ 19.
1. Do realizacji celów statutowych szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z:
1) sal lekcyjnych z odpowiednim wyposażeniem,
2) pracowni komputerowych z dostępem do Internetu,
3) biblioteki i czytelni multimedialnej,
4) sali gimnastycznej z zapleczem,
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5) świetlicy,
6) szatni,
7) jadalni,
8) placu zabaw,
9) terenu szkolnego,
10) gabinetu profilaktyki.
Rozdział IV
ORGANY SZKOŁY
§ 20.
Organami szkoły są:
1) dyrektor,
2) rada pedagogiczna,
3) rada rodziców,
4) samorząd uczniowski.
§ 21.
1. Dyrektor szkoły realizuje zadania wynikające z przepisów prawa oraz w szczególności:
1) lideruje, wspierając uczenie się i wszechstronny rozwój uczniów, pracę nauczycieli
oraz pozostałych pracowników szkoły;
2) dba o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły;
3) prowadzi ewaluacje wewnętrzne, analizuje ich wyniki i wdraża formułowane na ich
podstawie wnioski;
4) nadzoruje realizację celów i zadań szkoły, o których mowa w rozdziale III;
5) publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej szkoły w formie ogólnodostępnej
ujednolicone teksty statutu szkoły, regulaminu samorządu uczniowskiego,
regulaminu rady rodziców, regulaminu rady pedagogicznej.
§ 22.
1. Rada pedagogiczna realizuje zadania wynikające z przepisów prawa oraz w
szczególności:
1) współtworzy dogodne warunki uczenia się i wszechstronnego rozwoju uczniom
i pracy nauczycielom;
2) wspiera rzetelną realizację programów nauczania opartą o formułowanie wymagań
edukacyjnych dostosowanych do potrzeb i możliwości ucznia;
3) współpracuje z innymi organami szkoły w celu osiągania zadań ustawowych
i statutowych oraz podnoszenia jakości i udoskonalania pracy szkoły.
2. Rada pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
§ 23.
1. Rada rodziców realizuje zadania i kompetencje wynikające z przepisów prawa oraz
w szczególności:
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1) współtworzy dogodne warunki nauki i wszechstronnego rozwoju uczniom i pracy
nauczycielom;
2) wyraża opinie i wnioskuje do dyrektora szkoły oraz organu prowadzącego we
wszystkich sprawach związanych z działalnością szkoły.
2. Rada rodziców działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
§ 24.
1. Samorząd uczniowski realizuje kompetencje wynikające z przepisów prawa oraz
w szczególności:
1) współtworzy dogodne warunki uczenia się uczniom;
2) proponuje rozwiązania mające na celu poprawę jakości pracy szkoły;
3) przeprowadza wybory do samorządu uczniowskiego;
2. Samorząd uczniowski działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
3. Opiekę nad działaniami samorządu uczniowskiego sprawuje opiekun samorządu
uczniowskiego.
§ 25.
1.
2.

3.
4.

Organy szkoły współdziałają ze sobą poprzez bieżące informowanie pozostałych
organów o swojej działalności i jej planowanych kierunkach.
Poszczególne organy mogą zgłaszać pozostałym organom swoje wnioski i uwagi co do
prowadzonej przez nich działalności. Organ powinien ustosunkować się do zgłoszonych
uwag bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 14 dni.
Organy mogą organizować wspólne narady i konsultacje.
Koordynowaniem współpracy organów zajmuje się dyrektor szkoły.
§ 26.

1. Spory pomiędzy organami rozwiązuje dyrektor szkoły, o ile nie jest stroną sporu.
2. W razie niemożności rozwiązania konfliktu przez dyrektora lub konfliktu z dyrektorem
strony wnoszą sprawę do zewnętrznego negocjatora (w zależności od rodzaju sprawy
organ prowadzący lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny), który pomaga
rozstrzygnąć spór.
3. Organ odpowiedzialny za rozwiązanie sporu powinien dążyć do tego, by organy
pozostające w sporze porozumiały się między sobą w drodze mediacji, a gdy to nie jest
możliwe, powinien rozstrzygnąć spór przy zachowaniu dalece idącej bezstronności
i obiektywności, a także z uwzględnieniem interesów organów pozostających w sporze.
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Rozdział V
ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY
§ 27.
1. Podstawę organizacji pracy szkoły w danym roku szkolnym stanowią:
1) arkusz organizacji szkoły;
2) plan finansowy szkoły;
3) plan pracy szkoły;
4) tygodniowy rozkład zajęć;
5) przydział czynności poszczególnym nauczycielom i pozostałym pracownikom.
§ 28.
1. Działalność edukacyjna szkoły jest określana przez:
1) szkolny zestaw programów nauczania oraz szkolny zestaw podręczników (z tym,
że dobór podręczników nie jest obowiązkowy), który uwzględniając wymiar
wychowawczy, obejmuje całość działań szkoły z punktu widzenia dydaktycznego;
2) program wychowawczo-profilaktyczny, który opisuje w sposób całościowy
wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym,
realizowane przez wszystkich nauczycieli.
§ 29.
1. Szkoła prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawczą poprzez organizację:
1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
2) zajęć rewalidacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnościami;
3) zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
4) zajęć prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
5) zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia i uczniów, w szczególności w celu
kształtowania ich aktywności i kreatywności;
6) zajęć z doradztwa zawodowego;
7) zajęć etyki i religii;
8) zajęć wychowania do życia w rodzinie.
§ 30.
1.
2.
3.

4.

W szkole działają oddziały ogólnodostępne.
Oddziały, o których mowa w ust. 1, są organizowane i funkcjonują zgodnie z odrębnymi
przepisami ich dotyczącymi.
Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone
systemem klasowo-lekcyjnym, możliwa jest praca w innych formach zgodnie
z odrębnymi przepisami.
Czas trwania zajęć edukacyjnych, zajęć dodatkowych oraz specjalistycznych określają
odrębne przepisy.
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5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

Dyrektor dokonuje podziału na grupy na zajęciach wymagających specjalnych warunków
nauki i bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Organizację obowiązkowych, dodatkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych
i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć.
Zajęcia szkolne mogą odbywać się też poza systemem klasowo-lekcyjnym w formie np.:
wycieczek, zielonej szkoły, lekcji w terenie.
Niektóre zajęcia nadobowiązkowe, zespoły dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia
rozwijające zainteresowania i inne zajęcia prowadzone w ramach pomocy
psychologiczno-pedagogicznej mogą być prowadzone poza systemem klasowolekcyjnym w grupach międzyklasowych.
Zajęcia, o których mowa w ust. 1, są organizowane zgodnie ze zdiagnozowanymi
potrzebami uczniów, w ramach możliwości finansowych szkoły.
Czas trwania wymienionych zajęć określają odrębne przepisy.
Liczebność grup na poszczególnych zajęciach określają odrębne przepisy.
Udział ucznia w zajęciach nadobowiązkowych jest dobrowolny i odbywa się za zgodą
rodziców.
Szkoła może przyjąć do oddziału klasowego uczniów będących uchodźcami, dla których,
w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, istnieje możliwość zorganizowania
dodatkowych zajęć języka polskiego oraz innych - w ramach pomocy psychologicznopedagogicznej według przyjętych zasad.
Współdziałanie z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi
oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży
§ 31.

1. Szkoła współdziała z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi
instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży według bieżącego
zapotrzebowania zgłaszanego przez organy szkoły, nauczycieli, rodziców lub uczniów.
2. Zadania, o których mowa w ust. 1, koordynuje dyrektor szkoły, natomiast powyższą
współpracę realizuje pedagog i psycholog.
3. Formy współpracy:
1) informowanie uczniów i ich rodziców o zasadach korzystania z pomocy poradni
i innych instytucji;
2) organizowanie spotkań informacyjnych, szkoleniowych lub terapeutycznych;
3)organizowanie grupowych i indywidualnych spotkań specjalistów ze współpracujących
instytucji z uczniami w sytuacjach traumatycznych i innych wymagających specjalistycznej
pomocy;
4) korzystanie z konsultacji, doradztwa w zakresie wykorzystania opinii i orzeczeń;
5) prowadzenie przez poradnię i inne instytucje szkoleń dla nauczycieli i rodziców na
terenie szkoły.
§ 32.
Szkoła na bieżąco współpracuje również z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania,
opieki i profilaktyki w szczególności poprzez: stały kontakt z rodzicami, zebrania
rodziców, konsultacje dla rodziców.
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Organizacja działalności innowacyjnej szkoły
§ 33.
1.

2.

3.

4.

5.

Szkoła współdziała ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami w zakresie
działalności innowacyjnej według bieżącego zainteresowania i potrzeb uczniów
i nauczycieli.
Celem działalności innowacyjnej jest inspirowanie nauczycieli do poprawy
istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy
zastosowaniu nieszablonowych działań programowych, organizacyjnych lub
metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów.
Celem współdziałania ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami w zakresie
działalności innowacyjnej jest kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości
i kreatywności sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym,
w tym poprzez stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań
programowych, organizacyjnych lub metodycznych.
Szkoła stwarza warunki do rozwijania kreatywności uczniów, współpracując
z organizacjami i stowarzyszeniami, z pomocą których pozyskuje środki na realizację
innowacyjnych projektów i programów oraz wzbogacanie bazy szkoły w nowoczesne
pomoce oraz wyposażenie szkoły.
Współpracę, o której mowa w ust. 3, organizuje dyrektor, uwzględniając potrzeby
szkoły w zakresie działalności innowacyjnej.
§ 34.
1. Każdy nauczyciel ma prawo podjąć działania innowacyjne i eksperymentalne oraz
prowadzić badania naukowe.
2. Szkoła może prowadzić innowacje dotyczące nowych rozwiązań programowych,
organizacyjnych lub metodycznych mające na celu poszerzenie bądź modyfikację
zakresu realizowanych w szkole celów i treści kształcenia, wychowania lub opieki oraz
poprawę skuteczności działania Szkoły.
3. Innowacja może obejmować nauczanie jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów, całą
Szkołę lub jej część (oddział, grupy, ciąg klas lub grup).
4. Innowacja jest możliwa po zapewnieniu przez Szkołę warunków kadrowych
i organizacyjnych niezbędnych do realizacji planowanych działań innowacyjnych.
5. Innowacja wymagająca dodatkowych środków może być realizowana po uzyskaniu
zgody organu prowadzącego Szkołę bądź pozyskaniu na jej realizację środków
pozabudżetowych.
6. Udział poszczególnych nauczycieli w innowacji jest dobrowolny.
7. Szczegółowe procedury opracowywania zasad innowacji oraz ich wdrażania określi
Dyrektor Szkoły w drodze zarządzenia.
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Rozdział VI
ORGANIZACJA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH
§ 35.
1. Zajęcia edukacyjne odbywają się zgodnie z odrębnymi przepisami dotyczącymi
organizacji roku szkolnego.
2. Zajęcia edukacyjne odbywają się od poniedziałku do piątku i realizowane są w formie
stacjonarnej, chyba że z odrębnych przepisów wynika obowiązek realizacji zajęć
edukacyjnych za pomocą metod i technik porozumiewania się na odległość (nauczanie
zdalne).
3. Zajęcia edukacyjne odbywają się w salach lekcyjnych, pracowniach i w sali gimnastycznej
(z wyłączeniem zajęć prowadzonych w nauczaniu zdalnym).
4. Zajęcia edukacyjne mogą się też odbywać w innych miejscach, w szczególności
w placówkach kulturalno-oświatowych, na otwartych boiskach i placach, w parkach,
w specjalnych pomieszczeniach przystosowanych do organizacji w nich konkretnych
zajęć edukacyjnych.
§ 36.
1. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza. Pierwsze półrocze zaczyna się z początkiem nowego
roku szkolnego i trwa do ostatniego dnia stycznia. Drugie półrocze rozpoczyna się
z pierwszym dniem lutego i kończy z dniem zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
2. Klasyfikacji śródrocznej dokonuje się w ostatnim tygodniu I półrocza.
§ 37.
1. Nauczyciele prowadzą dokumentację zajęć edukacyjnych zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Nauczyciele są zobowiązani do odnotowywania we właściwej dokumentacji spóźnień
uczniów na dane zajęcia.
Organizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
§ 38.
1. W sytuacjach wynikających z regulacji prawnych dyrektor szkoły zawiesza zajęcia
i organizuje dla uczniów zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość.
2. Zajęcia dla uczniów odbywają się według następujących zasad:
1) lekcje i zajęcia dodatkowe są organizowane poprzez platformę Microsoft Teams;
2) materiały do pracy dla uczniów oraz prace samodzielne uczniów przekazywane są
poprzez platformę Microsoft Teams lub innymi kanałami informacyjnymi po
uzgodnieniu z rodzicami;
3) uczniowie potwierdzają swoją obecność na zajęciach poprzez zgłaszanie się na
wezwanie nauczyciela w trybie głosowym lub, jeśli to możliwe w trybie wideo, oraz
poprzez aktywności podejmowane podczas zajęć;
4) zajęcia odbywają się zgodnie z obowiązującym tygodniowym rozkładem zajęć.
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3. Nauczyciele kierują się w szczególności następującymi zasadami:
1) tematy zajęć należy wpisywać do dziennika elektronicznego zgodnie z podstawą
programową i faktyczną realizacją;
2) na każdych zajęciach należy sprawdzić obecność uczniów zaznaczając to w rubryce NZ
(nauczanie zdalne);
3) przygotowując tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania
w poszczególnych oddziałach uwzględniać w szczególności;
a) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
b) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku
umysłowego w ciągu dnia,
c) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich
użycia,
d) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.
4. Kształcenie na odległość może być realizowane z wykorzystaniem:
1) materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej
przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem zpe.gov.pl;
2) materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra
właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek
podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach
internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji
egzaminacyjnych;
3) materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii;
4) innych niż wymienione w lit. a-c materiałów wskazanych przez nauczyciela.
Zasady pracy i bezpieczeństwo na lekcjach on-line
§ 39.
1. Zasady bezpiecznego uczestnictwa uczniów w zajęciach w odniesieniu do ustalonych
technologii informacyjno-komunikacyjnych są następujące:
1) Podczas zajęć zarówno uczniowie, jak i nauczyciele w miarę możliwości technicznych
korzystają z wizji i fonii.
2) Ochrona uczniów przed zagrożeniami w sieci Internet jest obowiązkiem rodziców/
opiekunów prawnych.
3) Nauczyciel, korzystając z programów, aplikacji czy stron internetowych i wskazując je
uczniom podczas nauczania zdalnego, kieruje się zasadami bezpieczeństwa w sieci.
4) Uczniowie podczas zajęć online, podobnie jak w szkole podczas lekcji zachowują się
Kulturalnie, zgodnie z obowiązującymi zasadami i przestrzegają bezpieczeństwa
w sieci.
5) Nagrywanie spotkań online bez wiedzy i zgody ich uczestników jest naruszeniem
norm
społecznych. Jeśli lekcja lub inne spotkanie online ma być nagrane, to wszyscy
uczestnicy powinni być o tym poinformowani.
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Monitorowanie postępów uczniów oraz sposobów weryfikacji
wiedzy i umiejętności uczniów
§ 40.
1) Wiedza i umiejętności uczniów sprawdzana jest systematycznie, zgodnie z zasadami
oceniania zawartymi w statucie szkoły, obowiązującymi w trakcie edukacji
stacjonarnej.
2) Dla uczniów nieposiadających warunków do nauczania przez Internet, nauczyciel jest
zobowiązany przygotować komplet materiałów drukowanych lub z wykorzystaniem
ćwiczeń w wersji papierowej, które zostaną odebrane przez rodziców ze szkoły.
3) Rodzice i uczniowie są na bieżąco informowani o postępach ucznia w nauce, a także
uzyskanych przez niego ocenach poprzez e-dziennik.
Obowiązki nauczycieli po przywróceniu nauczania stacjonarnego
§ 41.
1. Zmiana zdalnego trybu nauki na stacjonarny wymaga wsparcia uczniów ze strony
nauczycieli w celu identyfikacji problemów, jakie mogły nastąpić w wyniku realizacji
podstawy programowej on-line.
2. Nauczyciele dokonują analizy materiału nauczania, jaki został zrealizowany podczas
nauczania zdalnego i wspólnie z uczniami określają partie materiału, które wymagają
dodatkowego powtórzenia w czasie zajęć stacjonarnych.
3. Diagnozują indywidualne potrzeby uczniów w zakresie wsparcia w celu wyrównania
różnic w poziomie przyswojenia wiedzy z lekcji prowadzonych on-line.
Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego
§ 42.
1.

2.
1)
2)
3)
4)

W szkole działa wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, którego
koordynowaniem zajmuje się nauczyciel doradztwa zawodowego we współpracy
z pedagogiem szkolnym i wychowawcami.
W ramach wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego szkoła prowadzi zajęcia
związane z wyborem kierunku kształcenia w szczególności poprzez:
prowadzenie pogadanek na temat:, „Kim chciałbym zostać?” w klasach V i VI szkoły
podstawowej na lekcjach z wychowawcą;
prowadzenie pogadanek na temat wyboru zawodu w klasach VII, VIII na lekcjach
z wychowawcą;
organizowanie wyjazdów na giełdę szkół w klasach VII i VIII;
umożliwianie uczniom klas VIII udziału w spotkaniach z przedstawicielami i uczniami
różnych szkół ponadpodstawowych;
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5) informowanie na bieżąco uczniów klasy VIII o dniach otwartych
ponadpodstawowych;
6) zamieszczanie ofert szkół na gazetkach szkolnych.
3. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia prowadzone są w ramach:
1) zajęć z zakresu doradztwa zawodowego;
2) godzin do dyspozycji wychowawcy klasy;
3) spotkań z rodzicami.

szkół

Organizacja i realizacja działań w zakresie wolontariatu
§ 43.
1. Szkoła zapewnia możliwość funkcjonowania wolontariatu uczniów przez cały rok
szkolny.
2. Opiekę nad wolontariatem sprawuje koordynator Szkolnego Koła Caritas oraz
Szkolnego Koła Wolontariatu.
3. W działalność wolontariatu włączają się na zasadzie dobrowolności
i bezinteresowności uczniowie i ich rodzice.
4. Szkoła wspiera działania podejmowane w ramach wolontariatu w szczególności
poprzez:
1) informowanie za pośrednictwem nauczycieli wychowawców o działaniach możliwych
do podjęcia w ramach wolontariatu oraz inspirowanie do nich;
2) udzielanie pomocy merytorycznej uczniom zaangażowanym w wolontariat;
3) udostępnianie (w miarę możliwości) pomieszczeń szkolnych na działania prowadzone
przez uczniów w ramach wolontariatu.
5. Wolontariat realizuje swoją działalność w szczególności poprzez:
1) imprezy rekreacyjno-sportowe, festyny, loterie, aukcje;
2) udział w kwestach, zbiórkach darów organizowanych przez inne organizacje za
zgodą dyrektora szkoły pod nadzorem koordynatora;
3) pomoc w organizacji imprez szkolnych.
6. Pracą wolontariatu kierują koordynatorzy, do zadań których należy:
1) planowanie kierunków działań,
1) koordynowanie, nadzorowanie i monitorowanie pracy wolontariuszy,
2) wspieranie wolontariuszy w działaniach,
3) nawiązywanie współpracy z innymi instytucjami i organizacjami,
4) inspirowanie członków do podejmowania działań,
5) reprezentowanie wolontariatu na zewnątrz,
6) stały kontakt z dyrektorem.
Organizacja pracy świetlicy
§ 44.
1.
2.
3.

W szkole działa świetlica zapewniająca uczniom opiekę poza godzinami nauki.
Świetlicę prowadzą wychowawcy świetlicy.
Świetlica działa od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od
pracy).
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
11.

12.

Do świetlicy przyjmowane są dzieci na podstawie zgłoszeń składanych przez rodziców lub
opiekunów.
Pobyt ucznia w świetlicy jest bezpłatny.
Czas pracy świetlicy dostosowany jest do potrzeb rodziców w zakresie zapewnienia
opieki ich dzieciom.
Praca opiekuńczo-wychowawcza w świetlicy odbywa się w grupach, których maksymalną
wielkość określają odrębne przepisy.
Głównym zadaniem świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki oraz
rozwijanie ich zainteresowań, uzdolnień i umiejętności.
Wychowawcy świetlicy współpracują z nauczycielami i wychowawcami klas w zakresie
pomocy w kompensowaniu braków dydaktycznych oraz pedagogiem szkolnym, otaczając
opieką dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.
Wychowawca świetlicy odpowiada za:
całokształt pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej w świetlicy;
wyposażenie świetlicy;
opracowanie rocznego planu pracy świetlicy;
opracowanie planu godzin pracy;
plan i tematykę zajęć;
dbanie o aktualny wystrój świetlicy;
branie udziału w pracy zespołu samokształceniowego;
współpracę z pedagogiem, otaczanie opieką dzieci zaniedbanych wychowawczo,
z rodzin niepełnych, wielodzietnych oraz innych wymagających szczególnej opieki;
współpracę z rodzicami.
Dokumentacja świetlicy to:
1) roczny plan pracy świetlicy;
2) dzienniki zajęć;
3) ewidencja dzieci korzystających ze świetlicy;
4) regulamin świetlicy.
Szczegółową organizację pracy świetlicy określa jej regulamin.
Organizacja pracy biblioteki szkolnej
§ 45.

1. W szkole działa biblioteka, którą prowadzi nauczyciel bibliotekarz.
2. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań
uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły i doskonaleniu warsztatu pracy
nauczyciela.
3. Biblioteka zajmuje odrębne pomieszczenie, w którym wydzielona została wypożyczalnia
i czytelnia z centrum multimedialnym.
4. Biblioteka szkolna jest szkolnym centrum dydaktyczno-informacyjnym poprzez:
1) uczestniczenie w przygotowaniu uczniów do samokształcenia i korzystania z innych
bibliotek;
2) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji
z różnych źródeł oraz uczy efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;
3) uczestniczenie w realizacji podstawowych funkcji szkoły wobec uczniów: kształcącej,
informacyjnej, kulturalnej, wychowawczej, opiekuńczej.
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5. Biblioteka posługuje się okrągłą pieczęcią o treści: „Biblioteka - Szkoła Podstawowa
w Równem”.
6. Godziny otwarcia biblioteki, zasady funkcjonowania oraz korzystania z jej zbiorów
określa Regulamin biblioteki wydany przez dyrektora w drodze zarządzenia.

Zadania biblioteki szkolnej
§ 46.
1.

Zadaniem biblioteki jest w szczególności:
1) gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych,
materiałów edukacyjnych, podręczników, materiałów ćwiczeniowych oraz innych
źródeł informacji;
2) tworzenie warunków do efektywnego posługiwania się nowoczesnymi
technologiami;
3) obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów biblioteki szkolnej;
4) prowadzenie działalności informacyjnej;
5) zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych;
6) podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej;
7) wspieranie nauczycieli w realizacji programów nauczania;
8) udostępnianie zbiorów bibliotecznych uczniom, nauczycielom i rodzicom;
9) wdrażanie uczniów do samokształcenia, działanie na rzecz przygotowania uczniów
do samodzielnego korzystania z różnych mediów, źródeł informacji i bibliotek;
10) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania
i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się;
11) kształtowanie kultury czytelniczej, zaspokajanie potrzeb kulturalnych ucznia;
12) organizowanie i prowadzenie działań rozwijających wrażliwość kulturową
i społeczną uczniów;
13) organizacja wystaw okolicznościowych;
14) przeprowadzanie inwentaryzacji księgozbioru biblioteki szkolnej zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:
1) w zakresie pracy pedagogicznej:
a) udostępnianie zbiorów biblioteki w wypożyczalni, czytelni oraz do pracowni
przedmiotowych;
b) prowadzenie działalności informacyjnej i propagującej czytelnictwo, bibliotekę i
jej zbiory;
c) zapoznawanie czytelników biblioteki z komputerowym systemem wyszukiwania
informacji;
d) udzielanie uczniom porad w doborze lektury w zależności od indywidualnych
zainteresowań i potrzeb;
e) współpraca z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów, opiekunami
organizacji szkolnych oraz kół zainteresowań, z innymi bibliotekami w realizacji
zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, także w rozwijaniu kultury
czytelniczej uczniów i przygotowaniu ich do samokształcenia,
f) udostępnianie zbiorów zgodnie z Regulaminem biblioteki;
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2) w zakresie prac organizacyjno-technicznych:
a) troszczenie się o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę biblioteki,
b) gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem programowym Szkoły i jej potrzebami,
przeprowadzanie ich selekcji,
c) wypożyczanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych,
d) prowadzenie ewidencji zbiorów,
e) klasyfikowanie, katalogowanie, opracowywanie technicznie i konserwacja
zbiorów,
f) organizowanie warsztatu działalności informacyjnej,
g) prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki, statystyki dziennej i okresowej,
indywidualnego pomiaru aktywności czytelniczej uczniów,
h) planowanie pracy, w szczególności poprzez:
- opracowanie rocznego ramowego planu pracy biblioteki,
- opracowanie terminarza zajęć bibliotecznych i imprez czytelniczych,
- składanie do dyrektora szkoły rocznego sprawozdania z pracy biblioteki i oceny
stanu czytelnictwa w szkole,
i) korzystanie z dostępnych technologii informacyjnych oraz doskonalenie własnego
warsztatu pracy;
j) przeprowadzanie inwentaryzacji księgozbioru zgodnie z rozporządzeniem ministra
właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określającym
sposób ewidencji materiałów bibliotecznych.
3. Nauczyciele zatrudnieni w bibliotece zobowiązani są prowadzić politykę gromadzenia
zbiorów, kierując się zapotrzebowaniem nauczycieli i uczniów, analizą obowiązujących
w szkole programów i ofertą rynkową oraz możliwościami finansowymi szkoły.
Współpraca biblioteki z uczniami, nauczycielami, rodzicami oraz innymi bibliotekami
§ 47.
1. Współpraca z uczniami, rodzicami, nauczycielami oraz innymi bibliotekami odbywa się
w szczególności poprzez:
1) informowanie użytkowników o zbiorach;
2) uzyskiwanie, upowszechnianie i wymianę materiałów informacyjnych między
biblioteką szkolną a innymi bibliotekami, reklamowanie i zachęcanie uczniów do
udziału w imprezach czytelniczych i konkursach przygotowywanych przez różne
szkoły i instytucje kultury;
3) poradnictwo na temat wychowania czytelniczego, wpływu czytania na rozwój
młodzieży, popularyzację oraz udostępnianie literatury szkolnej oraz pedagogicznej.
2. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika, materiału
edukacyjnego czy i innego materiału bibliotecznego Szkoła może, zgodnie z odrębnymi
przepisami, zażądać zwrotu kosztów ich zakupu, bądź ich odkupienia.
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Rozdział VII
ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI I INNYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY
§ 48.
1.

2.
3.
4.

W szkole zatrudnia się nauczycieli, wychowawców, wychowawcę świetlicy oraz
stosownie do potrzeb: nauczyciela wspomagającego, pomoc nauczyciela, a także
specjalistów, w tym: pedagoga, pedagoga specjalnego, terapeutę, psychologa,
logopedę, którzy wykonują swoje zadania wynikające z przepisów prawa, niniejszego
statutu oraz innych dokumentów obowiązujących w szkole.
Zasady zatrudniania nauczycieli, specjalistów i innych pracowników, o których mowa
w ust.1, określają odrębne przepisy.
Kwalifikacje nauczycieli, specjalistów i innych pracowników, o których mowa
w ust.1, oraz zasady ich wynagradzania określają odrębne przepisy.
W szkole ponadto zatrudnia się pracowników obsługi: konserwatora i sprzątaczki.
Zadania nauczyciela
§ 49.

1. Nauczyciele wykonują swoje zadania wynikające z przepisów prawa, niniejszego statutu
oraz innych dokumentów obowiązujących w szkole.
2. Do zadań nauczyciela należy w szczególności:
1) realizacja podstawy programowej wraz z wymaganiami edukacyjnymi
dostosowanymi do potrzeb i możliwości ucznia;
2) realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły;
3) dbałość o bezpieczeństwo uczniów i higieniczne warunki nauki;
4) stosowanie w pracy metod zapewniających efektywną naukę i efektywny rozwój
uczniów oraz stałe dokształcanie się w tym zakresie;
3. Nauczyciel obowiązany jest do dostępności w szkole w celu udzielania uczniom i ich
rodzicom konsultacji stosownie do potrzeb.
4. Konsultacje:
1) mogą dotyczyć spraw dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
2) udział uczniów i ich rodziców jest dobrowolny;
3) mogą być grupowe i indywidualne;
4) szczegółowy harmonogram i zakres konsultacji dla uczniów i ich rodziców jest ustalany
w każdym roku szkolnym i podawany do wiadomości nauczycieli, uczniów i ich
rodziców na stronie szkoły.
Zadania wychowawcy
§ 50.
1. Do zadań wychowawcy należy w szczególności:
1) planowanie pracy wychowawczej w oparciu o program profilaktyczno-wychowawczy
szkoły i indywidualne potrzeby uczniów;
2) realizacja zadań wynikających z programu pracy wychowawczej;
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3) prowadzenie zajęć w ramach godzin z wychowawcą zgodnie z potrzebami uczniów
danego oddziału;
4) dbałość o warunki efektywnego uczenia się i rozwoju uczniów;
5) stwarzanie warunków do budowania dobrych relacji na linii uczeń – nauczyciel –
rodzic.
2. Wychowawca realizuje zadania poprzez:
1) bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych
i bytowych oraz ich potrzeb i oczekiwań;
2) rozpoznawanie i diagnozowanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych
potrzeb rozwojowych uczniów;
3) wnioskowanie o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
4) tworzenie środowiska zapewniającego uczniom prawidłowy rozwój fizyczny
i psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania;
5) ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym oraz pomoc w rozwiązywaniu
konfliktów z rówieśnikami;
6) pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle niepowodzeń szkolnych
spowodowanych trudnościami w nauce i relacji z innymi;
7) organizowanie życia codziennego uczniów w szkole, wdrażanie ich do współpracy
i współdziałania z nauczycielami i wychowawcą;
8) opracowanie i realizację planu wychowawcy klasowego;
9) współpracę z nauczycielami uczącymi w danej klasie w celu ustalenia zróżnicowanych
wymagań wobec uczniów i sposobu udzielania im pomocy w nauce;
10) systematyczne uczestnictwo w pracach zespołu wychowawczego;
11) rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik uczenia
się;
12) monitorowanie frekwencji uczniów;
13) powiadamianie dyrektora o nieobecności ucznia dłuższej niż 7 dni;
14) monitorowanie postępów uczniów w nauce;
15) wdrażanie uczniów do działań społecznie użytecznych oraz kształtowania właściwych
postaw moralnych i społecznych;
16) rozwijanie zainteresowań poprzez zachęcanie do udziału w życiu Szkoły i poza nią;
17) tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości i zaufaniu,
m.in. poprzez organizację zajęć integrujących, zajęć pozalekcyjnych, wycieczek,
biwaków, rajdów, wyjazdów na imprezy kulturalne;
18) wdrażanie uczniów do dbania o zdrowie, higienę osobistą i psychiczną, o stan
higieniczny otoczenia oraz do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole i poza
szkołą;
19) współpracę z rodzicami w sprawach zdrowia uczniów, organizowanie opieki
i pomocy materialnej uczniom.
20) Wychowawca ustala ocenę zachowania wychowanków zgodnie z odrębnymi
przepisami.
21) Wychowawca wnioskuje w sprawie przyznawania nagród i udzielania kar.
22) Wychowawca jest zobowiązany do wykonywania czynności administracyjnych
dotyczących klasy:
23) monitoruje prowadzenie dziennika lekcyjnego, arkuszy ocen;
24) sporządza zestawienia statystyczne dotyczące klasy;
25) wypisuje świadectwa szkolne;
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26) wykonuje inne czynności administracyjne dotyczące klasy, zgodnie z zarządzeniami
władz szkolnych, poleceniami dyrektora oraz uchwałami rady pedagogicznej.
27) Wychowawca wykonuje zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
zgodnie z odrębnymi przepisami.
Zadania specjalistów
§ 51.
1.

2.

W celu wsparcia realizacji zadań szkoły tworzy się stanowiska:
1) pedagoga szkolnego,
2) pedagoga specjalnego,
3) logopedy,
4) psychologa,
5) terapeuty pedagogicznego.28
Zadania realizowane przez specjalistów, o których mowa w ust.1 wynikają
z odrębnych przepisów.
Zadania koordynatora doradztwa zawodowego
§ 52.

1. Do zadań koordynatora doradztwa zawodowego w szczególności należy:
1) współpraca z nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie
edukacji zawodowej;
2) badanie predyspozycji zawodowych uczniów;
3) indywidualne poradnictwo zawodowe;
4) upowszechnianie wiedzy o planowaniu kariery zawodowej, źródłach informacji
o sytuacji na krajowym i zagranicznym rynku pracy;
5) współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi instytucjami
w zakresie doradztwa zawodowego.
Zadania nauczyciela bibliotekarza
§ 53.
1. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy w szczególności:
1) dbałość o stan księgozbioru;
2) propagowanie czytelnictwa wśród uczniów;
3) wdrażanie uczniów do samodzielnego, aktywnego poszukiwania informacji, jej oceny
i użyteczności.
Zadania opiekuna samorządu uczniowskiego
§ 54.
1. Do zadań opiekuna samorządu uczniowskiego należy w szczególności:
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1) organizowanie, koordynowanie i wspieranie działań organów samorządu
uczniowskiego;
2) pomaganie w planowaniu pracy samorządu uczniowskiego;
3) organizowanie i nadzorowanie wyborów do organów samorządu uczniowskiego;
4) współpraca z nauczycielami, w tym z opiekunem wolontariatu szkolnego.
Zadania opiekuna wolontariatu szkolnego
§ 55.
1. Do zadań opiekuna wolontariatu szkolnego należy w szczególności:
1) promocja wolontariatu szkolnego wśród uczniów i ich rekrutacja;
2) planowanie, organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie działalności
wolontariatu szkolnego;
3) współpraca z nauczycielami, w tym z opiekunem samorządu uczniowskiego;
4) współpraca z organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami prowadzącymi
działalność w zakresie wolontariatu.
Zadania opiekuna pocztu sztandarowego
§ 56.
1. Do zadań opiekuna pocztu sztandarowego należy w szczególności:
1) wybór spośród uczniów klas 6 - 8 co najmniej sześciu kandydatów do pocztu
sztandarowego i przedstawienie ich dyrektorowi;
2) przygotowanie pocztu sztandarowego do godnego eksponowania sztandaru;
3) opieka nad sztandarem i pocztem sztandarowym podczas uroczystości w Szkole i
poza nią.
Zadania zespołów nauczycielskich
§ 57.
1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest
w szczególności:
1) ustalenie zestawu programów nauczania i podręczników dla danego oddziału;
2) współpraca w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
dotyczących danego oddziału;
3) uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowanie treści nauczania
przedmiotów pokrewnych;
4) opracowanie dostosowanych wymagań dla uczniów posiadających stosowną opinię
lub orzeczenie poradni.
2. Pracą zespołu kieruje wychowawca.
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§ 58.
1. Dyrektor może tworzyć zespoły nauczycielskie - zespoły przedmiotowe, wychowawcze
lub problemowo- zadaniowe.
2. W skład zespołów przedmiotowych wchodzą nauczyciele przedmiotów pokrewnych.
3. W skład zespołu wychowawczego wchodzą wychowawcy klas oraz pedagog szkolny.
4. Pracą zespołów kieruje powołany przez dyrektora przewodniczący zespołu.
5. Przewodniczący zespołu jest odpowiedzialny za koordynację prac zespołu, jego
systematyczną działalność, dokumentowanie pracy oraz składanie sprawozdań na
posiedzeniach rady pedagogicznej.
6. Szczegółowe zadania zespołów oraz zasady ich powoływania, funkcjonowania oraz
dokumentowania pracy określi dyrektor w drodze zarządzenia.
Obowiązki pracowników szkoły
§ 59.
1. Pracownik zatrudniony w szkole zobowiązany jest przestrzegać szczegółowego zakresu
obowiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków
jest potwierdzane podpisem pracownika.
2. Do podstawowych obowiązków pracownika szkoły należy w szczególności:
1) przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa;
2) wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;
3) udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie
dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest
zatrudniony, jeżeli przepisy to dopuszczają;
4) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;
5) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;
6) stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
7) współdziałanie z innymi w zakresie wykonywania powierzonych czynności,
8) wykonywanie poleceń dyrektora i bezpośrednich przełożonych.
3. Szczegółowe zakresy zadań na poszczególnych stanowiskach pracy określa regulamin
organizacyjny szkoły.
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Rozdział VIII
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO UCZNIÓW
§ 60.
Zasady oceniania w klasach I – III
1. Ocenianie w klasach I - III wiąże się z poznawaniem dziecka oraz uwzględnianiem jego
potencjału, wkładu pracy i postępu.
2. W klasach I - III stosuje się ocenianie bieżące poprzez elementy oceniania kształtującego,
a także klasyfikacyjne śródroczne i roczne w formie opisowej (opis wiadomości oraz
umiejętności dziecka po danym etapie kształcenia).
3. Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele przedstawiają rodzicom wymagania
programowe z poszczególnych rodzajów edukacji na pierwszym zebraniu klasowym.
4. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej stosują różnorodne metody sprawdzające zmiany
zachodzące w dziecku, przyrost wiadomości i umiejętności.
5. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz
przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających
w uczeniu się poprzez wskazanie, co robi dobrze, co wymaga poprawy i w jaki sposób to
zrobić.
6. W ocenianiu zachowania ucznia klas I - III wychowawcy uwzględniają w szczególności:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
2) przestrzeganie regulaminów klasowych i szkolnych;
3) dbałość o dobro szkoły;
4) umiejętność współdziałania w zespole;
5) okazywanie szacunku innym osobom;
6) dbałość o bezpieczeństwo, zdrowie własne i innych.
7. Oceny cząstkowe, śródroczne, roczne i końcowe z religii wyrażone są za pomocą stopni
w skali 1 - 6.
Zasady oceniania zachowania dla klas IV-VIII
§ 61.
1.

2.

Ocenę zachowania ucznia ustala się w oparciu o następujące kryteria:
1) organizacja własnego procesu uczenia się (np. planowanie pracy, wypracowanie
własnych metod uczenia się, umiejętność udzielania i korzystania
z pomocy/wsparcia);
2) przynależność do szkolnej wspólnoty (np. angażowanie się w akcje organizowane
w szkole, znajomość tradycji szkoły i jej symboli, szacunek do rówieśników
i pracowników szkoły, dbałość o komunikację z rówieśnikami i dorosłymi opartą
na szacunku);
3) dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo (postawa prozdrowotna, proekologiczna,
bezpieczne zachowania podczas lekcji, przerw, innych sytuacji szkolnych
i pozaszkolnych np. wycieczek).
Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich
rodziców o:
1) warunkach, sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
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2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania.
3. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mogą mieć wpływu na ocenę
klasyfikacyjną z zachowania.
4. W ocenianiu zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia
rozwojowe i są one potwierdzone opinią poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, należy
uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie.
5. Ustalenie śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania odbywa się przy
współpracy nauczyciela z uczniem i opiera się na: ocenie wychowawcy, samoocenie
ucznia oraz otrzymanych od pozostałych nauczycieli i uczniów danego oddziału
informacjach zwrotnych dotyczących zachowania ocenianego ucznia – z tym że do
ustalenia oceny konieczne jest posiadanie co najmniej dwóch informacji zwrotnych od
pozostałych nauczycieli i co najmniej dwóch informacji zwrotnych uczniów danego
oddziału. Ocena ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.
6. Na dwa tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej
wychowawca oddziału informuje ucznia i jego rodziców o przewidywanej rocznej ocenie
klasyfikacyjnej zachowania.
7. W przypadku gdy dla ucznia przewidywana jest naganna ocena z zachowania
obowiązkiem wychowawcy jest poinformowanie o tym fakcie rodziców lub prawnych
opiekunów na miesiąc przed zakończeniem roku szkolnego.
8. Informację, o której mowa w ust. 5 i 6, przekazuje się pisemnie lub za pomocą dziennika
elektronicznego.
9. Śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się na dzień przed śródrocznym
klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej.
10. Roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się na dzień przed rocznym
klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej.
§ 62.
1. Uczeń ma możliwość uzyskania następujących ocen z zachowania:
1) Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:
a) jest wzorem do naśladowania, w szkole i poza szkołą zachowuje się bez zarzutu;
b) jest sumienny w nauce i wypełnianiu obowiązków uczniowskich według swoich
predyspozycji oraz możliwości;
c) chętnie podejmuje prace społeczne na rzecz klasy, szkoły i środowiska lokalnego;
d) rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia;
e) wyróżnia się:
• rzetelnym stosunkiem do nauki;
• pełną odpowiedzialnością za powierzone obowiązki;
• wysoką kulturą osobistą;
• dbałością o tradycje i honor szkoły;
• dbałością o piękno mowy ojczystej;
• przestrzegania zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych;
• szanowaniem swojego zdrowia;
• szanowaniem mienia publicznego i prywatnego;
• pracą na rzecz szkoły i środowiska;
• wykazywaniem inicjatywy twórczej;
32

• przeciwstawianiem się przejawom przemocy, agresji i wulgarności;
f) nie ma nieobecności nieusprawiedliwionych na obowiązkowych zajęciach lekcyjnych.
2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
a) w szkole i poza szkołą zachowuje się bez zarzutu;
b) włącza się chętnie w prace społeczne na rzecz klasy, szkoły i środowiska lokalnego;
c) w szczególności:
• prezentuje wysoką kulturę osobistą, rzetelny stosunek do nauki;
• przestrzega zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych;
• szanuje swoje zdrowie;
• szanuje mienie publiczne i prywatne;
• odpowiedzialnie traktuje obowiązki szkolne, uczy się systematycznie na miarę
swoich możliwości;
• jest koleżeński wobec rówieśników;
• przestrzega ustaleń przełożonych oraz statutu szkoły;
• przeciwstawia się przejawom przemocy, agresji i wulgarności;
• cechuje go schludny wygląd, zgodny z wymaganiami statutu szkoły;
• dba o mienie szkoły, ład i porządek;
• nie ulega nałogom;
d) ma co najwyżej 7 godzin nieobecności nieusprawiedliwionych na obowiązkowych
zajęciach lekcyjnych.
3) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
a) w szkole i poza szkołą zachowuje się właściwie;
b) ma rzetelny stosunek do nauki i obowiązków szkolnych;
c) w szczególności:
• przestrzega zasad współżycia społecznego oraz ogólnie przyjętych norm
etycznych;
• jest kulturalny;
• szanuje swoje zdrowie;
• szanuje mienie publiczne i prywatne;
• pracuje na miarę swoich możliwości;
• przestrzega zasad opisanych w statucie szkoły;
• dba o mienie szkoły;
• reaguje na zło;
• nie ulega nałogom;
d) ma co najwyżej 14 godzin nieobecności nieusprawiedliwionych na obowiązkowych
zajęciach lekcyjnych.
4) Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
a) w szkole i poza szkołą zachowuje się właściwie;
b) zazwyczaj wywiązuje się z obowiązków szkolnych;
c) w szczególności:
• przestrzega zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm
etycznych;
• jest kulturalny;
• szanuje swoje zdrowie;
• szanuje mienie publiczne i prywatne;
• pracuje na miarę swoich możliwości;
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•

sporadycznie narusza obowiązujące w szkole normy zachowania i regulaminy
szkolne;
d) ma do 21 godzin nieobecności nieusprawiedliwionych na obowiązkowych
zajęciach lekcyjnych.
5) Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
a) narusza obowiązki statutowe, ale reaguje na kary i wyraża chęć poprawy;
b) narusza zasady moralne;
c) w szczególności:
• nie przestrzega zasad kultury słowa, używa wulgarnego słownictwa;
• odnosi się w arogancki stosunek do innych;
• nadużywa swoich praw uczniowskich;
• ma demoralizujący wpływ na innych;
• rażąco łamie przepisy dotyczące estetyki wyglądu ucznia;
• ulega nałogom;
• niszczy mienie prywatne, szkolne i społeczne;
• nie przestrzega zasad bezpieczeństwa;
• nie włącza się w życie klasy i szkoły;
• ma liczne uwagi o niewłaściwym zachowaniu;
• wagaruje, spóźnia się na lekcje;
• nie uczy się zgodnie ze swoimi możliwościami.
e) ma do 30 godzin nieobecności nieusprawiedliwionych na obowiązkowych
zajęciach lekcyjnych.
6) Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
a) w rażący sposób narusza obowiązujące w szkole normy zachowań, obowiązki
statutowe oraz nie reaguje na kary, nie wyrażą chęci poprawy;
b) w szczególności:
• używa wulgarnego słownictwa;
• przejawia arogancki, agresywny stosunek do innych;
• popełnia kradzieże lub wymuszenia;
• ma konflikt z prawem;
• przynosi do szkoły niebezpieczne narzędzia lub substancje;
• ulega nałogom i zachęca do nich innych;
• stosuje groźby wobec innych;
• wywołuje bójki i stosuje przemoc;
• świadomie niszczy mienie prywatne, szkolne lub społeczne;
• świadomie nie przestrzega zasad BHP i naraża innych na niebezpieczeństwo;
• przyjmuje postawę uwłaczającą dobremu imieniu szkoły i klasy;
• nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych;
• wagaruje, spóźnia się na lekcje;
c) ma powyżej 30 godzin nieobecności nieusprawiedliwionych na obowiązkowych
zajęciach lekcyjnych.
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Zasady oceniania uczniów klas IV-VIII
§ 63.
1. Nauczyciel może zrezygnować z wystawiania ocen w formie cyfrowej, z wyjątkiem
oceny końcoworocznej, na rzecz przekazywania uczniom bieżącej informacji
zwrotnej odnośnie postępów w nauce.
2. Nauczyciel może stosować ocenianie za pomocą zapisu cyfrowego według
następującej skali ocen:
1) celujący (6)
2) bardzo dobry (5)
3) dobry (4)
4) dostateczny (3)
5) dopuszczający (2)
6) niedostateczny (1).
3. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „-” z wyłączeniem
„+” celujący i „-” niedostateczny.
4. Istnieje również możliwość stosowania plusów, które można przeliczyć na ocenę:
sześć „+” - celujący, pięć „+” - bardzo dobry, cztery „+” - dobry, trzy „+” dostateczny. Poniżej trzech plusów nie dajemy oceny.
5. W przypadku negatywnej odpowiedzi lub braku zadania można zapisać: JN (jeszcze
nie) lub SJR (spróbuj jeszcze raz).
§ 64.
1.
1)

2)

3)

4)

W szkole ustala się następujące ogólne wymagania edukacyjne na poszczególne
oceny bieżące i klasyfikacyjne:
stopień celujący otrzymuje uczeń, który w pełni opanował podstawę programową,
wykonuje wszystkie zadania i ćwiczenia w 100% poprawnie, rozwiązuje problemy
w sposób twórczy, samodzielnie rozwija własne uzdolnienia, korzysta z nowinek
technologii informacyjnej, potrafi kojarzyć i łączyć wiadomości z różnych dziedzin
wiedzy, korzysta z wielu sposobów pracy;
stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który opanował prawie pełny zakres wiedzy
i umiejętności określony podstawą programową, potrafi efektywnie zaplanować
pracę w zespole, umiejętnie podejmować decyzje, interpretować wyniki,
wyszukiwać i porządkować informacje, zastosować umiejętności w różnych
sytuacjach, samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy w sposób twórczy w
sytuacjach trudnych i nietypowych;
stopień dobry otrzymuje uczeń, który opanował w większości zakres umiejętności
i wiedzy określony w podstawach programowych, potrafi współpracować w grupie
zarówno jako lider jak i partner, samodzielnie wnioskować, różnicować ważność
informacji, dzielić się wiedzą z innymi, wybrać własny sposób uczenia się, rozwiązuje
typowe zadania z elementami problemowymi, wykazuje aktywną postawę wobec
trudnych i nietypowych zagadnień;
stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował treści podstawy
programowej w stopniu wystarczającym, ale nie wykraczającym poza treści
podstawowe, współpracuje w grupie, potrafi objaśnić niektóre wyniki pracy,
logicznie je uporządkować, rozwiązuje proste zadania teoretyczne i praktyczne;
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5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który opanował treści podstawy
programowej w stopniu minimalnym, rozumie podstawowe zagadnienia wyrażone
w sposób prosty i jednoznaczny, współpracuje w grupie, pyta, prosi o wyjaśnienie,
słucha dyskusji, potrafi dostosować się do decyzji grupy; rozwiązuje proste zadania
teoretyczne i praktyczne z pomocą kolegów lub nauczyciela;
6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował treści podstawy
programowej, wykazuje w wiadomościach i umiejętnościach tak duże braki, że
uniemożliwiają mu one dalsze zdobywanie wiedzy, nawet z pomocą nauczyciela, nie
jest w stanie rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności.
§ 65.
1. Nauczyciele na pierwszych zajęciach w danym roku szkolnym formułują wymagania
edukacyjne niezbędne do otrzymania przez uczniów poszczególnych śródrocznych
i rocznych ocen klasyfikacyjnych.
2. Formułowanie wymagań edukacyjnych odbywa się poprzez:
1) przygotowanie przez nauczyciela Ogólnych Wymagań Edukacyjnych na poszczególne
oceny;
2) skonstruowanie przez ucznia, we współpracy z nauczycielem, Planu Procesu Uczenia
Się.
3. Ogólne Wymagania Edukacyjne na poszczególne oceny powinny uwzględniać:
1) niezbędny do opanowania minimalny zakres wiedzy i umiejętności;
2) stopień rozumienia materiału naukowego;
3) stopień opanowania umiejętności stosowania wiedzy w praktyce;
4) stopień
opanowania
umiejętności,
integrowania
wiedzy,
również
międzyprzedmiotowo.
5) stopień opanowania umiejętności organizacji pracy i współpracy;
6) stopień opanowania umiejętności i efekty pracy w oparciu o informację zwrotną oraz
naprowadzającą;
7) stopień realizacji Planu Procesu Uczenia Się, w tym w szczególności stopień postępu
w procesie uczenia się i rozwoju.
4. Plan Procesu Uczenia Się to skonkretyzowane i zindywidualizowane w odniesieniu
do każdego ucznia Ogólne Wymagania Edukacyjne.
5. Plan Procesu Uczenia Się określa:
1) cele i zadania, które uczeń zamierza zrealizować w danym roku szkolnym;
2) sposoby osiągnięcia zakładanych celów i zadań;
3) sposoby opracowania i prezentowania wiedzy;
4) efekty realizacji Planu Procesu Uczenia Się, w tym w szczególności zakładaną
śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną;
5) oczekiwania ucznia w zakresie pomocy uczniowskiej i wsparcia nauczyciela.
6. Plan Procesu Uczenia Się i skonkretyzowane w nim wymagania edukacyjne na
poszczególne oceny powinny być dostosowane do zdolności, możliwości, zainteresowań
oraz stanu psychofizycznego ucznia.
7. Uczniowie w trakcie roku szkolnego mają dostęp do opracowanych przez nauczyciela
wymagań edukacyjnych. Są one udostępnione na stronie internetowej szkoły.
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§ 66.
Sposoby realizacji oceniania bieżącego
1.

Ocenianie bieżące jest realizowanym przez nauczycieli procesem docenienia starań oraz
wyrażania uznania dla osiągnięć ucznia.
2. Ocenianie bieżące realizowane jest za pomocą:
1) oceny słownej - odnoszenia się do działań i osiągnięć ucznia oraz jego zachowania
i trudności w procesie uczenia się;
2) oceny wspierającej - odnoszenia się do działań i osiągnięć ucznia w aspekcie
doceniania poprawnych rozwiązań oraz udzielania jemu pomocy i wsparcia w
poszukiwaniu powodów niepowodzeń i niwelowaniu ich;
3) oceny kształtującej - wypracowywania warunków wspierających efektywne uczenie się
i pracę nad sobą ucznia i wspieraniu ucznia w planowaniu jego nauki.
3. W ramach oceniania bieżącego uczeń jest wspierany i informowany o postępach
w procesie rozwoju intelektualnego, fizycznego, społecznego i emocjonalnego przez cały
rok szkolny.
Formy oceniania bieżącego
§ 67.
1. Ustala się następujące formy oceniania bieżącego:
1) odpowiedzi ustne,
2) prace pisemne:
a) krótkie sprawdziany (kartkówki) obejmujące materiał programowy ostatniej lekcji
lub kilku lekcji, na których była ćwiczona ta sama umiejętność (forma zamienna
odpowiedzi ustnej),
b) sprawdziany obejmujące materiał programowy kilku jednostek tematycznych,
c) prace klasowe obejmujące materiał programowy jednego działu tematycznego,
d) badania wyników nauczania, jako końcowe testy osiągnięć edukacyjnych uczniów,
e) pisemne prace domowe,
f) wykonywanie prac praktycznych,
g) prace dodatkowe (albumy, referaty, projekty),
h) aktywność na lekcji,
i) testy sprawnościowe,
j) inne formy wynikające ze specyfiki przedmiotu ustalone przez nauczyciela.
2. W ocenianiu kontrolnych prac pisemnych obowiązują następujące progi punktowe na
daną ocenę:
1) 100 % punktów - ocena celująca,
2) 99 % - 90% - ocena bardzo dobra,
3) 89% - 75% - ocena dobra,
4) 74 % - 50 % - ocena dostateczna,
5) 49 % - 30 % - ocena dopuszczająca,
6) 29 % - 0 % - ocena niedostateczna.
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Zasady obowiązujące podczas oceniania bieżącego
§ 68.
1. Częstotliwość przeprowadzania poszczególnych form sprawdzania osiągnięć uczniów
ustalają szczegółowo nauczyciele przedmiotów, przestrzegając następujących zasad:
1) odpowiedzi ustne niezapowiedziane mogą obejmować trzy ostatnie jednostki
tematyczne;
2) odpowiedzi ustne z więcej niż trzech jednostek tematycznych muszą być
zapowiedziane tydzień wcześniej i zapisane jak sprawdzian;
3) krótki sprawdzian (kartkówka) obejmujący zakres materiału nauczania z 3 ostatnich
lekcji nie musi być zapowiedziany;
4) termin sprawdzianu obejmującego więcej niż 3 ostatnie lekcje powinien być
uzgodniony z uczniami z tygodniowym wyprzedzeniem i zaznaczony w e-dzienniku;
5) termin pracy klasowej powinien być uzgodniony z uczniami z tygodniowym
wyprzedzeniem i wpisany w e-dzienniku;
6) w jednym tygodniu pracy dydaktycznej szkoły mogą odbyć się najwyżej trzy
sprawdziany, w tym jedna praca klasowa;
7) w jednym dniu może odbywać się tylko jeden sprawdzian lub jedna praca klasowa.
2. Zasady obowiązujące nauczycieli podczas przeprowadzania poszczególnych form
sprawdzania osiągnięć uczniów:
1) w przypadku prac pisemnych, o których mowa w ust. 1 pkt. 4 i 5, uczeń otrzymuje od
nauczyciela informację o zakresie materiału, czyli wymagania edukacyjne, tzw.
NaCoBeZu;
2) wymagania te nauczyciel przekazuje uczniom w dniu ustalenia sprawdzianu lub
pracy klasowej;
3) ilość podanych wymagań edukacyjnych powinna odpowiadać ilości zadań na
sprawdzianie;
4) w przypadku gdy praca pisemna, o której mowa w ust. 1 pkt. 4 i 5 nie odbyła się
z powodu odwołania zajęć lub nieobecności nauczyciela, przeprowadza się ją na
najbliższych zajęciach z danego przedmiotu, o ile spełnione są warunki, o których
mowa w ust. 1 pkt. 6 i 7;
5) w przypadku nieobecności ucznia na zaplanowanej pracy, o której mowa w ust. 1 pkt.
4 i 5 pracę pisemną nauczyciel przeprowadza w umówionym z uczniem najbliższym
możliwym terminie;
6) informację o ocenie z pracy pisemnej uczeń otrzymuje
w terminie
nieprzekraczającym:
a) 14 dni od dnia napisania prac klasowych i sprawdzianów,
b) 7 dni od dnia napisania kartkówek;
7) w razie usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela lub ferii zimowych termin
poinformowania o ocenach ulega wydłużeniu o czas nieobecności nauczyciela lub
ferii;
8) nauczyciel jest zobowiązany umożliwić uczniowi poprawę niesatysfakcjonującej go
oceny otrzymanej z pracy pisemnej.
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§ 69.
1.
2.
3.

W ramach oceniania bieżącego uczeń dokumentuje swój proces uczenia się.
Dokumentacja ta zawiera odnotowanie pracy z błędem i bieżące informacje dotyczące
postępów w procesie uczenia się.
Szczegółowy sposób tej dokumentacji określa nauczyciel we współpracy z uczniami na
pierwszych zajęciach w danym roku szkolnym.
§ 70.

1.
2.

Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia oraz dokumentacja, o której mowa w § 68,
są udostępniane na bieżąco uczniowi i jego rodzicom.
Pozostała dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu
uczniowi i jego rodzicom przez nauczyciela na terenie szkoły w terminie dogodnym dla
każdej ze stron i ustalonym przez nauczyciela lub dyrektora szkoły.
§ 71.

1.

2.

3.

Na dwa tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej
nauczyciele oraz wychowawca oddziału informują ucznia i jego rodziców o
przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych.
O przewidywanej negatywnej rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych należy
poinformować na trzy tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady
pedagogicznej.
Informację, o której mowa w ust. 1 i 2, przekazuje się pisemnie lub za pomocą
dziennika elektronicznego.
§ 72.

1.
2.

Śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się na dzień przed
śródrocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej.
Roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się na dzień przed rocznym
klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej.
§ 73.

1. Ustalenie śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych odbywa się przy
współpracy nauczyciela z uczniem i opiera się na:
1) dokonywanej przez ucznia samoocenie osiągniętych efektów kształcenia i stopnia
realizacji Planu Procesu Uczenia Się;
2) dokonywanej przez nauczyciela ocenie osiągniętych przez ucznia efektów
kształcenia i stopnia realizacji przez niego Planu Procesu Uczenia Się.
2. Śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz śródroczna ocena
klasyfikacyjna zachowania mogą być ocenami opisowymi.

39

§ 74.
1.
2.

Ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych odbywa się według
zasad określonych w § 72 ust. 1.
Roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalane są według skali
określonej we właściwych przepisach.
§ 75.

Ustalenie śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych odbywa się
bez odnoszenia się do efektów uczenia się osiągniętych przez pozostałych uczniów
i stopnia realizacji przez nich Planu Procesu Uczenia Się.

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnych i zachowania
§ 76.
1.
2.

3.

4.

Ustalona roczna ocena klasyfikacyjna nie może być niższa, niż ocena przewidywana,
o której mowa w § 71 ust. 1 i 2.
Otrzymanie wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych jest możliwe
dla każdego ucznia, który wyrazi taką chęć i odbywa się w drodze rozmowy ucznia
z nauczycielem nad poziomem spełnienia przez ucznia kryteriów na ocenę
proponowaną i wyższą, która może być uzupełniona wykonaniem przez ucznia
wskazanych przez nauczyciela zadań.
Nauczyciel może zaproponować uczniowi diagnozę wiedzy i umiejętności w formie
pisemnej, by rozpoznać, czy uczniowi przysługuje wyższa niż przewidywana roczna
ocena klasyfikacyjna.
W ciągu 4 dni od otrzymania informacji o ocenach przewidywanych uczeń bądź jego
rodzice mogą złożyć do dyrektora szkoły pisemny wniosek o ustalenie oceny wyższej
niż przewidywana z zajęć edukacyjnych bądź z zachowania, wskazując o ustalenie
jakiej oceny wnioskują. Wniosek powinien zawierać merytoryczne uzasadnienie.
Wtedy procedura wygląda następująco:
1) Dyrektor szkoły zarządza przeprowadzenie ponownego sprawdzenia wiedzy
i umiejętności ucznia. W tym celu powołuje komisję złożoną z 2 nauczycieli
przedmiotu, którego odwołanie dotyczy. Opracowują oni zestaw pytań
o poziomie trudności obejmującym określony zakres, zawarty w wymaganiach
edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia oczekiwanej oceny.
2) Ponowny sprawdzian wiedzy i umiejętności przeprowadzany jest w terminie
ustalonym z uczniem bądź jego rodzicami, nie później niż na dwa dni przed
wyznaczonym terminem klasyfikacyjnego zebrania rady pedagogicznej.
3) Sprawdzenie wiedzy i umiejętności z przedmiotów artystycznych i wychowania
fizycznego przeprowadza się również w formie ćwiczeń praktycznych.
4) Z prac zespołu sporządza się protokół. Pytania oraz pracę pisemna ucznia załącza
się do protokołu.
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5) Ocena ustalona podczas sprawdzianu nie może być niższa niż ocena
przewidywana.
5. Jeżeli dyrektor szkoły stwierdzi uchybienia w ocenianiu zachowania ucznia powołuje
zespół do ponownego ustalenia oceny zachowania.
1) W skład zespołu wchodzą: wychowawca, 2 nauczycieli uczących w danym oddziale,
przewodniczący samorządu klasowego, przewodniczący klasowej rady rodziców.
2) Zespół przeprowadza rozmowę z uczniem, jego rodzicami oraz w razie potrzeby
z innymi osobami.
3) Pracy zespołu przewodniczy wychowawca. Z prac zespołu sporządza się protokół.
4) Zespół ustala ocenę zachowania nie później niż na dwa dni przed wyznaczonym
terminem klasyfikacyjnego zebrania rady pedagogicznej.
5) Ocena ustalona przez zespół nie może być niższa od oceny przewidywanej i jest
ostateczna.
6. Szczegółowe zasady oraz tryb działania zespołów ds. ustalenia ocen wyższych
od przewidywanych z zajęć edukacyjnych i zachowania ustali dyrektor w drodze
zarządzenia.
Sposób uzasadniania oceny
§ 77.
1.
2.

Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
Oceny bieżące oraz klasyfikacyjne są uzasadniane przez nauczyciela ustnie zawsze
przed ustaleniem oceny.
3. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w następujący sposób:
1) z pracy pisemnej - poprzez jej sprawdzenie oraz pisemne wskazanie, co uczeń robi
dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz dodanie komentarza, jak powinien dalej się
uczyć;
2) z bieżącej odpowiedzi ustnej, wykonywanego zadania, ćwiczenia albo obserwacji
działalności ucznia w czasie zajęć edukacyjnych - poprzez wskazówki pomocne
w dalszym uczeniu się oraz wskazanie, co robi dobrze, co i jak wymaga poprawy;
3) z zadania domowego lub analizy notatek w zeszycie przedmiotowym - poprzez
wskazanie na systematyczność pracy ucznia, charakter pisma, estetykę, poprawność
merytoryczną oraz językową, a także określenie, jak powinien dalej się uczyć;
4) z działalności praktycznej ucznia lub testu sprawnościowego poprzez szacowanie
i wartościowanie wytworu pracy ucznia, stopnia zaangażowania oraz wysiłku
wkładanego przez niego w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze
specyfiki danych zajęć edukacyjnych;
5) ocenę klasyfikacyjną - poprzez informację o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej
w odniesieniu do podanych na początku roku szkolnego wymagań edukacyjnych
niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych
ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez
siebie programu nauczania; na wniosek ucznia lub rodzica uzasadnienie to powinno
być sporządzone w formie pisemnej lub elektronicznej.
3. Dyrektor szkoły może zobowiązać nauczyciela do szczegółowego pisemnego
uzasadnienia wystawionej oceny.

41

Warunki i sposoby przekazywania rodzicom informacji
o postępach i trudnościach ucznia w nauce
§ 78.
1. O bieżących postępach ucznia rodzice są informowani poprzez wpis ocen do e-dziennika
oraz na zebraniach organizowanych w trakcie roku szkolnego.
2. O wynikach klasyfikacji śródrocznej rodzice są informowani na spotkaniu z wychowawcą
klasy, nie później niż 2 tygodnie po klasyfikacji.
3. Rodzice uczniów mogą również zasięgnąć informacji indywidualnie u każdego
nauczyciela podczas comiesięcznych dni otwartych szkoły.
4. Informacja o terminach dni otwartych jest przypominana w ogłoszeniach e dziennika.
5. W razie nieobecności rodziców na zebraniach i spotkaniach z wychowawcą klasy
informacja o postępach i trudnościach ucznia w nauce przekazywana jest rodzicom
w formie pisemnej. Jednocześnie wychowawca informuje dyrektora szkoły o braku
zainteresowania rodziców postępami ucznia.
6. Przy każdej zaistniałej potrzebie nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne lub
wychowawca oddziału powiadamiają rodziców o postępach i trudnościach w nauce lub
zachowaniu ucznia albo o szczególnych jego uzdolnieniach wg wybranego przez siebie
sposobu przekazywania informacji.
7. W sytuacjach nadzwyczajnych wychowawca powiadamia rodziców telefonicznie.
8. Informacje o ocenach, frekwencji, osiągnięciach edukacyjnych, postępach i
trudnościach w nauce i zachowaniu oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia rodzice
otrzymują
w warunkach zapewniających ochronę prywatności i danych wrażliwych:
9. Informację o planowanym zebraniu klasowym przekazuje się zainteresowanym w
sposób zwyczajowo przyjęty w szkole co najmniej 7 dni przed planowanym terminem
jego odbycia.
10. Każdy kontakt z rodzicem lub rodzicami ucznia należy udokumentować w dokumentacji
wychowawczej.
§ 79.
Ocenianie, klasyfikację śródroczną i roczną oraz promowanie uczniów posiadających
orzeczenie o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym regulują
odrębne przepisy.
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Rozdział IX
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW. NAGRODY I KARY
§ 80.
1. Uczniowie mają w szczególności prawo do:
1) rzetelnego procesu dydaktyczno-wychowawczego opartego na budowaniu
podmiotowych relacji z nauczycielem, którego zasadami są:
a) możliwość zadawania przez ucznia pytań,
b) przekonanie, że celem uczenia się jest sukces każdego ucznia, a nie oceny
i rywalizacja,
c) możliwość skorzystania z pomocy nauczyciela i pomocy koleżeńskiej,
d) efektywne wykorzystanie czasu lekcji,
e) stosowanie wspierających metod uczenia się,
f) uczenie się na błędach,
g) oczekiwanie postępu a nie perfekcji,
h) współpraca w zaufaniu i współodpowiedzialności, w oparciu o szczerość
i wzajemny szacunek,
i) komunikacja, dobre relacje i przyjazna atmosfera;
2) dokonywania wyboru co do liczby i stopnia trudności wykonywanych zadań,
podejmowanych przedsięwzięć, także w obszarze zachowania (praca nad sobą);
3) spotkań trójstronnych uczeń – nauczyciel – rodzic, które mają wspierać ucznia
w rozwiązywaniu problemów i pokonywaniu trudności;
4) korzystania z bazy dydaktyczno-naukowej i zaplecza socjalnego szkoły,
w szczególności z biblioteki, świetlicy, pracowni, szatni, jadalni.
§ 81.
1. Dyrektor szkoły niezwłocznie podejmuje niezbędne działania w przypadku powzięcia
informacji o naruszeniu praw uczniów, a w szczególności:
1) przeprowadza postępowanie wyjaśniające, które ma na celu m. in. ustalenie
podmiotów odpowiedzialnych za naruszenie oraz przyczyny i skutki tego
naruszenia;
2) zapewnia wsparcie uczniowi, którego prawa zostały naruszone;
3) dąży do wyeliminowania skutków naruszenia.
2. Każdy uczeń, którego prawo zostało naruszone, ma prawo złożyć skargę do dyrektora
szkoły. Jeśli naruszenia prawa dopuścił się dyrektor szkoły, przysługuje prawo złożenia
skargi do rady pedagogicznej.
3. Organ rozpatrujący skargę zobowiązany jest do jej rzetelnego rozpatrzenia w możliwie
najkrótszym terminie, jednak nie dłuższym niż 14 dni. Jeśli dotrzymanie tego terminu nie jest
możliwe z powodów wynikających ze stopnia zawiłości sprawy lub okoliczności niezależnych
od organu, organ może wydłużyć termin do rozpatrzenia sprawy, informując o tym
składającego skargę oraz podając powód wydłużenia terminu.
4. Organ rozpatrujący skargę zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań, aby strona
składająca skargę nie poniosła negatywnych konsekwencji związanych ze złożeniem skargi,
w szczególności zapewnić, aby fakt złożenia skargi nie został ujawniony bez zgody
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skarżącego, chyba że co innego wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz
zapewnić stronie skarżącej anonimowość, chyba że ujawnienie tożsamości skarżącego jest
niezbędnie konieczne do rozpatrzenia skargi i wyeliminowania naruszeń praw ucznia.
§ 82.
Uczniowie są zobowiązani do:
1) udziału w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych i zadeklarowanych przez nich
dodatkowych zajęciach edukacyjnych;
2) systematycznego i punktualnego uczęszczania na zajęcia, o których mowa w pkt. 1;
3) przebywania w czasie trwania zajęć edukacyjnych i przerw między nimi na terenie
szkoły pod nadzorem nauczycieli, chyba że zajęcia odbywają się poza terenem szkoły.
§ 83.
1. Uczniowie są zobowiązani do przestrzegania obowiązków w zakresie zachowania podczas
zajęć edukacyjnych określonych w niniejszym paragrafie.
2. W trakcie zajęć uczniowie są zobowiązani do przestrzegania poleceń nauczyciela
w zakresie bezpiecznej i higienicznej organizacji pracy.
3. Uczniowie nie mogą podczas zajęć samowolnie opuszczać sali lekcyjnej lub innego
miejsca, w którym odbywają się zajęcia.
4. W trakcie zajęć uczniowie powinni przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
§ 84.
1.

Uczniowie są zobowiązani do przestrzegania obowiązków w zakresie usprawiedliwiania
nieobecności na zajęciach edukacyjnych.
2. Ustala się następujące zasady usprawiedliwiania nieobecności:
1) rodzic ucznia składa do wychowawcy pisemny wniosek o usprawiedliwienie nieobecności
w terminie 7 dni od ostatniego dnia nieobecności;
2) wniosek ten zawiera uzasadnienie;
3) dopuszcza się składanie wniosków w wersji elektronicznej poprzez dziennik
elektroniczny;
4) wychowawca rozpatruje wniosek w terminie 5 dni od dnia jego wpłynięcia;
5) pozytywne rozpatrzenie wniosku wychowawca komunikuje odpowiednią adnotacją
w e-dzienniku;
6) w razie usprawiedliwionej nieobecności wychowawcy, przerwy świątecznej lub ferii
zimowych termin ten ulega przedłużeniu o czas nieobecności lub ferii;
7) od decyzji wychowawcy rodzicowi ucznia przysługuje odwołanie do dyrektora
w terminie 5 dni od dnia uzyskania informacji od wychowawcy klasy;
8) odwołanie jest składane w formie pisemnej i zawiera uzasadnienie;
9) dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia jego wpłynięcia;
10) w przypadku negatywnego rozpatrzenia odwołania dyrektor informuje o tym fakcie
wnioskodawcę, podając uzasadnienie swojej decyzji;
11) rozstrzygnięcie dyrektora jest ostateczne.
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§ 85.
1.

2.
3.

Uczeń może zostać zwolniony z części zajęć w danym dniu. Do wniosku o zwolnienie
ucznia z części zajęć w danym dniu stosuje się odpowiednio przepisy § 84 ust. 2, 3, 4,
6 i 7, z tym że wniosek można złożyć także w formie ustnej i także wobec dyrektora
szkoły.
Nieobecności ucznia, objęte wnioskiem o zwolnienie z części zajęć w danym dniu, uznaje
się za usprawiedliwione.
Uczeń, który samowolnie opuścił część zajęć w danym dniu bez dochowania
procedury określonej w niniejszym paragrafie, traci prawo do usprawiedliwienia
wynikłych z tego nieobecności.
§ 86.

1.
2.

3.

Uczniowie są zobowiązani do przestrzegania obowiązków w zakresie zasad ubierania się
na terenie szkoły określonych w niniejszym paragrafie.
Uczniowie są obowiązani ubierać się zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi,
z zastrzeżeniem, że niedozwolone jest noszenie stroju zawierającego elementy
nawołujące do nienawiści, dyskryminujące lub sprzeczne z prawem bądź stwarzające
zagrożenie dla bezpieczeństwa innych uczniów, nauczycieli lub pracowników szkoły.
Na zajęciach wychowania fizycznego uczniów obowiązuje strój sportowy oraz obuwie
sportowe.
§ 87.

1.

2.
3.

4.

Uczniowie są zobowiązani do przestrzegania obowiązków w zakresie przestrzegania
warunków wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń
elektronicznych na terenie szkoły określonych w niniejszym paragrafie.
Na teren szkoły można wnosić telefony komórkowe i inne urządzenia elektroniczne.
Na terenie szkoły można korzystać z telefonów komórkowych i innych urządzeń
elektronicznych, z zastrzeżeniem, że korzystanie z nich w czasie zajęć edukacyjnych oraz
na przerwach może odbywać się tylko za zgodą nauczyciela, innej osoby prowadzącej
zajęcia lub pełniącej dyżur.
Korzystanie na terenie szkoły z telefonów komórkowych i innych urządzeń
elektronicznych powinno odbywać się z poszanowaniem zasad współżycia społecznego,
w tym szczególności prawa do prywatności uczniów i nauczycieli, a także prawa do
niezakłóconego przebywania na terenie szkoły.
§ 88.

1.

2.
3.

Uczniowie są zobowiązani do przestrzegania obowiązków w zakresie zachowania
wobec nauczycielek i nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz pozostałych
uczniów określonych w niniejszym paragrafie.
Uczniowie zobowiązani są do poszanowania godności każdego członka społeczności
szkolnej oraz odnoszenia się do każdego z szacunkiem i w sposób niedyskryminujący.
Zabronione jest stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej w stosunku do nauczycielek
i nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów.
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§ 89.
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.

Uczeń może zostać nagrodzony za wzorowe wywiązanie się ze swoich obowiązków
szkolnych, wzorową postawę prospołeczną, w tym w szczególności w zaangażowanie
w wolontariat i pomoc innym, osiągane sukcesy sportowe, naukowe, artystyczne
i inne.
Wobec uczniów wyróżniających się w nauce, zachowaniu i aktywności społecznej stosuje
się w szczególności następujące wyróżnienia i nagrody:
1) ustna pochwała wychowawcy klasy;
2) ustna pochwała dyrektora wobec społeczności szkolnej;
3) list gratulacyjny dyrektora dla ucznia;
4) list gratulacyjny dyrektora do rodziców ucznia;
5) nagroda rzeczowa;
6) nominacja rady pedagogicznej do wyróżnień;
7) nominacja rady pedagogicznej do Nagrody Burmistrza oraz nagród przyznawanych
przez innych przedstawicieli władzy lokalnej;
8) nagroda specjalna przyznawana wg zasad wprowadzonych zarządzeniem dyrektora
szkoły.
Z wnioskiem o przyznanie nagrody dla ucznia mogą występować:
1) rada rodziców;
2) przedstawiciele samorządu uczniowskiego;
3) wychowawca;
4) nauczyciele i pracownicy szkoły.
Fakt przyznania nagrody dla ucznia wychowawca odnotowuje w dokumentacji oddziału.
Nagrody finansowane są przez radę rodziców, organ prowadzący szkołę, władze lokalne.
Uczniowi i jego rodzicom przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych
zastrzeżeń do przyznanej nagrody w terminie 3 dni od dnia pozyskania informacji o jej
przyznaniu.
Dyrektor rozpoznaje zastrzeżenia w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty ich
otrzymania.
O wynikach przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego i ocenie zasadności
zastrzeżeń dyrektor szkoły niezwłocznie informuje zainteresowanego ucznia i jego
rodziców. W wyniku rozpoznania zastrzeżeń Dyrektor może odstąpić od przyznania
nagrody, utrzymać przyznaną nagrodę lub zmienić rodzaj przyznanej nagrody.

§ 90.
1.

Uczeń może być ukarany za:
1) poważne naruszenie obowiązków uczniowskich zawartych w statucie, w szczególności:
a) nieprzestrzeganie zasad współżycia społecznego,
b) chuligaństwo, brutalność, wulgarność,
c) niszczenie mienia społecznego,
d) przewinienia przeciw zdrowiu, bezpieczeństwu i godności innych członków
społeczności szkolnej,
e) nierealizowanie obowiązku nauki.
2. Wobec ucznia może być zastosowany następujący rodzaj kary:
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3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

1) upomnienie wychowawcy klasy;
2) nagana wychowawcy klasy z wpisem do dziennika i powiadomieniem rodziców;
3) upomnienie dyrektora;
4) nagana dyrektora;
5) przeniesienie do równoległego oddziału, rozumianego jako oddział danego rocznika
o najbardziej zbliżonych podstawach programowych w innej szkole.
W przypadkach wymienionych w pkt. a-e podmiot karzący może zastosować karę
dodatkową w postaci:
1) zakazu uczestnictwa i reprezentowania szkoły na zewnątrz;
2) wykonania na rzecz szkoły prac społecznie użytecznych;
3) naprawienia wyrządzonej szkody;
4) zawieszenia lub odwołania ucznia z pełnionych funkcji społecznych.
Kary wymienione w ust. 2 stosuje się według ustalonej gradacji.
W przypadku rażącego naruszenia postanowień statutu można udzielić kary stosownej
do przewinienia z pominięciem gradacji kar.
Przy stosowaniu kary bierze się pod uwagę rodzaj naruszenia obowiązków ucznia,
stopień winy oraz dotychczasowy stosunek ucznia do obowiązków szkolnych.
Dyrektor może odstąpić od udzielenia kary, jeżeli uzna za wystarczające zastosowanie
wobec ucznia innych środków oddziaływania wychowawczego.
Przed wymierzeniem kary uczeń ma prawo do złożenia wyjaśnień.
W szkole nie wolno stosować kar naruszających nietykalność i godność uczniów.
Wymierzenie kary ma wpływ na ocenę zachowania ucznia.
Uczeń, który swoim postępowaniem spowodował krzywdę innych osób, jest
zobowiązany do ich przeproszenia i zadośćuczynienia.
Uczeń, którego postępowanie spowodowało szkodę materialną innych osób lub szkoły
zobowiązany jest do pokrycia w całości lub w części wyrządzonej szkody. Decyzję w tej
sprawie podejmuje dyrektor.
O zastosowanej karze wobec ucznia szkoła zobowiązana jest powiadomić rodziców wraz
z pouczeniem o trybie odwołania od nałożonej kary.
Od otrzymanej kary uczniowi przysługuje odwołanie do dyrektora szkoły w terminie 14
dni. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni. Decyzja dyrektora szkoły jest
ostateczna.
§ 91.

1.

2.
3.

Uczeń może zostać skreślony z listy uczniów tylko w przypadku:
1) złożenia rezygnacji przez rodziców ucznia;
2) popełnienia umyślnego przestępstwa przeciwko zdrowiu, życiu lub mieniu znacznych
rozmiarów, stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądu;
3) rażącego i długotrwałego naruszania zasad współżycia społecznego na terenie szkoły,
zwłaszcza stosowania przemocy wobec członków społeczności szkolnej – jeśli
wcześniej zastosowane środki wychowawcze nie przyniosły skutku.
Skreślenia z listy uczniów dokonuje dyrektor szkoły na podstawie uchwały rady
pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.
W przypadku ucznia objętego obowiązkiem szkolnym, dyrektor szkoły podstawowej
może wystąpić w sytuacjach opisanych w ust. 1 pkt. 2 i 3 do kuratora oświaty z
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wnioskiem
o przeniesienie ucznia do innej szkoły.
Rozdział X
WARUNKI STOSOWANIA SZTANDARU SZKOŁY ORAZ CEREMONIAŁU SZKOLNEGO
§ 92.
Uczeń ma prawo i obowiązek poznawania historii szkoły, postaci związanych z jej tradycją
oraz patronów szkoły.
§ 93.
1. Uczniowie są zobowiązani do szanowania symboli szkoły oraz kultywowania dobrych jej
tradycji.
2. Do najważniejszych uroczystości tworzących ceremoniał szkolny zalicza się
w szczególności:
1) rozpoczęcie roku szkolnego;
2) Dzień Edukacji Narodowej;
3) Święto Patronów Szkoły;
4) Święto Niepodległości;
5) Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej;
6) Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja;
7) zakończenie roku szkolnego;
3. Do obowiązków ucznia należy podkreślenie uroczystym strojem świąt państwowych
i szkolnych, o których mowa w ust. 2.
§ 94.
1. Szkoła posiada własny sztandar, hymn szkoły oraz znak graficzny.
2. Wzór obwiązującego w szkole znaku graficznego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
statutu.
3. Szczegółowe zasady stosowania znaku graficznego, o którym mowa w ust. 2 określi
dyrektor w drodze zarządzenia.
4. Hymn szkoły stanowią słowa pieśni „Dlaczego?” (słowa: Beata Bek, muzyka: Krzysztof
Zajdel).
5. Elementem stałym uroczystości szkolnych jest udział w nich sztandaru szkoły
z przestrzeganiem następujących zasad:
1) wprowadzenie sztandaru;
2) hymn państwowy lub hymn szkoły;
3) część oficjalna uroczystości;
4) odprowadzenie sztandaru;
5) część artystyczna.
6. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają powagi zachowania, a przechowywanie,
transport i przygotowanie sztandaru do prezencji, właściwych postaw jego
poszanowania.
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§ 95.
1.
2.

Uczeń ma prawo i obowiązek reprezentować szkołę na zewnątrz w czasie obchodów
rocznic, świąt państwowych i oświatowych.
Zaszczytnym wyróżnieniem dla ucznia jest udział w poczcie sztandarowym szkoły.
§ 96.

1.
2.

Sztandarem opiekuje się nauczyciel - opiekun pocztu sztandarowego powołany przez
dyrektora.
Opiekun pocztu sztandarowego odpowiada za przygotowanie składu pocztu do godnego
reprezentowania szkoły, uczy odpowiednich postaw i zachowania, dba o przestrzeganie
ceremoniału szkolnego.
§ 97.

1.
2.

Sztandar uczestniczy w najważniejszych uroczystościach szkolnych.
Sztandar, za zgodą dyrektora, może brać udział w:
1) uroczystościach organizowanych przez administrację samorządową i państwową;
2) uroczystościach religijnych: uroczyste msze święte, uroczystości pogrzebowe;
3) ważnych wydarzeniach innych szkół i społeczności lokalnej.
3. Sztandarem opiekuje się poczet sztandarowy wybrany spośród uczniów wyróżniających
się postawą i zachowaniem lub przynależących do ZHP.
4. Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego absolwenci będący członkami pocztu
sztandarowego przekazują go pod opiekę swoim następcom.
§ 98.
1.
2.
3.

W czasie uroczystości sztandar jest wprowadzany po podaniu komendy „baczność sztandar szkoły wprowadzić” i odprowadzany „baczność - sztandar szkoły odprowadzić”.
Poczet sztandarowy opuszcza miejsce uroczystości przed częścią artystyczną o
charakterze rozrywkowym.
W przypadku gdy poczet uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych lub gdy ogłoszono
żałobę narodową, sztandar zostaje udekorowany czarnym kirem w lewym górnym rogu.
§ 99.
Opis sposobów przeprowadzania najważniejszych uroczystości szkolnych z udziałem
sztandaru szkoły oraz zbiór zasad postaw sztandaru i pocztu sztandarowego, a także
zachowania się młodzieży w trakcie uroczystości szkolnych i pozaszkolnych reguluje
Ceremoniał Szkolny.
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Rozdział XI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 100.
1. Szkoła prowadzi dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają
odrębne przepisy.
§ 101.
1. Dokonywanie zmian w statucie odbywa się w trybie określonym w ustawie.
2. Zasady postępowania w sprawie uchylenia statutu lub niektórych jego postanowień
określa ustawa.
3. Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze statutem wszystkim członkom
społeczności szkolnej.
4. Sprawy nieuregulowane w statucie są rozstrzygane w oparciu o obowiązujące i dotyczące
tych spraw odrębne przepisy.
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