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ROZDZIAŁ 1

Postanowienia ogólne

§ 1.

Niniejszy Statut został opracowany na podstawie następujących aktów prawnych:

1) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. PRAWO OŚWIATOWE (Dz. U. z 2017 r. poz. 59);

2) Ustawa  z dnia  14  grudnia  2016  r.  PRZEPISY  WPROWADZAJĄCE  USTAWĘ

PRAWO OŚWIATOWE (Dz. U. z 2017 r. poz. 60);

3) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze

zm.);

4) Konwencja  o prawach  dziecka  przyjęta  przez  Zgromadzenie  Ogólne  Narodów

Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zm.);

5) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad

techniki prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, poz. 908);

6) Inne akty prawne wydane do ustaw.

§ 2.

Ilekroć w dalszej części Statutu jest mowa o:

1) szkole - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. J. Brzechwy w Godziszce,

z siedzibą przy ulicy Beskidzkiej 29 w Godziszce;

2) dyrektorze  -  należy  przez  to  rozumieć  Dyrektora  Szkoły  Podstawowej  im.

J. Brzechwy w Godziszce;

3) radzie  pedagogicznej  -  należy  przez  to  rozumieć  Radę  Pedagogiczną  Szkoły

Podstawowej im. J. Brzechwy w Godziszce;

4) samorządzie uczniowskim - należy przez to rozumieć Samorząd Uczniowski Szkoły

Podstawowej im. J. Brzechwy w Godziszce;

5) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016

roku (DZ.U. z 2017 r. poz. 59);

6) statucie  -  należy  przez  to  rozumieć  Statut  Szkoły  Podstawowej  im.  J.  Brzechwy

w Godziszce;
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7) uczniach - należy przez to rozumieć uczniów Szkoły Podstawowej  im. J. Brzechwy

w Godziszce;

8) rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby

(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;

9) wychowawcy - należy przez to rozumieć nauczyciela,  któremu opiece powierzono

dany oddział w szkole;

10) nauczycielach  -  należy  przez  to  rozumieć  pracowników  pedagogicznych  Szkoły

Podstawowej im. J. Brzechwy w Godziszce;

11) organie  sprawującym  nadzór  pedagogiczny  -  należy  przez  to  rozumieć Kuratora

Oświaty w Katowicach (Delegatura Kuratorium w Bielsku – Białej);

12) organie prowadzącym - należy przez to rozumieć Gminę Buczkowice.

§ 3.

1. Szkoła  w Godziszce  jest  publiczną  szkołą  podstawową  noszącą  nazwę:  Szkoła

Podstawowa im. Jana Brzechwy w Godziszce.

2. Szkoła wchodzi w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Godziszce.

3. Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Beskidzkiej nr 29 w Godziszce.

4. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Buczkowice.

5. Siedzibą  organu  prowadzącego  szkołę  jest  budynek  przy  ulicy  Lipowskiej  730

w Buczkowicach.

6. Nadzór  pedagogiczny  nad  szkołą  sprawuje  Kuratorium  Oświaty  w Katowicach

(Delegatura Kuratorium w Bielsku – Białej).

7. Szkoła jest placówką zapewniającą bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów

nauczania, w której struktura organizacyjna obejmuje klasy I – VIII.

§ 4.

1. Szkoła używa pieczęci:

1) podłużnej  z napisem: „Szkoła Podstawowa im.  Jana Brzechwy w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym,  43-376  Godziszka,  ul.  Beskidzka  29,  tel.  33  81  77 251,  NIP

9372463155, REGON 070447821“;
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2) okrągłej  - dużej i małej z godłem państwa i napisem w otoku: „Szkoła Podstawowa

im. Jana Brzechwy w Godziszce“;

3) podłużnej  z napisem:  „Dyrektor  Szkoły  Podstawowej  im.  J.  Brzechwy  w Zespole

Szkolno-Przedszkolnym w Godziszce, mgr Agnieszka Zeman;

4) podłużnej z napisem: „Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy

w Godziszce“.

5) Szkoła używa również innych pieczęci zgodnie z wykazem i wzorami znajdującymi

się w dokumentacji szkolnej zgodnej z jednolitym rzeczowym spisem akt.

  2. Wymienione w ust. 1 pieczęci mogą być używane tylko przez osoby do tego     

      upoważnione.

§ 5.

1. Szkoła Podstawowa w Godziszce zapewnia naukę dzieciom zamieszkującym w obwodzie

wsi Godziszka oraz dzieciom z innych obwodów gminy Buczkowice i innych gmin za

zgodą dyrektora szkoły, jeśli dysponuje wolnymi miejscami.

2. Do szkoły przyjmowane są: 

1) dzieci, które zostały objęte obowiązkiem szkolnym;

2) dzieci, które nie są objęte obowiązkiem szkolnym, ale wykazują dojrzałość szkolną

i rodzice wystąpią z wnioskiem do dyrektora szkoły o wcześniejsze rozpoczęcie przez

dziecko nauki w szkole;

3) dzieci odroczone od obowiązku szkolnego, nie dłużej jednak niż na 2 lata;

4) dzieci  zakwalifikowane do kształcenia  specjalnego przez poradnię  psychologiczno-

pedagogiczną na wniosek rodziców;

5) dzieci  zamieszkałe  w obwodzie  szkoły  przyjmowane  są  na  podstawie  pisemnego

zgłoszenia złożonego przez rodziców dzieci w sekretariacie szkoły;

6) dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmowane są, jeżeli  szkoła dysponuje

wolnymi miejscami, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego;

3. Warunki przyjmowania ucznia z innej szkoły podstawowej publicznej lub niepublicznej

o uprawnieniach szkoły publicznej:

1) uczeń  szkoły  podstawowej,  który  nie  otrzymał  promocji  do  klasy  programowo

wyższej  z powodu  uzyskania  negatywnych  rocznych  ocen  klasyfikacyjnych

z obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych  w szkole,  z której  przechodzi,  a który  ze

wszystkich  obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych  realizowanych  w oddziale,  do
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którego  przechodzi  uzyskał  pozytywne  roczne  oceny  klasyfikacyjne  może  być

przyjęty odpowiednio do klasy programowo wyższej;

2) w przypadku  ucznia,  który  w szkole,  z której  przechodzi  nie  realizował

obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych,  które  zostały  zrealizowane  w oddziale,  do

którego  przechodzi  dyrektor  szkoły  zapewnia  uczniowi  warunki  do  zrealizowania

treści nauczania z tych zajęć do końca danego etapu edukacyjnego;

3) jeżeli  z powodu  rozkładu  zajęć  edukacyjnych  nie  można  zapewnić  uczniowi

warunków do zrealizowania treści nauczania z obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

które  zostały  zrealizowane  w oddziale,  do  którego  przechodzi,  dla  ucznia

przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny z tych zajęć;

4) w przypadku,  gdy  uczeń  w szkole,  z której  przechodzi  zrealizował  obowiązkowe

zajęcia  edukacyjne  i uzyskał  pozytywną  ocenę  klasyfikacyjną,  a w oddziale,  do

którego przechodzi zajęcia są lub będą realizowane, uczeń jest zwolniony z obowiązku

uczestniczenia w tych zajęciach; 

5) jeżeli uczeń w szkole, z której przechodzi, uczył się jako przedmiotu obowiązkowego

języka obcego nowożytnego innego niż nauczany w oddziale, do którego przechodzi,

uczeń jest zobowiązany:

a) uczyć się języka nauczanego w oddziale, do którego przechodzi, wyrównując

we własnym zakresie różnice programowe do końca roku szkolnego, albo

b) kontynuować  we  własnym  zakresie  naukę  języka  obcego  nowożytnego,

którego uczył się w szkole, z której przechodzi, albo

c) uczęszczać  do  oddziału  w innej  szkole  na  zajęcia  z języka  obcego

nowożytnego, którego uczył się w szkole, z której przechodzi,

d) dla  ucznia,  o którym  mowa  w lit.  b  i lit.  c  przeprowadza  się  egzamin

klasyfikacyjny.

4. Warunki  przyjmowania  do  szkoły  uczniów  nie  będących  obywatelami  polskimi  oraz

obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach za granicą:

1) uczeń przybywający zza granicy jest przyjmowany:

a) do klasy pierwszej, jeśli zamieszkuje w obwodzie szkoły – z urzędu,

b) jeśli  mieszka  poza  obwodem  szkoły  –  jeżeli  szkoła  dysponuje  wolnymi

miejscami w oddziałach klasy pierwszej,

2) uczeń  przybywający  zza  granicy  jest  kwalifikowany  do  odpowiedniej  klasy  oraz

przyjmowany:
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a) do  klas  II-VIII,  jeśli  zamieszkuje  w obwodzie  szkoły  –  z urzędu  oraz  na

podstawie  dokumentów:  świadectwo,  zaświadczenie  lub  inny  dokument

stwierdzający ukończenie kolejnego etapu edukacji w szkole za granicą,

b) do  klas  II-VIII,  jeśli  zamieszkuje  poza  obwodem  szkoły  –  na  podstawie

dokumentów, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami,

3) jeżeli  uczeń  przybywający  zza  granicy  nie  może  przedłożyć  dokumentów  zostaje

zakwalifikowany do odpowiedniej klasy i przyjęty do szkoły na podstawie rozmowy

kwalifikacyjnej: 

a) termin  rozmowy  kwalifikacyjnej  ustala  dyrektor  szkoły,  rozmowę

kwalifikacyjną  przeprowadza  dyrektor  szkoły  z udziałem,  w razie  potrzeby,

nauczyciela lub nauczycieli, 

b) w przypadku ucznia, który nie zna języka polskiego, rozmowę kwalifikacyjną

przeprowadza się w języku obcym, którym posługuje się uczeń przybywający

zza  granicy,  w razie  potrzeby należy  zapewnić  w rozmowie  kwalifikacyjnej

udział  osoby  władającej  językiem  obcym,  którym  posługuje  się  uczeń

przybywający zza granicy,

4) dla uczniów przybywających zza granicy, którzy nie znają języka polskiego lub znają

go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki organ prowadzący szkołę

organizuje  w szkole  dodatkową,  bezpłatną  naukę  języka  polskiego  w formie

dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka polskiego, tygodniowy rozkład oraz wymiar

godzin  dodatkowych  zajęć  lekcyjnych  z języka  polskiego  ustala,  w porozumieniu

z organem prowadzącym szkołę, dyrektor szkoły;

5) dla  uczniów w odniesieniu,  do  których  nauczyciel  prowadzący  zajęcia  edukacyjne

z danego przedmiotu stwierdzi konieczność uzupełnienia różnic programowych z tego

przedmiotu,  organ  prowadzący  szkołę  organizuje  w szkole  dodatkowe  zajęcia

wyrównawcze  z tego  przedmiotu,  tygodniowy  rozkład  dodatkowych  zajęć

wyrównawczych  ustala,  w porozumieniu  z organem prowadzącym  szkołę,  dyrektor

szkoły;

6) łączny wymiar godzin zajęć lekcyjnych, o których mowa w pkt 4 i pkt 5, nie może być

wyższy niż pięć godzin lekcyjnych tygodniowo w odniesieniu do jednego ucznia.
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ROZDZIAŁ 2

Cele i zadania szkoły

§ 6.

1. Szkoła  realizuje  cele  i zadania  wynikające  z przepisów  prawa  oświatowego  oraz

uwzględniające  program  wychowawczo-profilaktyczny  szkoły,  obejmujący  treści

i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, oraz treści i działania

o charakterze  profilaktycznym  dostosowane  do  potrzeb  rozwojowych  uczniów,

przygotowane  w oparciu  o przeprowadzoną  diagnozę  potrzeb  i problemów

występujących w społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

Szkoła w szczególności realizuje następujące cele:

1) prowadzi uczniów do nabywania i rozwijania umiejętności poprawnego i swobodnego

wypowiadania  się,  czytania  i pisania,  wykonywania  elementarnych  działań

arytmetycznych,  posługiwania  się  prostymi  narzędziami  i kształtowania  nawyków

społecznego współżycia;

2) rozwija  poznawcze  możliwości  uczniów  tak,  aby  mogli  oni  przechodzić  od

dziecięcego do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata;

3) zapewnia opanowanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie

umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia;

4) rozwija  i przekształca  spontaniczną  motywację  poznawczą w motywację  świadomą,

zapewnia  dochodzenie  do  rozumienia,  a nie  tylko  do  pamięciowego  opanowania

przekazywanych  treści,  przygotowuje  do  podejmowania  zadań  wymagających

systematycznego i dłuższego wysiłku intelektualnego oraz fizycznego; 

5) rozwija  zdolności  myślenia  analitycznego  i syntetycznego,  traktowania  wiadomości

przedmiotowych stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny

prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie:

a) dba o rozwój moralny i duchowy dziecka,

b) uczy pozytywnych zachowań w stosunkach międzyludzkich;

6) rozbudza i rozwija wrażliwość estetyczną i moralną dziecka oraz jego indywidualne

zdolności twórcze; 

7) rozwija  zdolność  odróżniania  świata  rzeczywistego  od wyobrażonego  oraz  postaci

realistycznych od fantastycznych; 
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8) rozwija  umiejętności  dziecka  poznawania  siebie  oraz  otoczenia  rodzinnego,

społecznego,  kulturowego,  technicznego  i przyrodniczego  dostępnego  jego

doświadczeniu; 

9) zapewnia opiekę i wspomaga rozwój dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym

środowisku w poczuciu więzi z rodziną;

10) uwzględnia indywidualne potrzeby dziecka i troszczy się o zapewnienie mu równych

szans oraz stwarza warunki do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych

dzieci; 

11) stwarza  przyjazną  atmosferę  i pomaga  dziecku  w dobrym  funkcjonowaniu

w społeczności szkolnej;

12) kształtuje  potrzeby  i umiejętności  dbania  o własne  ciało,  zdrowie  i sprawność

fizyczną,  wyrabia  czujność  wobec  zagrożeń  dla  zdrowia  fizycznego,  psychicznego

i duchowego;

13) prowadzi  działalność  wychowawczą  i zapobiegawczą  wśród  dzieci  i młodzieży

zagrożonych uzależnieniem;

14) kształtuje świadomość ekologiczną;

15) wzmacnia  poczucie tożsamości  kulturowej,  narodowej,  regionalnej  i etnicznej,  oraz

umożliwia poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej  w perspektywie

kultury europejskiej;

16) kultywuje tradycje narodowe i regionalne;

17) rozbudza i rozwija uczucie patriotyczne;

18) umożliwia poznanie regionu i jego kultury, wprowadza w życie kulturalne wspólnoty

lokalnej;

19) umożliwia kulturalne spędzenie czasu wolnego;

20) umacnia  wiarę  dziecka  we  własne  siły  i w zdolność  osiągania  wartościowych

i trudnych  celów  oraz  umożliwia  rozwijanie  uzdolnień  i indywidualnych

zainteresowań uczniów;

21) stwarza  warunki  do  rozwijania  samodzielności,  obowiązkowości,  podejmowania

odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie;

22) zapewnia  warunki  do  harmonijnego  rozwoju  fizycznego  i psychicznego  oraz

zachowań prozdrowotnych, a także stwarza warunki do rozwoju wyobraźni i ekspresji

werbalnej, plastycznej, muzycznej i ruchowej;
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23) kształtuje  postawę  otwartości  wobec  świata  i innych  ludzi,  aktywności  w życiu

społecznym i odpowiedzialności za zbiorowość;

24) wprowadza  uczniów  w świat  wartości,  w tym  ofiarności,  współpracy,  solidarności,

altruizmu,  patriotyzmu,  szacunku  dla  tradycji,  wskazuje  wzorce  postępowania

i budowania  relacji  społecznych,  sprzyjających  bezpiecznemu  rozwojowi  ucznia

(rodzina, przyjaciele);

25) kształtuje u uczniów poczucie godności własnej osoby i szacunek dla godności innych

osób;

26) rozwija takie kompetencje jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;

27) rozbudza ciekawość poznawczą uczniów oraz motywację do nauki;

28) wyposaża uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtuje takie umiejętności,  które

pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;

29) ukazuje wartość wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;

30) wspiera uczniów w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej

edukacji.

§ 7.

1. Szkoła  realizuje  wymienione  cele  poprzez  podjęcie  zadań  z uwzględnieniem

optymalnych  warunków rozwoju i potrzeb  uczniów,  zasad  bezpieczeństwa  oraz  zasad

promocji  i ochrony  zdrowia  w czasie  zajęć  lekcyjnych  i pozalekcyjnych,

a w szczególności:

1) umożliwia  zdobycie  wiedzy  i umiejętności  niezbędnych  do  uzyskania  świadectwa

ukończenia szkoły poprzez:

a) realizacją podstawy programowej,

b) ciekawe i atrakcyjne prowadzenie zajęć,

c) pracę z uczniem zdolnym i o specjalnych potrzebach edukacyjnych,

d) realizację  innowacyjnych  i różnorodnych  programów  rozwijających

zainteresowania,

e) umożliwianie  rozwijania  zainteresowań  uczniów  w ramach  zajęć

pozalekcyjnych;
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2) umożliwia  podtrzymanie  poczucia  tożsamości  narodowej,  etnicznej,  językowej

i religijnej poprzez:

a) organizowanie  i udział  w uroczystościach  z okazji  świąt  państwowych

i kościelnych,

b) eksponowanie  i szanowanie  symboli  narodowych  w pomieszczeniach

szkolnych;

c) organizowanie lekcji religii i etyki do wyboru przez rodziców uczniów,

d) umożliwienie  poznania  regionu  i jego  kultury,  wprowadzenie  w życie

kulturalne wspólnoty lokalnej,

e) poznawanie  dziedzictwa  kultury  narodowej  postrzeganej  w perspektywie

kultury europejskiej,

f) wskazywanie uczniom godnych naśladowania autorytetów z historii i czasów

współczesnych.

3) sprawuje  opiekę  nad  uczniami  zgodnie  z ich  potrzebami  i możliwościami  szkoły

w szczególności poprzez: 

a) dobrowolne i nieodpłatne udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej, 

b) organizowanie nauczania indywidualnego,

c) zapewnianie  uczniom  niepełnosprawnym  z obwodu  szkoły  uczęszczanie  do

szkoły,

d) udzielanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub

losowej, 

e) prowadzenie zajęć specjalistycznych;

4) prowadzi  działalność  wychowawczą  i zapobiegawczą  wśród  dzieci  i młodzieży

zagrożonych uzależnieniem, realizowaną w szczególności przez: 

a) diagnozowanie zagrożeń związanych z uzależnieniem, 

b) współpracę z rodzicami dzieci zagrożonych uzależnieniem, 

c) informowanie i przygotowywanie nauczycieli  i rodziców do przeciwdziałania

uzależnieniom,

d) realizację programów profilaktycznych;

5) wyznacza nauczyciela wychowawcę dla każdego oddziału, który sprawuje szczególną

opiekę wychowawczą nad każdym uczniem, a w szczególności: 

a) zobowiązuje  wychowawcę  do  wypracowania  wspólnie  z uczniami  reguł

zachowania w szkole i spisania ich w formie kontraktu, 
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b) nakazuje każdemu nauczycielowi eliminowanie zachowań agresywnych, 

c) gwarantuje diagnozę zespołu uczniów,

d) zobowiązuje wychowawcę do integrowania zespołu;

6) zapewnia opiekę nad uczniami z uwzględnieniem obowiązujących w szkole przepisów

bezpieczeństwa i higieny pracy, tj.: 

a) organizuje szkolenia w zakresie bhp dla wszystkich pracowników szkoły, 

b) przeprowadza  przeszkolenie  dla  wszystkich  nauczycieli  i pracowników

niepedagogicznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, 

c) za zgodą rodziców może ubezpieczać uczniów od następstw nieszczęśliwych

wypadków, 

d) zapewnia  opiekę  nauczyciela  prowadzącego  zajęcia  lekcyjne  i pozalekcyjne,

w tym nauczyciela wyznaczonego na zastępstwo,

e) zapewnia opiekę uczniom korzystającym ze świetlicy, 

f) zapewnia opiekę uczniom podczas pobytu  w szkole zgodnie z tygodniowym

planem zajęć,

g) wyznacza  nauczyciela  dyżurującego  podczas  przerw  według  ustalonego

harmonogramu dyżurów,

h) zapewnia opiekę podczas zajęć poza terenem szkoły zgodnie z obowiązującym

regulaminem dotyczącym organizacji wyjść i wycieczek szkolnych, 

i) zwiększa  poziom  bezpieczeństwa  uczniów  poprzez  zainstalowany  system

monitoringu w budynku i wokół niego;

7) sprawuje indywidualną  opiekę nad niektórymi  uczniami,  a zwłaszcza nad uczniami

rozpoczynającymi naukę w pierwszej klasie;

8) wspiera  uczniów  z zaburzeniami  rozwojowymi,  uszkodzeniami  narządów  ruchu,

wzroku i słuchu szczególnie  poprzez  dostosowanie  metod,  form pracy,  organizację

warunków w oddziale;

9) uczniom, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do

szkoły, szkoła zapewnia nauczanie indywidualne;

10) uczniom szczególnie uzdolnionym umożliwia indywidualny tok lub program nauki;

11) podejmuje  działania  wychowawczo  -profilaktyczne  obejmujące  promocję  zdrowia,

w tym zdrowia psychicznego,  profilaktykę,  interwencje kryzysowe,  terapie,  korektę

zachowań  oraz  przeciwdziałanie,  a także  redukcję  agresji  i przemocy,  działania  te

realizowane są poprzez:
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a) rozmowy z pedagogiem i innymi specjalistami,

b) udział  uczniów w programach  i przedsięwzięciach  promujących  zdrowy styl

życia,

c) udział uczniów w zajęciach profilaktycznych na temat uzależnień, przemocy,

demoralizacji,  w tym  organizowanych  przy  współudziale  specjalistów

z zewnątrz,

d) podejmowanie tej tematyki oraz edukacji prawnej uczniów ukierunkowanej na

uświadomienie  im  instrumentów  prawnych  możliwych  do  wykorzystania

wobec uczniów zagrożonych demoralizacją i popełniających czyny zabronione

na godzinach z wychowawcą,

e) system procedur  dotyczących  sprawnego i szybkiego  podejmowania  działań

interwencyjnych,  udzielania  pomocy  osobom  pokrzywdzonym  i sprawcom

zdarzeń,

f) współpracę szkoły z instytucjami wspierającymi działania profilaktyczne,

g) zainstalowanie w szkole komputerowego programu chroniącego uczniów przed

niepożądanymi treściami w Internecie.

2. Opieka  zdrowotna  nad  uczniami  jest  realizowana  w  szkole  i  obejmuje  opiekę

zdrowotną oraz promocję zdrowia.

1) Opieka zdrowotna ma na celu:

a) ochronę zdrowia uczniów, w tym zdrowia jamy ustnej;

b)  kształtowanie  u uczniów postaw prozdrowotnych  oraz  odpowiedzialności  za

własne zdrowie.

2)  Cele o których mowa w pkt 1 są realizowane przez:

a)  działania  na  rzecz  zachowania  zdrowia  oraz  zapobiegania  powstaniu  lub

rozwojowi chorób w tym chorób zakaźnych;

b) wczesne wykrywanie problemów zdrowotnych i czynników ryzyka;

c) edukację zdrowotną i promocję zdrowia, w tym aktywności fizycznej i sportu

oraz prawidłowego żywienia;

d) udzielania pierwszej pomocy.

3)  Profilaktyczną  opiekę  zdrowotną  nad  uczniami  w  szkole  sprawuje  pielęgniarka

środowiska nauczania i wychowania.

4) Opieka zdrowotna nad uczniami jest sprawowana we współpracy z rodzicami.
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5) Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami jest sprawowana w przypadku braku

sprzeciwu  rodziców,  złożonego  w  formie  pisemnej  do  świadczeniodawcy

realizującego opiekę. 

6)  Rodzice  na  pierwszym  zebraniu  rodziców  w  roku  szkolnym  uzyskują  informacje

o zakresie  opieki  zdrowotnej  oraz o prawie do wyrażenia  sprzeciwu.  Informację tę

umieszcza się ponadto w miejscu ogólnie dostępnym w szkole.

7)  Rodzice  na  pierwszym  zebraniu  rodziców  w  roku  szkolnym  uzyskują  informację

o zakresie opieki zdrowotnej oraz o prawie do wyrażania sprzeciwu.

8)  Pielęgniarka  środowiska  nauczania  i  wychowania  integruje  opiekę  zdrowotną  nad

uczniami w celu wsparcia rodziców w realizacji prawa do świadczeń zdrowotnych.

9) Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania współpracuje z dyrektorem szkoły,

nauczycielami i pedagogiem szkolnym.

10)W  celu  zapewnienia  właściwej  opieki  nad  uczniami  przewlekle  chorymi  lub

niepełnosprawnymi  w  szkole  pielęgniarka  środowiska  nauczania  i  wychowania

współpracuje z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, rodzicami, dyrektorem oraz

pracownikami szkoły.

11) Podawanie leków lub wykonanie innych czynności podczas pobytu ucznia w szkole

przez pracowników szkoły może odbywać się wyłącznie za ich pisemną zgodą.

12) Dyrektor szkoły zapewnia pracownikom szkoły szkolenia lub inne formy zdobycia

wiedzy  na  temat  sposobu  postępowania  wobec  uczniów  przewlekle  chorych  lub

niepełnosprawnych, odpowiednio do potrzeb zdrowotnych uczniów.

 

§ 8.

1. Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

1) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole i placówce polega

na rozpoznaniu i zaspokojeniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych

ucznia  oraz  rozpoznawaniu  indywidualnych  możliwości  psychofizycznych  ucznia

i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole, w celu

wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego

i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz środowisku społecznym.

2) Potrzeba  objęcia  ucznia  pomocą  psychologiczno-pedagogiczną  w szkole  wynika

w szczególności: 
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a) z niepełnosprawności,

b) z niedostosowania społecznego,

c) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,

d) z zaburzeń zachowania lub emocji,

e) ze szczególnych uzdolnień,

f) ze specyficznych trudności w uczeniu się,

g) z deficytów kompetencji i z zaburzeń kompetencji językowych,

h) z choroby przewlekłej,

i) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,

j) z niepowodzeń edukacyjnych,

k) z  zaniedbań  środowiskowych  związanych  z sytuacją  bytową  ucznia  i jego

rodziny, sposobem spędzania wolnego czasu i kontaktami środowiskowymi, 

l) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą

środowiska edukacyjnego,  w tym związanych  z wcześniejszym kształceniem

za granicą.

3) Pomoc  psychologiczno-pedagogiczna  udzielana  w szkole  rodzicom  uczniów

i nauczycielom  polega  na  wspieraniu  rodziców  i nauczycieli  w rozwiązywaniu

problemów  wychowawczych,  dydaktycznych  oraz  rozwijaniu  ich  umiejętności

wychowawczych  w celu  zwiększania  efektywności  pomocy  psychologiczno-

pedagogicznej dla uczniów.

4) Korzystanie  z pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  w szkole  jest  dobrowolne

i nieodpłatne.

5) Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły. 

6) Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele oraz

specjaliści  wykonujący  w szkole  zadania  z zakresu  pomocy  psychologiczno-

pedagogicznej, w szczególności pedagog, logopeda, doradca zawodowy i inni zwani

dalej „specjalistami”.

7) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowania i udzielana we współpracy z:
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a) rodzicami uczniów,

b) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami 

specjalistycznymi,

c) placówkami doskonalenia nauczycieli,

d) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami,

e) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz

rodziny, dzieci i młodzieży.

8) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy:

a) ucznia,

b) rodziców ucznia,

c) nauczyciela lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem,

d) dyrektora szkoły,

e) poradni,

f) pielęgniarki szkolnej,

g) pomocy nauczyciela,

h) pracownika socjalnego,

i) kuratora sądowego,

j) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz

rodziny, dzieci i młodzieży.

9) Pomoc  psychologiczno-pedagogiczna  jest  udzielana  w trakcie  bieżącej  pracy

z uczniem  oraz  przez  zintegrowane  działania  nauczycieli  i specjalistów,  a także

w formie: 

a) zajęć rozwijających uzdolnienia, 
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b) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się, 

c) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,

d) zajęć korekcyjno-kompensacyjnych,

e) zajęć  specjalistycznych:  logopedycznych,  rozwijających  kompetencje

emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

f) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem

kształcenia i kariery zawodowej,

g) porad i konsultacji,

h) warsztatów, 

i) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia.

10) Zajęcia  dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się  dla  uczniów mających  trudności

w nauce,  w szczególności  w spełnianiu  wymagań  edukacyjnych  wynikających

z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego - liczba

uczestników zajęć wynosi do 8.

11) Zajęcia  korekcyjno-kompensacyjne  organizuje  się  dla  uczniów  z zaburzeniami

i odchyleniami  rozwojowymi  w  tym  specyficznymi  trudnościami  w uczeniu  się.

Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 5.

12) Zajęcia  logopedyczne  organizuje  się  dla  uczniów  z deficytami  kompetencji

i zaburzeniami  sprawności  językowych  –  liczba  uczestników  zajęć  nie  może

przekraczać 4.

13) Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne organizuje się dla uczniów

przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym – liczba uczestników zajęć

nie może przekraczać 10, chyba, że zwiększenie liczby uczestników jest uzasadnione

potrzebami uczniów.

14) Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z zaburzeniami

i odchyleniami  rozwojowymi  mającymi  problemy  w opanowaniu  treści
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dydaktycznych  oraz  aktywnym  i pełnym  uczestnictwem w życiu  społecznym  klasy

i szkoły – liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10.

15) Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa

45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych 60 minut,

a) w  uzasadnionych  przypadkach  dopuszcza  się  prowadzenie  zajęć

specjalistycznych krócej niż 60 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia

łącznego tygodniowego czasu tych zajęć.

16) Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się, zajęcia

dydaktyczno-wyrównawcze  oraz  zajęcia  specjalistyczne  prowadzą  nauczyciele

i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć.

17) Porady i konsultacje dla uczniów oraz porady, konsultacje warsztaty i szkolenia dla

rodziców uczniów i nauczycieli  prowadzą  nauczyciele  i specjaliści  z terenu  i spoza

terenu szkoły. 

18) Obserwacje pedagogiczne prowadzone w trakcie bieżącej pracy z uczniami w kl. I-III

mają  szczególnie  na  celu  wykrycie  ryzyka  wystąpienia  specyficznych  trudności

w uczeniu się lub szczególnych uzdolnień. 

19) W przypadku  ucznia  posiadającego orzeczenie  o potrzebie  kształcenia  specjalnego,

planowanie  i koordynowanie  udzielania  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  jest

zadaniem zespołu przy czym: 

a) formy,  okres  udzielania  pomocy,  wymiar  godzin  są  uwzględniane

w indywidualnym  programie  edukacyjno-terapeutycznym  opracowanym  dla

ucznia;

b) nauczyciele, wychowawcy i specjaliści pracujący wg IPET-u zobowiązani są

do przeprowadzenia dokumentacji, która uwzględnia wnioski dotyczące dalszej

pracy z uczniem.

20) O  wymiarze,  formie  i zakresie  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  decyduje

dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym uwzględniając zalecenia Poradni

Psychologiczno-Pedagogicznej i innych poradni specjalistycznych. 
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ROZDZIAŁ 3 

Organy szkoły i ich kompetencje 

§ 9.

1. Organami Szkoły Podstawowej są:

1) dyrektor;

2) rada pedagogiczna;

3) samorząd uczniowski;

4) rada rodziców.

§ 10.

1. Dyrektor szkoły kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz: 

1) sprawuje nadzór pedagogiczny;

2) sprawuje  opiekę  nad  uczniami  oraz  stwarza  warunki  harmonijnego  rozwoju

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

3) realizuje  uchwały  rady  pedagogicznej  podjęte  w ramach  jej  kompetencji

stanowiących;

4) wspiera nauczycieli w realizacji zadań służących poprawie istniejących lub wdrożeniu

nowych  rozwiązań w procesie  kształcenia  przy zastosowaniu  nowatorskich  działań

programowych  organizacyjnych  lub  metodycznych,  których  celem  jest  rozwijanie

kompetencji uczniów lub nauczycieli;

5) przedkłada  radzie  pedagogicznej,  nie  rzadziej  niż  dwa  razy  w ciągu  roku,  ogólne

wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły;

6) dysponuje  środkami  określonymi  w planie  finansowym  szkoły  i ponosi

odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;

7) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom

w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;

8) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;

9) stwarza  warunki  do  działania  w szkole:  wolontariuszy,  stowarzyszeń  oraz  innych

organizacji,  w tym  organizacji  harcerskich,  których  celem  jest  działalność
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wychowawcza  lub  rozszerzenie  i wzbogacenie  form  działalności  dydaktycznej,

wychowawczej i opiekuńczej szkoły;

10) udziela  na  wniosek  rodziców,  po  spełnieniu  ustawowych  wymogów,  zezwoleń  na

indywidualny tok nauki lub indywidualne nauczanie;

11) odpowiada  za  realizację  zaleceń  wynikających  z orzeczenia  o potrzebie  kształcenia

specjalnego ucznia;

12) kontroluje  spełnianie  obowiązku  szkolnego  przez  zamieszkałe  w obwodzie  szkoły

dzieci;

13) dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania, po zaopiniowaniu ich przez radę

pedagogiczną.

2. Dyrektor szkoły organizuje działalność szkoły, a w szczególności:

1) opracowuje  i przekazuje  organom  prowadzącym  szkołę  do  21  kwietnia  arkusz

organizacyjny na kolejny rok szkolny;

2) przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego

oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych;

3) określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej;

4) odwołuje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w sytuacjach, gdy występuje zagrożenie

zdrowia uczniów;

5) zapewnia  odpowiednie  warunki  do  realizacji  zadań  szkoły,  a w szczególności

należytego stanu higieniczno-sanitarnego,  bezpiecznych  warunków pobytu  uczniów

w budynku szkolnym;

6) dba o właściwe wyposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne;

7) egzekwuje  przestrzeganie  przez  pracowników  szkoły  ustalonego  porządku  oraz

dbałości o estetykę i czystość;

8) opracowuje projekt planu finansowego szkoły i przedstawia go celem zaopiniowania

radzie pedagogicznej;

9) odpowiada  za  prowadzenie,  przechowywanie  i archiwizację  dokumentacji  szkoły

zgodnie z odrębnymi przepisami.

3. Dyrektor szkoły prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności:

1) nawiązuje  i rozwiązuje  stosunek  pracy  z nauczycielami  i innymi  pracownikami

szkoły;

2) dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu na stopień awansu zawodowego;

3) występuje  z wnioskami  o odznaczenia,  nagrody  i inne  wyróżnienia  dla  nauczycieli

i pracowników;
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4) przyznaje  Nagrody  Dyrektora  oraz  wymierza  kary  porządkowe  nauczycielom

i pracownikom administracji oraz obsługi szkoły;

5) udziela urlopów zgodnie z Kartą Nauczyciela;

6) wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem;

7) wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego;

8) przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom. 

4. Dyrektor szkoły sprawuje opiekę nad uczniami:

1) tworzy warunki do samorządności, współpracuje z samorządem uczniowskim;

2) egzekwuje przestrzeganie przez uczniów postanowień statutu szkoły;

3) organizuje stołówkę szkolną i określa warunki korzystania z wyżywienia;

4) stwarza  warunki  do  harmonijnego  rozwoju  psychofizycznego  poprzez  aktywne

działania prozdrowotne i organizację opieki medycznej w szkole;

5) współpracuje z pielęgniarką szkolną sprawującą profilaktyczną opiekę zdrowotną nad

dziećmi  i młodzieżą,  w tym  udostępnia  imię,  nazwisko  i numer  PESEL  celem

właściwej realizacji opieki.

5. Dyrektor  szkoły  w wykonywaniu  swoich  działań  współpracuje  z radą  pedagogiczną,

rodzicami i samorządem uczniowskim. 

6. W przypadku nieobecności dyrektora szkoły zastępuje go wicedyrektor.

§ 11.

1. Rada  pedagogiczna  jest  kolegialnym  organem szkoły  realizującym  statutowe  zadania

w zakresie kształcenia, wychowania i opieki.

2. Radę pedagogiczną tworzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. 

3. Przewodniczącym  rady  pedagogicznej  jest  dyrektor  szkoły,  który  przygotowuje

i prowadzi  zebrania  oraz  odpowiada  za  zawiadomienie  jej  członków  o terminie

i porządku obrad.

4. W zebraniach  rady pedagogicznej  mogą także  brać udział  z głosem doradczym osoby

zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.

5. Zebrania  rady  pedagogicznej  organizowane  są  przed  rozpoczęciem  roku  szkolnego,

w każdym półroczu w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania

uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.
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6. Zebrania  mogą  być  organizowane  na  wniosek  organu  prowadzącego,  organu

sprawującego nadzór  pedagogiczny,  przewodniczącego  lub co  najmniej  1/3  członków

rady pedagogicznej.

7. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:  

1) zatwierdzanie planu pracy szkoły;

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

a) jeżeli  rada  pedagogiczna  nie  podejmie  uchwały  w  sprawie  klasyfikacji

i promocji  uczniów,  o  wynikach  klasyfikacji  i  promocji  uczniów  rozstrzyga

dyrektor szkoły;

b) w przypadku gdy dyrektor szkoły nie podejmuje rozstrzygnięcia, o którym mowa

w literze a, o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów rozstrzyga nauczyciel

wyznaczony przez organ prowadzący szkołę;

c)  zadania  i  kompetencje  organu  prowadzącego  szkołę  wykonuje  Wójt  Gminy

Buczkowice;

d) dokumentację dotyczącą klasyfikacji i promocji uczniów oraz ukończenia przez

nich szkoły, w przypadku o których mowa w literze a i w literze b, podpisuje

odpowiednio  dyrektor  szkoły  lub  nauczyciel  wyznaczony  przez  organ

prowadzący szkołę;

3) podejmowanie uchwał w sprawach eksperymentów pedagogicznych po zaopiniowaniu

ich przez radę rodziców;

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;

5) ustalanie  sposobu  wykorzystania  wyników  nadzoru  pedagogicznego,  w tym

sprawowanego  nad  szkołą  przez  organ  sprawujący  nadzór  pedagogiczny,  w celu

doskonalenia pracy szkoły.

8. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy szkoły,  w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;

2) projekt planu finansowego szkoły;

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

4) propozycje  dyrektora  w sprawach  przydziału  nauczycielom  stałych  prac  i zajęć

w ramach  wynagrodzenia  zasadniczego  oraz  dodatkowo  płatnych  zajęć

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

9. Dyrektor  szkoły  wstrzymuje  wykonanie  uchwał,  o których  mowa  w §  11  ust.  7,

niezgodnych z przepisami prawa.
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10. O wstrzymaniu  wykonania  uchwały  dyrektor  niezwłocznie  zawiadamia  organ

prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

11. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły i uchwala go.

12. Rada  pedagogiczna  może  występować  z wnioskiem  do  organu  prowadzącego

o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora szkoły .

13. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności

co najmniej połowy jej członków.

14. Uchwały  rady  pedagogicznej  podejmowane  w  sprawach  związanych  z  osobami

pełniącymi funkcje kierownicze w szkole lub w sprawach związanych z opiniowaniem

kandydatów na takie stanowiska podejmowane są w głosowaniu tajnym.

15. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

16. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są zobowiązanie do nieujawniania

spraw  poruszanych  na  posiedzeniu  rady  pedagogicznej,  które  mogą  naruszać  dobro

osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

17. Rada pedagogiczna ustala regulamin swej działalności.

§ 12.

1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

2. Zasady  wybierania  i działania  rady  samorządu  uczniowskiego  określa  regulamin

uchwalony przez uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin ten

nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

3. Samorząd  uczniowski  może  przedstawiać  dyrektorowi,  radzie  pedagogicznej  wnioski

i opinie  dotyczące  wszystkich  spraw  szkoły,  w szczególności  dotyczących  realizacji

podstawowych praw uczniów takich jak:

1) prawo  do  zapoznania  się  z programem   nauczania,  jego  treścią  i stawianymi

wymaganiami;

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

3) prawo  do  organizacji  życia  szkolnego,  umożliwiające  zachowanie  właściwych

proporcji  między  wysiłkiem  szkolnym  a możliwością  rozwijania  i zaspakajania

własnych zainteresowań;

4) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
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5) prawo  do  organizowania  działalności  kulturalnej,  oświatowej,  sportowej  oraz

rozrywkowej  zgodnie  z własnymi  potrzebami  i możliwościami  organizacyjnymi

w porozumieniu z dyrektorem szkoły;

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

4. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu

wolontariatu.

5. Samorząd ze swojego składu wyłania  szkolną radę wolontariatu,  której  zadaniem jest

koordynacja  działań  wolontariackich  zebranych  spośród pomysłów zgłoszonych  przez

zespoły uczniowskie poszczególnych oddziałów klasowych.

6. Cele i założenia rady wolontariatu to w szczególności: 

1) rozwijanie wśród uczniów postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby innych;

2) zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu;

3) umożliwienie  uczniom  podejmowania  działań  pomocowych  na  rzecz

niepełnosprawnych, chorych czy samotnych;

4) pomoc rówieśnikom szkolnym w trudnych sytuacjach;

5) ukazywanie uczniom obrazu współczesnego świata wraz z pojawiającymi się w nim

problemami, takimi jak: wojny, głód czy handel ludźmi;

6) promowanie życia bez uzależnień;

7) pomoc w rozwijaniu zainteresowań uczniów. 

§ 13.

1. W szkole działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów.

2. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze

statutem szkoły.

3. Rada rodziców wspiera działalność statutową szkoły.

4. Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami

i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

5. Rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych

źródeł,  w celu przeznaczenia ich na potrzeby uczniów i szkoły.

6. Do kompetencji rady rodziców należy:

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną szkolnego programu wychowawczo-

profilaktycznego;
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2) opiniowanie projektu finansowego składanego przez dyrektora szkoły;

3) opiniowanie  programu  i harmonogramu  poprawy  efektywności  kształcenia  lub

wychowania szkoły. 

7. Jeżeli  rada  rodziców  w terminie  30  dni  od  rozpoczęcia  roku  szkolnego  nie  uzyska

porozumienia w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, program ten

ustala  dyrektor  szkoły  w uzgodnieniu  z organem  sprawującym  nadzór  pedagogiczny.

Program ustalony przez  dyrektora  szkoły  obowiązuje  do  czasu  uchwalenia  programu

przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.

8. Kadencja rady rodziców trwa jeden rok szkolny. 

§ 14.

1. W szkole działa Szkolny Wolontariat, który bezpośrednio podlega dyrektorowi  szkoły,

jako organowi powołującemu i nadzorczo-kontrolnemu.

2. Opiekę nad Wolontariatem sprawuje wyznaczony przez dyrektora szkoły koordynator,

który czuwa nad tym, by działalność była zgodna ze statutem szkoły.

3. Członkami Szkolnego Wolontariatu może być młodzież szkolna, która respektuje zasady

regulaminu Szkolnego Wolontariatu.

4. Działalność  Szkolnego  Wolontariatu  opiera  się  na  zasadzie  dobrowolności

i bezinteresowności.

5. Szkolny wolontariat wspiera funkcję dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą szkoły:

1) umożliwia uczniom zdobycie nowej wiedzy i nowych umiejętności, poszerza zasób

wiedzy  z  zakresu  problemów  wykluczenia  społecznego,  niepełnosprawności,

bezdomności;

2) przyczynia  się  do  kształtowania  postaw prospołecznych  uczniów,  stałej  gotowości

niesienia pomocy innym w rożnych sytuacjach życiowych;

3) przyczynia  się  do  rozwijania  empatii,  zrozumienia  i  uwrażliwiania  na  cierpienie,

samotność i potrzeby innych;

4) przyczynia się do kształtowania umiejętności działania zespołowego;

5) umożliwia  wyjście  naprzeciw  potrzebom uczniów pochodzącym z  ubogich  rodzin,

których rodzice potrzebują pomocy i wsparcia.

6. Członkowie wolontariatu mogą być nagrodzeni poprzez:

1) wyrażenie uznania słownego;
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2) pochwałę na forum szkoły;

3) przyznanie punktów zgodnie z wewnątrzszkolnym ocenianiem;

4) dokonanie wpisu na świadectwie szkolnym.

§ 15.

1. Każdy  organ  szkoły  ma  możliwość  swobodnego  działania  i podejmowania  decyzji

w granicach swoich kompetencji określonych w statucie szkoły.

2. Dyrektor  szkoły  realizuje  uchwały  rady  pedagogicznej,  rady  rodziców i uczestniczy

w rozwiązywaniu wszystkich spraw szkoły.

3. Dyrektor  na zebraniach rady pedagogicznej  przedstawia wnioski rady rodziców oraz

samorządu uczniowskiego.

4. Dyrektor może uczestniczyć w zebraniach rady rodziców i samorządu uczniowskiego

w tym  celu,  aby  zapoznać  te  organy  ze  sprawami  szkoły  i wysłuchać  ich  opinii

i wniosków.

5. Współdziałanie organów szkoły ma umożliwić rozwiązywanie sytuacji konfliktowych.

6. Rodzice  i nauczyciele  współdziałają  ze  sobą  w sprawach  wychowania  i kształcenia

dzieci. Do stałych form współpracy należą:

1) indywidualne  kontakty  rodziców  z wychowawcami  klas,  nauczycielami  i dyrekcją

szkoły  w celu  uzyskania  rzetelnej  informacji  na  temat  swojego  dziecka,  jego

zachowania,  postępów i przyczyn  trudności  w nauce,  porad w sprawie wychowania

i dalszego kształcenia;

2) spotkania ogółu rodziców z wychowawcą klasy,  dyrekcją szkoły w celu zapoznania

z zadaniami  i zamierzeniami  dydaktyczno-wychowawczymi  w klasie,

wewnątrzszkolnym ocenianiem ucznia, a także wyrażania i przekazywania opinii  na

temat pracy szkoły i postępów.

§ 16.

1. Ustala  się  następujący  tryb  postępowania  w sprawach  konfliktowych  pomiędzy

wychowawcą klasy lub nauczycielem przedmiotu, a uczniem i jego rodzicami:

1) spory pomiędzy organami szkoły rozwiązuje dyrektor;
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2) konflikty  i spory  rozwiązywane  są  przez  dyrektora  w drodze  rozmów  i negocjacji

z udziałem  skonfliktowanych  stron,  w przypadku  braku  satysfakcji  któregoś

z organów  ze  sposobu  załatwienia  sprawy,  służy  mu  odwołanie  do  organu

prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny zgodnie z kompetencjami dla

sprawy;

3) w przypadku,  gdzie  stroną  konfliktu  jest  dyrektor,  spór  pomiędzy  dyrektorem

a organem lub organami szkoły rozstrzyga organ prowadzący lub sprawujący nadzór

pedagogiczny zgodnie z kompetencjami dla sprawy;

4) organy szkoły informują się wzajemnie o podejmowanych i planowanych działaniach

lub decyzjach.

ROZDZIAŁ 4 

Organizacja pracy szkoły

§ 17.

1. Szczegółową  organizację  nauczania,  wychowania  i opieki  w danym  roku  szkolnym

określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły z uwzględnieniem

szkolnego planu nauczania,  o którym mowa w przepisach w sprawie  ramowego planu

nauczania.

2. Arkusz organizacji szkoły określa w szczególności: 

1) liczbę oddziałów poszczególnych klas; 

2) liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach; 

3) dla poszczególnych oddziałów: 

a) tygodniowy  wymiar  godzin  obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych,  w tym

godzin zajęć prowadzonych w grupach, 

b) tygodniowy  wymiar  godzin  zajęć:  religii,  etyki,  wychowania  do  życia

w rodzinie

c) tygodniowy  wymiar  godzin  zajęć  rewalidacyjnych  dla  uczniów

niepełnosprawnych, 

d) wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, 
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e) wymiar  i przeznaczenie  godzin,  które  organ  prowadzący  szkołę  może

dodatkowo  przyznać  w danym  roku  szkolnym  na  realizację  zajęć

edukacyjnych,  w szczególności  dodatkowych  zajęć  edukacyjnych,  lub  na

zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

f) tygodniowy wymiar i przeznaczenie godzin do dyspozycji dyrektora szkoły; 

4) liczbę  pracowników  ogółem,  w tym  pracowników  zajmujących  stanowiska

kierownicze; 

5) liczbę  nauczycieli,  w tym  nauczycieli  zajmujących  stanowiska  kierownicze,  wraz

z informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin

zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli; 

6) liczbę  pracowników  administracji  i obsługi,  w tym  pracowników  zajmujących

stanowiska kierownicze;

7) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ

prowadzący szkołę,  w tym liczbę  godzin zajęć edukacyjnych  i opiekuńczych,  zajęć

rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno- -pedagogicznej oraz innych

zajęć  wspomagających  proces  kształcenia,  realizowanych  w szczególności  przez

pedagoga, logopedę i innych nauczycieli; 

8) liczbę godzin zajęć świetlicowych 

9) liczbę godzin pracy biblioteki.

3. Dyrektor szkoły przekazuje arkusz organizacji szkoły, zaopiniowany przez zakładowe 

organizacje związkowe, w terminie do dnia 21 kwietnia danego roku organowi 

prowadzącemu szkołę. 

4. Opinia zakładowych organizacji związkowych jest wydawana w terminie 10 dni od dnia

otrzymania arkusza organizacji szkoły, nie później niż do dnia 19 kwietnia danego roku. 

5. Organ  prowadzący  szkołę,  po  uzyskaniu  opinii  organu  sprawującego  nadzór

pedagogiczny, zatwierdza arkusz organizacji szkoły w terminie do dnia 29 maja danego

roku. 

6. Opinia  organu  sprawującego  nadzór  pedagogiczny,  jest  wydawana  w terminie  10  dni

roboczych od dnia otrzymania arkusza organizacji  szkoły,  nie później  niż do dnia 20

maja danego roku. 

7. W przypadku  wprowadzenia  zmian  do  zatwierdzonego  arkusza  organizacji  szkoły  do

dnia 30 września: 

1) opinie są wydawane w terminie 4 dni od dnia otrzymania zmian; 

28



2) organ prowadzący szkołę zatwierdza zmiany, nie później niż w terminie 7 dni od dnia

ich otrzymania. 

8. W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szkoły

po dniu 30 września organ prowadzący szkołę zatwierdza te zmiany w terminie 7 dni od

dnia ich otrzymania.

9. Dyrektor  Szkoły  na  podstawie  zatwierdzonego  arkusza  organizacji  szkoły  ustala

tygodniowy  rozkład  zajęć  edukacyjnych  obowiązkowych,  nadobowiązkowych

z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

§ 18.

1. Podstawową  jednostką  organizacyjną  szkoły  jest  oddział  złożony  z uczniów,  którzy

w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych

szkolnym planem nauczania. 

2. Liczba uczniów w oddziale,  w klasach IV-VIII nie powinna być większa niż 28 osób,

natomiast w oddziałach klas I-III liczba uczniów nie może przekroczyć 25 osób.

3. W przypadku przyjęcia,  w okresie od rozpoczęcia  do zakończenia zajęć dydaktyczno-

wychowawczych,  do  oddziału  klasy  I,  II  lub  III  szkoły  podstawowej  ucznia

zamieszkałego w obwodzie tej  szkoły,  dyrektor  po poinformowaniu rady oddziałowej,

może podzielić dany oddział, jeżeli liczba uczniów przekracza 25 uczniów.

4. Dyrektor  szkoły  może  odstąpić  od  podziału,  zwiększając  liczbę  uczniów  w oddziale

ponad liczbę określoną w ust.2.  Liczba uczniów w oddziale może być zwiększona nie

więcej niż o 2 uczniów. 

5. Jeżeli  liczba  uczniów w oddziale  klas  I–III  szkoły  podstawowej  zostanie  zwiększona

zgodnie z ust.4  w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela.

6. Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono zgodnie z ust. 4, może funkcjonować ze

zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego.

7. Zajęcia  z wychowania  fizycznego  odbywają  się  z podziałem  na  grupy  od  12  do  26

uczniów. Zajęcia z języków obcych i zajęć komputerowych oraz informatyki  prowadzi

się w grupach, jeżeli liczba uczniów w klasach jest większa niż 24.

8. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć oraz przerw i ferii są zgodne z rozporządzeniem

MEN w sprawie organizacji roku szkolnego.

9. Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym dzielą się na dwa półrocza:
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a) półrocze pierwsze trwa od 1 września do pierwszej soboty po 31 stycznia (jeśli ten dzień

nie wypada w sobotę lub w niedzielę) i kończy się oceną klasyfikacyjną śródroczną,

b) półrocze drugie trwa od poniedziałku wypadającego po zakończeniu półrocza pierwszego

do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych i kończy się oceną roczną.

10. Rozkład  zajęć  dydaktyczno-wychowawczych  realizowany  jest  w pięciu  dniach

tygodnia.  W przypadku  odpracowywania  zajęć  wynikających  z organizacji  roku

szkolnego dopuszcza się prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w sobotę wg

planu lekcji odpracowywanego dnia.

§ 19.

1. Podstawowa formą pracy z uczniem w szkole jest system klasowo – lekcyjny.

2. Godzina  lekcyjna  w klasach  IV-VIII  trwa  45  minut.  W uzasadnionych  przypadkach

dopuszcza  się  prowadzenie  zajęć  edukacyjnych  w czasie  nie  krótszym  niż  30  i nie

dłuższym niż 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć edukacyjnych

ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

3. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I–III  szkoły podstawowej

ustala  nauczyciel  prowadzący te zajęcia,  zachowując ogólny tygodniowy czas trwania

zajęć.

4. Godzina zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych trwa 60 minut. 

5. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć, o których mowa w ust.

4, w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć

w okresie tygodniowym. 

6. Przerwy międzylekcyjne trwają od 10 do 20 minut.

7. Dla  uczniów,  którzy  muszą  dłużej  przebywać  w szkole  ze  względu  na  czas  pracy

rodziców szkoła organizuje świetlicę.

8. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych, których liczba uczniów

zapisanych nie powinna przekraczać 25. 

9. Szkoła  jest  otwarta  od  godziny  7:00  do  20.00.  Uczeń  jest  otoczony  opieką  przez

nauczyciela prowadzącego lekcje, a przed lekcjami od godziny 7.45 oraz podczas przerw

do godziny 15.30 przez nauczyciela dyżurującego. 
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10. Dodatkowe  zajęcia  na  terenie  szkoły  mogą  prowadzić  inne  osoby  pełnoletnie  niż

nauczyciel tej szkoły po wyrażeniu zgody przez dyrektora i rodziców uczestników zajęć

w godzinach od 15.00 do 20.00. 

11. Dla  uczniów  mających  trudności  w nauce  i uczniów  z zaburzeniami  rozwojowymi  są

organizowane zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze i rewalidacyjne.

12. Uczniom  z uszkodzeniami  narządów  ruchu,  słuchu  i wzroku  szkoła  zapewnia  opiekę

i pomoc ze strony nauczycieli i innych uczniów.

13. Dla  uczniów  szczególnie  uzdolnionych  organizowane  są  zajęcia  dodatkowe

z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań uczniów oraz możliwości finansowych szkoły.

14. Zakres  i rodzaj  zajęć  pozalekcyjnych  ustala  corocznie  dyrektor  szkoły  po  rozeznaniu

potrzeb i zainteresowań uczniów i ich rodziców oraz wniosków nauczycieli dotyczących

gotowości do prowadzenia zajęć oraz możliwości organizacyjnych szkoły.

15. W szkole organizuje się lekcje religii lub etyki.

1) w zajęciach  uczestniczą  uczniowie,  których   rodzice  wyrazili  życzenie  w formie

oświadczenia pisemnego; 

2) religia  i etyka  nie  są  dla  ucznia  przedmiotami  obowiązkowymi,  udział  w nich  jest

dobrowolny; 

3) uczeń może uczestniczyć w zajęciach z religii, z etyki, z obu przedmiotów, może też

nie wybrać żadnego z nich; 

4) jeżeli uczeń nie korzysta z nauki religii lub etyki szkoła zapewnia mu w czasie trwania

tych zajęć opiekę lub zajęcia wychowawcze;

5) od ucznia,  który  nie  będzie  uczestniczył  w zajęciach  z religii  lub  etyki  szkoła  nie

wymaga pisemnego oświadczenia o nieuczestniczeniu; 

6) w przypadku  ucznia,  który  uczestniczył  w zajęciach  z religii  lub  etyki  i rezygnuje

z udziału w nich konieczne jest poinformowanie szkoły o zmianie decyzji; 

7) szkoła  organizuje  zajęcia  z religii  (określonego  wyznania)  i etyki  w klasach

(oddziałach) lub grupach międzyklasowych (międzyoddziałowych),  gdy otrzyma co

najmniej 7 zgłoszeń dotyczących danego przedmiotu;

8) jeżeli  w szkole  zgłosi  się  mniej  niż  7  uczniów  dyrektor  szkoły  przekazuje

oświadczenia organowi prowadzącemu, który organizuje odpowiednio zajęcia z etyki

w grupach  międzyszkolnych  oraz  zajęcia  z religii  –  w porozumieniu  z władzami

zwierzchnimi  kościoła  lub  związku  wyznaniowego  –  w pozaszkolnych  punktach

katechetycznych;

31



9) oceny z religii i etyki są wliczone do średniej ocen ucznia, nie wpływają jednak na

promocję, 

10) na świadectwie nie wykreśla się wyrazów „religia/ etyka”, jeżeli uczeń uczęszczał na

jedno z tych zajęć wpisuje się jedną ocenę niezależnie od tego czy dotyczy religii czy

etyki;

11) jeśli  uczeń  nie  uczestniczył  ani  w zajęciach  z religii,  ani  z etyki  na  świadectwie

szkolnym w miejscu przeznaczonym na ocenę z przedmiotu  należy wstawić  kreskę

bez dodatkowych adnotacji;

12) jeśli uczeń uczęszczał na zajęcia z obu tych przedmiotów na świadectwie umieszcza

się obie oceny.

16. Celem zapewnienia  bezpieczeństwa uczniów na terenie  szkoły prowadzone są dyżury

nauczycielskie.

17. Podczas zajęć poza terenem szkoły,  na czas trwania wycieczek nauczyciele korzystają

z pomocy  rodziców.  Nie  zmienia  to  zasady  odpowiedzialności  nauczyciela  za

bezpieczeństwo wszystkich dzieci.

18. Za bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć pozalekcyjnych odpowiada osoba prowadząca

te zajęcia.

19. Jeżeli  jest  to  niezbędne  do  zapewnienia  bezpieczeństwa  uczniów  i  pracowników lub

ochrony  mienia dyrektor szkoły, w uzgodnieniu z organem prowadzącym szkołę oraz po

przeprowadzeniu  konsultacji  z  radą  pedagogiczną  i  samorządem  uczniowskim,  może

wprowadzić szczególny nadzór nad pomieszczeniami szkoły lub terenem wokół szkoły w

postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring).

20. W sytuacji zagrożenia, sytuacji kryzysowej, zwłaszcza w sprawie szczególnych

       rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

       w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dyrektor

       szkoły odpowiada za organizację i realizację zadań szkoły z wykorzystaniem metod

       i technik kształcenia na odległość. 

       1) Zajęcia z wykorzystaniem metod i  technik kształcenia na odległość realizowane będą

           z wykorzystaniem:

           a) materiałów i funkcjonalnych, zintegrowanych platform edukacyjnych    

               udostępnionych i rekomendowanych przez MEN,

           b) materiałów dostępnych na stronach internetowych Centralnej Komisji    

               Egzaminacyjnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych,

           c) materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,
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           d) platform edukacyjnych oraz innych materiałów wskazanych przez nauczyciela,        

               w tym: podręczników, kart pracy, zeszytów oraz zeszytów ćwiczeń.

       2) Komunikacja nauczyciel - uczeń lub nauczyciel - rodzic odbywać się będzie:

           a) za pośrednictwem dziennika elektronicznego,

   b) za pośrednictwem platformy internetowej do zdalnego nauczania, uruchomionej 

               przez szkołę.

       3) Nauczyciele powinni realizować podstawę programową wg. planów nauczania, 

   z możliwością ich modyfikacji niezbędną do przyjętych metod i form nauki 

   na odległość.

       4) Podczas planowania zajęć nauczyciele zobowiązani są  do realizowania treści 

           z podstawy programowej. Planując jednostkę lekcyjną powinni uwzględnić przepisy  

           BHP oraz potrzeby i ograniczenia psychofizyczne uczniów, w tym skierowanych          

           do kształcenia specjalnego.

§ 20.

1. Do realizacji zadań statutowych szkoła zapewnia:

1) pomieszczenia do nauki z niezbędnym wyposażeniem w liczbie 15,

2) świetlicę,

3) gabinet pomocy przedlekarskiej,

4) salę gimnastyczną, salę gimnastyki korekcyjnej, magazyn sprzętu sportowego, boisko

sportowe,

5) pomieszczenie dla pedagoga i logopedy,

6) sekretariat, gabinet dyrektora,

7) kuchnię, jadalnię,

8) pomieszczenia gospodarcze w liczbie 3.

2. W budynku  szkoły  funkcjonuje  biblioteka,  która  służy  realizacji  celów  dydaktyczno-

wychowawczych i popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej. Jest ona interdyscyplinarną

pracownią szkolną, posiada czytelnię umożliwiająca prowadzenie zajęć z grupą uczniów.

Biblioteka jest filią Gminnej Biblioteki Publicznej w Buczkowicach.

3. Organizacja biblioteki uwzględnia w szczególności zadania w zakresie:

1) gromadzenia  i udostępniania podręczników, materiałów  edukacyjnych i materiałów

ćwiczeniowych oraz innych materiałów bibliotecznych
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2) tworzenia warunków do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno-

komunikacyjnymi;

3) rozbudzania  i rozwijania  indywidualnych  zainteresowań uczniów oraz  wyrabiania

i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się;

4) organizowania  różnorodnych  działań  rozwijających  wrażliwość  kulturową

i społeczną uczniów,  w tym  w zakresie  podtrzymywania  tożsamości  narodowej

i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych, mniejszości etnicznych

oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym;

4. Bezpośredni  nadzór  nad  pracą  biblioteki  sprawuje  kierownik  Gminnej  Biblioteki

Publicznej w Buczkowicach zapewniając wraz z dyrektorem szkoły wyposażenie i środki

finansowe na działalność biblioteki.

5. Z biblioteki  mogą  korzystać  uczniowie,  nauczyciele  i inni  pracownicy  szkoły  oraz

rodzice.  Uczniowie  stają  się  czytelnikami na  podstawie  wypełnienia  zobowiązania

czytelnika.

6. Dyrektor  szkoły zapewnia bibliotece pomieszczenie,  właściwą obsadę personalną oraz

zatwierdza  przydział  czynności  poszczególnym nauczycielom bibliotekarzom.  Wymiar

czasu pracy nauczyciela bibliotekarza wynosi 30 godz. tygodniowo.

7. Czas  pracy  biblioteki  jest  corocznie  dostosowany  przez  dyrektora  szkoły  do

tygodniowego  planu  zajęć  tak,  aby  umożliwić  użytkownikom  dostęp  do  jej  zbiorów

podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu. 

8. Biblioteka gromadzi następujące materiały:

1) wydawnictwa informacyjne,

2) podręczniki i programy dla nauczycieli,

3) lektury podstawowe do języka polskiego i innych przedmiotów nauczania,

4) lektury uzupełniające do języka polskiego,

5) lekturę popularnonaukową,

6) wybrane pozycje literatury pięknej,

7) wydawnictwa albumowe z dziedziny sztuki  i krajoznawstwa, szczególnie  dotyczące

regionu,

9. Prawa i obowiązki czytelników:

1) czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania z księgozbioru biblioteki,

2) zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki,
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3) jednorazowo  mogą  wypożyczyć  5  książek  ale  w uzasadnionych  przypadkach

biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń z podaniem terminu ich

zwrotu,

4) czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnych mu pozycji,

5) w stosunku  do  czytelników  przetrzymujących  książki  mogą  być  zastosowane  kary

zgodnie z ustaleniami Rady Pedagogicznej (prace na rzecz biblioteki),

6) w przypadku  zniszczenia  lub zagubienia  książki  czytelnik  musi  zwrócić  taką  samą

pozycję lub inna wskazana przez nauczyciela,

7) wszystkie  wypożyczone  książki  powinny  być  zwrócone  przed  końcem  roku

szkolnego,

8) uczniom biorącym systematyczny udział  w pracach biblioteki  mogą być  przyznane

nagrody na koniec roku szkolnego.

§ 21.

1. Szkoła zapewnia opiekę w świetlicy dla uczniów, którzy pozostają  w szkole dłużej  ze

względu na:

1) czas pracy rodziców

2) organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki

w szkole.

2. Świetlica  zapewnia  zajęcia  świetlicowe  uwzględniające  potrzeby  edukacyjne  oraz

rozwojowe dzieci i młodzieży,  a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności

zajęcia  rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia  zapewniające prawidłowy rozwój

fizyczny oraz odrabianie lekcji.

3. W świetlicy  prowadzone  są  zajęcia  w grupach  wychowawczych.  Liczba  uczniów

zapisanych w grupie nie powinna przekraczać 25.

4. Celem świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej, tworzenie warunków do nauki

własnej  i pomocy  w nauce,  rozwijanie  zainteresowań  i uzdolnień  wychowanków,

prowadzenie zajęć relaksacyjnych, upowszechnienie kultury zdrowotnej.

5. Do świetlicy przyjmuje się wychowanków na pisemny wniosek rodziców.

6. Wychowankowie  są  współgospodarzami  świetlicy  i są  zobowiązani  do  przestrzegania

zasad  korzystania  z pomieszczeń  świetlicy  i zachowania  zgodnie  z regulaminem

świetlicy.
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7. Czas  pracy  świetlicy  jest  corocznie  dostosowywany  przez  dyrektora  szkoły  do

tygodniowego planu zajęć.

8. W celu  zapewnienia  prawidłowej  realizacji  zadań  opiekuńczych,  w szczególności

wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła organizuje stołówkę.

9. Szkoła zapewnia uczniom jeden gorący posiłek w ciągu dnia i stwarza im możliwość jego

spożycia w czasie pobytu w szkole. Korzystanie z posiłków wydawanych przez stołówkę

szkolną jest dobrowolne i odpłatne.

10. Warunki  korzystania  ze  stołówki  szkolnej,  w tym  wysokość  opłat  za  posiłki,  ustala

dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

§ 22.

1. Wewnątrzszkolny  System  Doradztwa  Zawodowego  (WSDZ)  jest  skierowany  do

uczniów, ich rodziców i nauczycieli. 

2. Pomaga  uczniom  w poznaniu  własnych  predyspozycji  zawodowych:  osobowości,

potrzeb,  uzdolnień,  zainteresowań,  możliwości,  w przygotowaniu  do wejścia  na rynek

pracy i w złagodzeniu startu zawodowego. 

3. Uczeń  ma  możliwość  dostępu  do  usług  doradczych,  w celu  wspólnego  rozwiązania

problemów  edukacyjno-  zawodowych,  ponieważ  środowisko  szkolne  odgrywa

szczególną  rolę  w kształtowaniu  decyzji  zawodowej  uczniów  we  wszystkich  typach

szkół.

4. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego działa na zasadzie  systematycznego

diagnozowania  zapotrzebowania  uczniów  na  informacje  i udzielania  pomocy

w planowaniu dalszego kształcenia, a także gromadzenia, aktualizowania, udostępniania

informacji  edukacyjnych  i zawodowych  oraz  wskazywania  osobom  zainteresowanym

(uczniom,  rodzicom,  nauczycielom)  rzetelnych  informacji  na  poziomie  regionalnym,

ogólnokrajowym, europejskim i światowym na temat:

1) sieci szkół ponadpodstawowych;

2) rynku pracy;

3) trendów rozwojowych w sferze zatrudnienia w określonych zawodach;

4) instytucji wspierających poradnictwo zawodowe;

5) programów edukacyjnych Unii Europejskiej.

5. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego wykonuje w szczególności zadania:
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1) udzielania indywidualnych porad w zakresie wyboru dalszej drogi rozwoju uczniom

i ich rodzicom;

2) prowadzenia  grupowych  zajęć  aktywizujących  i przygotowujących  uczniów  do

świadomego planowania kariery;

3) koordynowania działań informacyjno-doradczych szkoły;

4) organizowania  spotkań  z absolwentami,  którzy  osiągnęli  sukces  zawodowy

(promowanie dobrych wzorców);

5) organizowania  spotkań  z przedstawicielami  lokalnych  firm,  pracodawców

i stowarzyszeń  pracodawców  (praktyki  zawodowe,  oczekiwania  pracodawców,

lokalny rynek zatrudnienia),

6) przygotowania  do  samodzielności  w trudnych  sytuacjach  życiowych:  egzaminu,

poszukiwania      pracy,  podjęcia  roli  pracownika,  zmiany  zawodu,  adaptacji do

nowych warunków, bezrobocia;

7) wspierania  rodziców  i nauczycieli  poprzez  organizowanie  spotkań  szkoleniowo-

informacyjnych;

8) współpracy z instytucjami wspierającymi:

a) Kuratorium Oświaty,

b) Urzędem Pracy,

c) Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej

d) Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,

e) Ochotniczym Hufcem Pracy

6. Zajęcia  związane  z wyborem  kierunku  kształcenia  i zawodu  organizuje  się  w celu

wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych. Prowadzą

je:  doradca  zawodowy,  a w porozumieniu  z nim:  wychowawca  klasy,  pedagog,

nauczyciel wiedzy o społeczeństwie, przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. 

7. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzone są w ramach:

1) zajęć  z zakresu  doradztwa  zawodowego  w wymiarze  minimum  10  godzin  w roku

w klasach siódmych i ósmych;

2) godzin do dyspozycji wychowawcy klasy;

3) spotkań z rodzicami;

4) indywidualnych porad i konsultacji z doradcą zawodowym, 

5) udziału w spotkaniach i wyjazdach do szkół ponadpodstawowych;

6) udziału w spotkaniach z przedstawicielami instytucji wspierających wewnątrzszkolny

system doradztwa zawodowego.
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§ 23.

1. Organizacja  i formy  współdziałania  szkoły  z rodzicami  w zakresie  nauczania,

wychowania, opieki i profilaktyki.

1) Rodzice  i nauczyciele  współdziałają  ze  sobą  w zakresie  nauczania,  wychowania

i profilaktyki. 

2) Dyrektor  szkoły  na  początku  roku  szkolnego  podaje  do  publicznej  wiadomości

harmonogram spotkań z rodzicami w danym roku szkolnym. 

3) Wychowawcy  klas,  pedagog,  logopeda,  wychowawcy  świetlicy,  nauczyciele

biblioteki,  nauczyciele  przedmiotów  współdziałają  z rodzicami  w zakresie

rozwiązywania problemów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych uczniów.

4) Wskazuje  możliwe  formy  wsparcia  oferowane  przez  szkołę  oraz  informuje

o możliwościach  uzyskania  pomocy  w poradniach  psychologiczno-pedagogicznych

lub innych instytucjach świadczących poradnictwo i specjalistyczna pomoc uczniom

i rodzicom.

2. Szkoła organizuje współdziałanie z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania, opieki

i profilaktyki poprzez:

1) cykliczne  spotkania  informacyjne  z rodzicami  w formie  zebrań   wspólnych

i poszczególnych oddziałów

2) indywidualne spotkania rodziców z nauczycielami, dyrektorem i pedagogiem szkolnym 

3) przekazywanie  rodzicom  podczas  spotkań  grupowych  i indywidualnych  wiedzy  na

temat  metod  skutecznego  uczenia  się,  psychologii  rozwojowej  dzieci  i młodzieży,

wychowania i profilaktyki;

4) tworzenie przyjaznego klimatu do aktywnego angażowania rodziców w sprawy szkoły;

5) udział  rodziców  w imprezach  organizowanych  przez  szkołę,  współorganizowanie

różnorodnych imprez i uroczystości;

6) współudział rodziców w tworzeniu, opiniowaniu i uchwalaniu wybranych  dokumentów

pracy szkoły;

7) rozwiązywanie  na  bieżąco  wszelkich  nieporozumień  i konfliktów  mogących

niekorzystnie  wpływać  na  pracę  szkoły  lub  samopoczucie  uczniów,  rodziców

i nauczycieli.

3. Formy współdziałania nauczycieli i rodziców uwzględniają prawo rodziców do:

1) znajomości  zadań  i zamierzeń  dydaktyczno-wychowawczych  i opiekuńczych

w danym oddziale i zespole;
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2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

oraz przeprowadzania egzaminów;

3) uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji zwrotnej na temat swojego dziecka,

jego  zachowania,  postępów  i przyczyn  trudności  w nauce  oraz  sposobów

wyeliminowania braków;

4) uzyskiwania  informacji  i porad  w sprawach  wychowania  i dalszego  kształcenia

swoich dzieci;

5) wyrażania i przekazywania  organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii  na

temat szkoły.

4. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;

2) zapewnienia regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne;

3) zapewnienia  dziecku  warunków  do  przygotowania  się  do  zajęć  szkolnych,

zaopatrzenia dziecka w niezbędne materiały, pomoce; i inne;

4) zapewnienia  dziecku  realizującemu  obowiązek  szkolny  poza  szkołą  właściwych

warunków  nauki,  gdy  realizuje  obowiązek  poza  szkołą  ,  zgodnie  z odrębnymi

przepisami;

5) interesowania się osiągnięciami swojego dziecka, ewentualnymi niepowodzeniami;

6) współpracy ze szkołą w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych, wychowawczych

i opiekuńczych dziecka, udziału w spotkaniach ogólnych i indywidualnych;

7) czynnego  uczestnictwa  w różnych  formach  pedagogizacji  rodziców,  prelekcjach,

warsztatach, pogadankach, konsultacjach; 

8) pomocy  w organizacji  i przeprowadzaniu  imprez  klasowych,  szkolnych

i pozaszkolnych;

9) ścisłej współpracy z wychowawcą klasy w realizacji zadań wynikających z programu

wychowawczo–profilaktycznego,  zadań  z planu  pracy  wychowawcy  klasowego,

godzin z wychowawcą;

10) wdrażania dziecka do przestrzegania i zachowywania zasad bezpieczeństwa własnego

i innych;

11) zgłaszania  się  do  szkoły  na  zaproszenie  wychowawcy  lub  innych  nauczycieli;

w możliwie szybkim czasie;

12) wdrażania dziecka do kulturalnego zachowania w szkole i poza nią oraz poszanowania

mienia szkolnego i prywatnego;
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13) przekazywania rzetelnych informacji o stanie zdrowia, jeśli niewiedza wychowawcy

lub  nauczyciela  na  ten  temat  stwarzałaby  dla  dziecka  zagrożenie  bezpieczeństwa

zdrowia lub życia;

14) wszechstronnego rozwijania  zainteresowań swojego dziecka,  dbania o jego zdrowie

fizyczne i psychiczne;

15) promowania zdrowego stylu życia.

5. W przypadku  konieczności  wyjaśnień  w zakresie  pracy  danego  nauczyciela,  rodzice

bezpośrednio  kontaktują  się  z zainteresowanym  nauczycielem,  w przypadkach

wymagających  mediacji,  w roli  mediatora  występuje  w pierwszej  kolejności

wychowawca klasy, a następnie dyrektor szkoły. 

§ 24.

1. Organizacja  współdziałania  z poradniami  psychologiczno-pedagogicznymi  oraz innymi

instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży:

1) w celu realizacji podstawowych funkcji i zadań szkoła, dla zapewnienia prawidłowego

rozwoju  uczniów,  współpracuje  z poradniami  psychologiczno-pedagogicznymi  oraz

innymi  organizacjami  świadczącymi  poradnictwo i specjalistyczną  pomoc  dzieciom

i rodzicom  (GOPS,  Policja,  Sąd  Rodzinny,  świetlice  socjoterapeutyczne,  itp.)

w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa;

2) Szkoła organizuje współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi

organizacjami  świadczącymi  poradnictwo  i specjalistyczną  pomoc  dzieciom  oraz

rodzicom  w oparciu  o indywidualne  ustalenia  i oczekiwania  osób  wymagających

pomocy.

2. Działania  mediacyjne  prowadzą  nauczyciele,  którzy  w toku  podejmowanych  działań

zdiagnozowali konieczność udzielenia wsparcia lub inni nauczyciele, do których uczeń

i/lub rodzic zwrócił się o pomoc.

3. Czynności  mediacyjne,  podlegają  obowiązkowi  dokumentowania  w formie  protokołu

oraz ochronie danych w nim zawartych.

4. Dokumentację o której mowa w ust.3, gromadzi wychowawca klasy, do której uczęszcza 

uczeń oraz pedagog szkolny. 

40



ROZDZIAŁ 5.

Organizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Wymagania co do platformy:

Zajęcia dydaktyczne w formie wideokonferencji prowadzone są w jednolitej technologii przez

nauczycieli  wszystkich  przedmiotów.  Zajęcia  prowadzone  są  w  MS  Teams oraz z

wykorzystanie wirtualnego dziennika firmy Librus.

Nauczyciele przygotowują własne materiały lub korzystają z materiałów udostępnionych na

platformie epodreczniki.pl 

Konta na platformie do zdalnej nauki są zakładane przez administratora w placówce, a konta

są zakładane w domenie placówki, niedopuszczalne jest wykorzystywanie własnych kont e-

mail uczniów i nauczycieli np. w domenie gmail.com lub outlook.com. 

Administratorem  założonych  kont  w  domenie  placówki  jest  wyznaczona  osoba  przez

dyrektora  (np.  informatyk)  i  to  on ma  uprawnienia  do zmiany ustawień kont,  nadawania

uprawnień czy resetowania hasła.

Nauczyciele  na  podstawie  założonych  kont  ustalają  zespoły  (klasy)  i  przypisują  do  nich

uczniów.

Oprogramowanie wykorzystywane do wideokonferencji posiada włączoną opcje poczekalni i

to nauczyciel prowadzący lekcje „wpuszcza” uczniów na zajęcia, weryfikując przy tym czy

wszyscy uczniowie są we właściwym zespole.

§ 25.

Postanowienia ogólne.

1. Administratorem danych  przetwarzanych  w ramach  edukacji  zdalnej  jest  Dyrektor

szkoły a podstawą prawną tego przetwarzania jest przepis prawa wynikający z Ustawy

z dnia  14  grudnia  2016r.,  -  Prawo Oświatowe.  Dane będą  udostępniane  dostawcy

usługi Teams firmie Microsoft z siedzibą w Warszawie, a przekazywane do Państwa

Trzeciego (w tym do USA) tylko w sytuacji, gdy gwarantuje ten sam poziom ochrony

co  przepisy  Unii  Europejskiej.    Zakres  przetwarzanych  danych  osobowych  w tej
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sytuacji  to:  imię,  nazwisko,  login  użytkownika  oraz  nazwa  szkoły.

Pozostałeinformacje  dotyczące  zasad  przetwarzania  i  ochrony  danych  osobowych

podane są w  Klauzuli Informacyjnej dostępnej na stronie www.spgodziszka.pl

2. Szkoła  Prowadzi  zajęcia  z  wykorzystaniem  tylko  narzędzi,  które  w  swoich

regulaminach  gwarantują  właściwe zabezpieczenie  danych  osobowych,  a  dostawcy

tych  systemów  są  dla  szkoły  podmiotami  przetwarzającymi  tj.  Librus  dostawca

elektronicznego  dziennika  oraz  Microsoft dostawca  usługi  Teams do  prowadzenia

zdalnych  lekcji,  a  także  e-podreczniki.pl,  których  Administratorem  jest  minister

właściwy ds. Cyfryzacji.

3. Szkoła zapewnia narzędzia umożliwiające nauczycielom prowadzenie zajęć zdalnych

oraz bezpieczną komunikację z uczniami i rodzicami, wdrażając je kompleksowo w

całej placówce.

4. Nauczyciel  musi  pamiętać  o  bezpiecznym  korzystaniu  z  komputerów  i  innych

urządzeń zarówno wtedy, gdy zapewnił mu je pracodawca, jak i wtedy, gdy korzysta z

własnych.

5. Nauczyciel może przetwarzać dane osobowe uczniów i ich rodziców tylko w celach

związanych  

z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych.

§ 26.

Warunki korzystania z systemu zdalnego nauczania.

1. Korzystanie z usług jest bezpłatne.

2. Warunkiem korzystania z usług jest:

a. posiadanie statusu ucznia Szkoły,

b. posiadanie adresu poczty elektronicznej ucznia nadanego przez wychowawcę,

c. założenie indywidualnego konta dla każdego ucznia, pozwalającego na dostęp

do zajęć realizowanych online (za pomocą adresu poczty e-mail),

d. założone,  indywidualne  konta  dla  każdego  z  nauczycieli.  Komunikacja  ze

szkołą  
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i wymiana służbowych danych nie powinna odbywać się przez prywatne konta

pocztowe nauczycieli,

3. Szkoła  wymaga  od  reprezentującego  ucznia  rodzica  (opiekuna  prawnego)  podania

danych  do  założenia  konta  w  systemie  zdalnego  nauczania,  ale  tylko  w  zakresie

niezbędnym  do tego,  aby to  konto  założyć.  Nie  jest  wymagana  zgoda  rodzica  na

założenie  takiego  konta,  gdyż  nie  jest  ono wykorzystywane  do świadczenia  usług

społeczeństwa informacyjnego.

4. Szkolny administrator usługi przydziela konto, hasło i wysyła dane konfiguracyjne na

adres poczty elektronicznej rodzica lub nauczyciela. Rodzic / przedstawiciel prawny

ucznia  konfigurują  usługę  zgodnie  z  instrukcją  na  stronie  logowania.  Podczas

pierwszego logowania użytkownik (Uczeń lub jego przedstawiciel) zobowiązany jest

do zmiany hasła na nowe, znane tylko jemu.

§ 27.

Bezpieczeństwo i etykieta.

1. Przechowując  dane  na  sprzęcie,  do  którego mogą  mieć  dostęp  inne  osoby,  należy

używać  mocnych  haseł  dostępowych,  a  przed  odejściem  od  stanowiska  pracy

urządzenie  powinno  zostać  zablokowane.  Zalecane  jest  także  skonfigurowanie

automatycznego  blokowania  komputera  po  pewnym  czasie  bezczynności,  oraz

założenie odrębnych kont użytkowników w przypadku korzystania z komputera przez

wiele osób.

2. W przypadku korzystania z domowej sieci WiFi, należy upewnić się, że została ona

skonfigurowana w sposób minimalizujący ryzyko włamania.

3. Na  komputerze  powinna  być  włączona  aktywna  zapora  antywirusowa,  a  zalecany

system operacyjny to  Windows 8 i  wyższy,  należy również  dokonywać  bieżących

aktualizacji oprogramowania, systemu oraz przeglądarki.

4. Działaniami zabronionymi w pracy z usługą są:

a. wykorzystywanie usługi do wysyłania niechcianych wiadomości,

b. udostępnianie treści objętych ochroną praw autorskich,
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c. przechowywanie,  udostępnianie,  rozpowszechnianie  treści  i  materiałów

zabronionych i niezgodnych z prawem,

d. hasła  do konta nie  mogą  być  przekazywane  osobom trzecim.  Powinny być

trudne do złamania, ale łatwe do zapamiętania.

5. Kamera powinna pokazywać tylko to, co faktycznie może być pokazane w trakcie

lekcji. Dotyczy to także dzielenia ekranu.

6. Nauczyciel  na  pierwszych  zajęciach  instruuje  uczniów  (oraz  w  uzasadnionych

przypadkach) w jaki sposób mogą ukryć tło (ustawienie wirtualnego tła lub rozmycie

tła).

7. W systemie nauczyciel  może jedynie publikować ogólne materiały edukacyjne, bez

ujawniania  jakichkolwiek  danych  osobowych  uczniów  lub  rodziców  (np.

„zamieszczam zestaw ćwiczeń logopedycznych dla Ani i Franka”). Linki do lekcji nie

powinny być publikowane na stronie lub fanpage Szkoły.

8. Właścicielem  i  prowadzącym  lekcje  jest  nauczyciel  i  tylko  on  ma  prawo  do

wyciszania uczestników i prezentowania swojego ekranu.

9. W  lekcji  mogą  brać  jedynie  uczniowie  z  danej  klasy,  zidentyfikowani,  podpisani

imieniem  

i nazwiskiem. Nie mogą w niej uczestniczyć osoby postronne.

§ 28.

Organizacja nauczania na odległość. 

1. Zobowiązuję wszystkich nauczycieli do pozostawania w ciągłej gotowości do pracy w

ramach godzin pracy szkoły.

2. Ustalam następujące formy kontaktu z dyrektorem szkoły:

a. kontakt za pomocą dziennika elektronicznego

b. kontakt telefoniczny

3. Głównym narzędziem do organizacji kształcenia na odległość jest platforma Teams

4. Zdalne nauczanie ma charakter:
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a. Synchroniczny - zajęcia online w czasie rzeczywistym za pomocą platformy

Teams

b. Asynchroniczny - nauczyciel udostępnia materiały,  a uczniowie wykonują 

zadania w określonym czasie, nie dłuższym niż 45 minut.

5. Zajęcia w formie online będą odbywały się według planu lekcji, z tym, że pierwsza

lekcja  rozpocznie  się  o  godzinie  8:00.  Godzina  lekcyjna  zajęć  edukacyjnych

prowadzonych przez nauczyciela  z wykorzystaniem metod i  technik kształcenia na

odległość  trwa  45  minut.  W  uzasadnionych  przypadkach  dyrektor  może  dopuścić

prowadzenie tych zajęć w czasie nie krótszym niż 30 minut i nie dłuższym niż 60

minut.

6. Na  początku  każdej  lekcji  online  nauczyciel  sprawdza  listę  obecności,  uczeń  ma

obowiązekpotwierdzić swoją obecność za pomocą mikrofonu.

7. W  trakcie  zajęć  online  nauczyciel  ma  prawo  zweryfikować  obecność  ucznia  na

zajęciach poprzez:

a. Skierowanie prośby o włączenie kamerki.

b. Prośbę  o  udzielenie  odpowiedzi  (przez  mikrofon  lub  na  czacie)  na  zadane

pytanie dotyczące toku lekcji.

8. W  przypadku  choroby  ucznia  rodzic  niezwłocznie  informuje  o  tym  fakcie

wychowawcę klasy, a ten nauczycieli oddziału.

9. Rodzic ma obowiązek usprawiedliwić nieobecność ucznia na zajęciach online.

10. Zajęcia  z  wykorzystaniem  metod  i  technik  kształcenia  na  odległość  mogą  być

realizowane z zastosowaniem:

a. materiałów  i  funkcjonalności  Zintegrowanej  Platformy  Edukacyjnej

udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod

adresem www.epodreczniki.pl,

b. 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.
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c. innych niż wymienione powyżej   materiałów wskazanych przez nauczyciela

przedmiotu.

11. Dobór  narzędzi  przy  kształceniu  na  odległość  powinien  uwzględniać  aktualne

zalecenia  medyczne  odnośnie  czasu  korzystania  z  urządzeń  (komputer,  telewizor,

telefon) i ich dostępności w domu ucznia, wiek i etap rozwoju dziecka/ucznia, a także

sytuację rodzinną.

12. Uczniowie są zobowiązani do realizacji zadań, wynikających z obowiązku szkolnego, 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przyjętych w szkole.

13. Rodzice uczniów, którzy nie mają dostępu do wymaganych warunków technicznych

kształcenia  na  odległość,  mają  obowiązek  poinformowania  o  trudnościach

wychowawcę klasy, a wychowawca informuje o tym fakcie dyrektora szkoły.

§ 29.

Zasady komunikowania się nauczycieli z rodzicami.

1. Nauczyciele są zobowiązani do utrzymywania stałego kontaktu z rodzicami.

2. Kontakty nauczycieli z rodzicami powinny odbywać się z wykorzystaniem dziennika

elektronicznego.

3. Szkoła organizuje dla rodziców konsultacje z nauczycielami, które mogą odbywać się

w  czasie  rzeczywistym,  według  ustalonego  harmonogramu  dostępnego  na  stronie

szkoły, za pośrednictwem platformy Teams

§ 30.

Obowiązki wychowawców.

Wychowawca ma obowiązek:

1. Ustalenia,  czy  każdy  z  jego  uczniów  posiada  w  domu  dostęp  do  sprzętu

komputerowego i do Internetu,

2. W przypadku  braku dostępu  wychowawca  niezwłocznie  zawiadamia  o  tym fakcie

dyrektora  szkoły  w  celu  ustalenia  sposobu  wsparcia  np.  poprzez  wypożyczenie

laptopów lub ustaleniealternatywnych form kształcenia,
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3. Wskazania  sposobu  kontaktu  (np.  e-dziennik,  e-mail,  komunikatory  społeczne,

telefon) ze swoimi wychowankami,

4. Reagowania na bieżące potrzeby i problemy związane z kształceniem zdalnym, które

zgłaszają jego uczniowie lub rodzice.

§ 31

Obowiązki nauczyciela specjalisty w czasie prowadzenia nauczania zdalnego.

1. Nauczyciel  specjalista  jest  dostępny  dla  uczniów  i  rodziców  zgodnie  z  wcześniej

ustalonym  harmonogramem  (forma  i  godziny  kontaktu  będą  przesłane  za

pośrednictwem dziennika elektronicznego)

2. Nauczyciel  specjalista  świadczy  zdalną  pomoc  psychologiczno-pedagogiczną  w

trakcie trwania sytuacji kryzysowej na prośbę ucznia, rodzica/opiekuna, nauczyciela

lub z własnej inicjatywy. 

3. Nauczyciel specjalista dołącza na platformie  do zajęć z wychowawcą w każdej klasie i

zamieszcza  materiały dla uczniów i rodziców. 

4. Nauczyciel  specjalista organizuje  konsultacje  w  formie  dogodnej  dla  uczniów  i

rodziców, pouprzednim umówieniu się za pośrednictwem dziennika elektronicznego. 

5. Nauczyciel specjalista świadczy zdalną pomoc w szczególności w zakresie:

a. otaczania  opieką  uczniów  i  rodziców,  u  których  stwierdzono  nasilenie

występowania reakcji stresowych, lękowych w związku z epidemią COVID-

19,

b. inicjowania  i  prowadzenia  działań  interwencyjnych  w  sytuacjach

kryzysowych, w uzgodnieniu z dyrektorem,

c. minimalizowania  negatywnych  skutków zachowania  uczniów pojawiających

się w wyniku wdrażania nauczania zdalnego,

d. otaczania  opieką  i  udzielanie  wsparcia  uczniom,  którzy  mają  trudności  z

adaptacją do nauczania zdalnego,

e. udzielania  uczniom  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  w  formach

odpowiednich do nauczania zdalnego,
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§ 32

Obowiązki nauczycieli wspomagających (nauczycieli zatrudnionych w celu

współorganizowania kształcenia osób niepełnosprawnych)

Nauczyciel  zatrudniony  w celu  współorganizowania  kształcenia  osób  niepełnosprawnych

powinien:

1. Uczestniczyć w zajęciach zdalnych zgodnie ze swoim tygodniowym rozkładem zajęć. 

2. Ściśle  współpracować  z  nauczycielem  danego  przedmiotu  zwłaszcza  w  zakresie

dostosowania programu i narzędzi do możliwości psychofizycznych ucznia.

3. Wspomagać zdalnie ucznia w wykonywaniu powierzonych mu zadań, w tym udzielać

wskazówek i wspierać w pokonywaniu trudności.

4. Na bieżąco monitorować trudności, z jakimi boryka się uczeń.

5. Kontrolować  postępy  w  nauce,  jeśli  zaistnieje  potrzeba,  sugerować  innym

nauczycielom dalsze modyfikacje narzędzi i metod pracy.

§ 33

Ocenianie.

1. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość realizowane będą

przez  podejmowanie  przez  ucznia  aktywności  określonych  przez  nauczyciela,

potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dającym podstawę do

oceny pracy ucznia, zgodnie z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania.

2. W trakcie kształcenia na odległość wiedza i umiejętności uczniów podlegają ocenie, 

poprzez:

a. Sprawdziany  i  kartkówki,  które  odbywają  się  w  trakcie  lekcji  online  i  są

ograniczone czasowo. 

b. Odpowiedzi, prezentacje ucznia w trakcie zajęć online.

c. Udostępnione  przez  nauczyciela  zadania  do  samodzielnej  pracy  np.  karty

pracy, zadania z ćwiczeń, podręcznika. 

d. Aktywność i zaangażowanie uczniów w czasie zajęć. 
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3. Zalecanym  narzędziem  do  weryfikacji  wiedzy  i  umiejętności  uczniów  w  trakcie

zdalnego nauczania jest platforma: Teams

4. O postępach  w  nauce  i  zachowaniu  nauczyciel  na  bieżąco  informuje  ucznia  oraz

rodzica poprzez wpisy w dzienniku elektronicznym.

§ 34.

Modyfikacja dokumentacji

1. Nauczyciele mają możliwość weryfikacji realizowanego programu nauczania, tak aby

dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość, przy czym obowiązkiem

każdego nauczyciela jest pełna realizacja podstawy programowej danego przedmiotu. 

2. W  razie  konieczności  dopuszcza  się  modyfikację  realizowanego  programu

wychowawczo-profilaktycznego.

§ 35.

Świetlica szkolna

1. Zadaniem  świetlicy  szkolnej  jest  organizowanie  i  urozmaicenie  uczniom  czasu

wolnego. 

2. Uczniowie mogą skorzystać z propozycji zabaw, zadań kreatywnych umieszczonych

na platformie Teams

3. Uczestniczyć we wspólnych grach i zabawach online.

§ 36.

Biblioteka szkolna

1. Zadaniem  biblioteki  jest  wyrabianie  i  pogłębianie  u  uczniów  nawyku  czytania  i

uczenia się.

2. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:

a. udostępnianie zbiorów czytelnikom w formie biblioteki cyfrowej. 
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b. utworzenie  i  prowadzenie  kącika  czytelniczego  na  platformie  Teams

merytoryczne wsparcie uczniów i nauczycieli w czasie pandemii. 

ROZDZIAŁ 6

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

§ 37.

1. Szkoła  zatrudnia  nauczycieli,  nauczycieli  specjalistów  oraz  innych  pracowników

niepedagogicznych  na  stanowiskach  urzędniczych,  pomocniczych  (administracyjnych)

i obsługi.

2. Wszyscy pracownicy wypełniają obowiązku wynikające z art. 100 Kodeksu Pracy. 

3. Nauczyciele obowiązani są realizować zadania wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia

2016r.- Prawo oświatowe, ustawy z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty i Karty

Nauczyciela.

4. Nauczyciele, poza obowiązkami wynikającymi z przepisów, o których mowa w ust. 3, są

zobowiązani, w szczególności:

1) systematycznie i rzetelnie przygotowywać się do prowadzenia lekcji przedmiotowych

i innych   zajęć,  realizować  je  zgodnie  z tygodniowym rozkładem zajęć  lekcyjnych

i pozalekcyjnych oraz z  zasadami współczesnej dydaktyki i metodyki nauczania;

2) dobierać  programy  nauczania  i  podręczniki  zgodnie  z podstawą  programową  dla

danego przedmiotu;

3) kształtować na wszystkich lekcjach sprawność umysłową, dociekliwość poznawczą,

krytycyzm, otwartość i elastyczność myślenia;

4) oddziaływać wychowawczo poprzez osobisty przykład; 

5) różnicować w toku zajęć lekcyjnych działania umożliwiające rozwój zarówno uczniów

zdolnych  jak  i mających  trudności  w nauce,  zaspokajać  ich  potrzeby  edukacyjne

i psychiczne;

6) wdrażać  uczniów  do  systematycznej  pracy,  samokontroli  i samooceny  pracy

indywidualnej i zespołowej;
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7) dokonywać bezstronnej, obiektywnej oceny ucznia;

8) udzielać pomocy uczniom w przezwyciężaniu trudności w nauce;

9) dostosowywać wymagania z nauczanego przedmiotu do możliwości i potrzeb ucznia,

na  podstawie  opinii  poradni  psychologiczno-pedagogicznej,  w której  stwierdzono

specyficzne trudności ucznia w nauce lub deficyty rozwojowe;

10) ukazywać związki pomiędzy poszczególnymi zajęciami edukacyjnymi; 

11) rozwijać u uczniów wizję świata, ukazywać możliwości, perspektywy i konieczność

postępu społecznego;

12) akcentować na wszystkich zajęciach edukacyjnych wartości humanistyczne, moralne

i estetyczne,  których  przyswajanie  umożliwia  świadomy  wybór  celów  i dróg

życiowych;

13) wyrabiać umiejętności i nawyki korzystania z ogólnodostępnych środków informacji;

14) wdrażać działania nowatorskie i innowacyjne;

15) systematycznie  kontrolować  miejsce  prowadzenia  zajęć  pod  względem

bezpieczeństwa i higieny pracy;

16) dbać  o pomoce  dydaktyczne  i sprzęt  szkolny,  zabezpieczać  odczynniki  chemiczne

będące  zagrożeniem  dla  życia  i zdrowia  ucznia  w pracowni  chemicznej,

systematycznie kontrolować sprzęt, urządzenia sportowe, egzekwować przestrzeganie

regulaminów pracowni przez uczniów, używać tylko sprawnego sprzętu;

17) przestrzegać statutu szkoły;

18) zapoznawać się z aktualnym stanem prawnym w oświacie;

19) prawidłowo prowadzić dokumentację szkolną, systematycznie wpisywać tematy lekcji

i oceny bieżące, wpisywać oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne na tydzień przed

konferencją klasyfikacyjną;

20) punktualnie rozpoczynać i kończyć zajęcia;

21) służyć  pomocą  nauczycielom  rozpoczynającym  pracę  pedagogiczną,  studentom

i słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli odbywającym praktyki;

22) rzetelnie  przygotowywać  uczniów  do  olimpiad  przedmiotowych,  konkursów,

zawodów sportowych;

23) udzielać rodzicom informacji o postępach ucznia w nauce oraz jego  zachowaniu;

24) pełnić  dyżury  podczas  przerw  międzylekcyjnych  zgodnie  z opracowanym

harmonogramem;

25) dbać o poprawność językową, własną i uczniów;

26) podnosić i aktualizować wiedzę i umiejętności pedagogiczne i psychologiczne;
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27) aktywnie  uczestniczyć  w zebraniach  Rady  Pedagogicznej  i zebraniach  zespołów

przedmiotowych i zadaniowych;

28) dbać o bezpieczeństwo uczniów:

a) podczas  zajęć  obowiązkowych,  nadobowiązkowych   i pozalekcyjnych  za

bezpieczeństwo odpowiada nauczyciel prowadzący te zajęcia;

b) za bezpieczeństwo uczniów w czasie  przerw międzylekcyjnych  odpowiadają

nauczyciele zgodnie z opracowanym planem dyżurów;

c) nauczyciele  pełniący  dyżur  odpowiadają  za  bezpieczeństwo  uczniów  na

korytarzach,  w sanitariatach,  na  klatkach  schodowych,  w szatni  przed  salą

gimnastyczną lub innych wyznaczonych miejscach;

d) dyżur  wychowawczy rozpoczyna  się  co  najmniej  15 minut  przed  zajęciami

dydaktycznymi,  równo z dzwonkiem rozpoczynającym  przerwę i kończy się

równo z dzwonkiem kończącym przerwę;

e) za  bezpieczeństwo  uczniów  po  dzwonku  kończącym  przerwę  odpowiada

nauczyciel rozpoczynający daną lekcję;

f) nauczyciel  natychmiast  reaguje  na  wszelkie  dostrzeżone  sytuacje  lub

zachowania uczniów stanowiące zagrożenie ich bezpieczeństwa;

g) zwraca  uwagę  na  osoby postronne przebywające  na  terenie  szkoły,  w razie

potrzeby  prosi  o podanie  celu  pobytu  na  terenie  szkoły,  zawiadamia

pracownika obsługi szkoły o fakcie przebywania osób postronnych;

h) niezwłocznie  zawiadamia  dyrektora  szkoły  o wszelkich  dostrzeżonych

zdarzeniach, noszących znamię przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla

zdrowia lub życia uczniów;

i) za  bezpieczeństwo  uczniów  podczas  zajęć  odbywających  się  poza  terenem

szkoły odpowiadają:

- kierownik wycieczki i opiekunowie grupy,

- na wycieczce przedmiotowej lub krajoznawczo–turystycznej  udającej  się

poza  teren  szkoły,  lecz  w obrębie  miejscowości,  bez  korzystania

z publicznych środków lokomocji, konieczny jest co najmniej jeden opiekun

na 30 uczniów,

- na wycieczce udającej się poza teren szkoły z korzystaniem z publicznych

środków lokomocji konieczny jest jeden opiekun na 15 uczniów,

- na wycieczce turystyki kwalifikowanej konieczny jest jeden opiekun na 10

uczniów, a kierownik wycieczki musi posiadać odpowiednie uprawnienia; 
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5. Nauczyciel ma prawo do:

1) decydowania w sprawie wyboru programów nauczania, podręczników,  metod, form

organizacyjnych lekcji i środków dydaktycznych.

2) decydowania o śródrocznej i rocznej ocenie ucznia.

3) zgodnego z higieną pracy tygodniowego rozkładu zajęć i dyżurów.

4) poszanowania  własnej  godności  osobistej,  wolności  religijnej,  etnicznej

i światopoglądowej.

§ 38.

1. Nauczyciele tworzą następujące zespoły:

1) zespoły przedmiotowe;

2) zespoły nauczycieli uczących w danym oddziale;

3) zespół wychowawczy;

4) zespoły zadaniowe.

2. Nauczyciele  danego  przedmiotu  lub  nauczyciele  grupy  przedmiotów  tworzą  zespoły

przedmiotowe. Rodzaje zespołów i ich skład określa rada pedagogiczna na posiedzeniu

plenarnym.

3. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez dyrektora szkoły przewodniczący

zespołu.

4. Na  początku  każdego  roku  szkolnego  zespół  opracowuje  harmonogram  pracy

i przedstawia go radzie pedagogicznej.

5. Zadania zespołów przedmiotowych:

1) zespół humanistyczny w szczególności:

a) integruje treści tematyczne dla przedmiotów humanistycznych;

b) analizuje wyniki próbnych egzaminów, wyciąga wnioski, określa zadania do

pracy dydaktycznej;

c) analizuje  wyniki  egzaminu  w klasie  VIII  szkoły  podstawowej,  wyciąga

wnioski, określa zadania do pracy dydaktycznej;

d) ocenia  przydatność  i stopień  dostosowania  do  możliwości  uczniów

stosowanych w szkole programów i podręczników;

e) przygotowuje propozycje doskonalenia i szkolenia nauczycieli;

2) zespół matematyczno- przyrodniczy w szczególności:
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a) integruje treści tematyczne dla przedmiotów matematyczno- przyrodniczych; 

b) analizuje wyniki próbnych egzaminów, wyciąga wnioski, określa zadania do

pracy dydaktycznej;

c) analizuje  wyniki  egzaminu  w klasie  VIII  szkoły  podstawowej,  wyciąga

wnioski, określa zadania do pracy dydaktycznej;

d) ocenia  przydatność  i stopień  dostosowania  do  możliwości  uczniów

stosowanych w szkole programów i podręczników;

e) przygotowuje propozycje doskonalenia i szkolenia nauczycieli.

3) zespół edukacji wczesnoszkolnej w szczególności:

a) ustala zasady sporządzania ocen opisowych;

b) tworzy warunki do wymiany doświadczeń pedagogicznych;

c) opracowuje plan imprez i uroczystości w bieżącym roku szkolnym;

d) ocenia  przydatność  i stopień  dostosowania  stosowanych  programów

i podręczników do możliwości uczniów.

6. Zadania zespołu nauczycieli uczących w danym oddziale, w szczególności:

1) ustalenie  zestawu  programów  nauczania  dla  danego  oddziału  oraz  jego

modyfikowanie w  miarę potrzeb;

2) koordynowanie wszelkich oddziaływań wychowawczych w danym oddziale.

7. W skład  zespołu  wychowawczego  wchodzą:  dyrektor,  wicedyrektor,  pedagog  szkolny,

wychowawcy klas.

8. Zadania zespołu wychowawczego, w szczególności:

1) rozwiązywanie trudnych sytuacji wychowawczych uczniów szkoły;

2) organizacja pomocy uczniom w trudnych sytuacjach rodzinnych;

3) rozwiązywanie  sytuacji  kryzysowych  w szkole,  takich  jak:  używanie  alkoholu,

kradzieże, wandalizm, agresja;

4) tworzenie  i modyfikowanie  Szkolnego  Programu  Wychowawczo-Profilaktycznego

oraz ocena skuteczności działań realizowanych zgodnie z tym programem;

5) współtworzenie rocznych planów wychowawczych dla poszczególnych oddziałów;

6) tworzenie,  rozprowadzanie,   analizowanie  i opracowywanie  wyników  ankiet

skierowanych do uczniów i rodziców.

9. Zespoły zadaniowe:

1) dyrektor  szkoły na bieżąco powołuje zespoły zadaniowe do załatwienia  konkretnej

sprawy;

2) zespół zadaniowy automatycznie się rozwiązuje po zakończeniu zadania.
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§ 39

1. W szkole funkcjonuje stanowisko wicedyrektora.

2. Szczegółowy  zakres  kompetencji  wicedyrektora  określa  dyrektor  powierzając  to

stanowisko.

3. Do zadań wicedyrektora należy w szczególności: 

1) współdziałanie  z dyrektorem  w przygotowaniu  arkusza  organizacyjnego  szkoły,

szkolnego  zestawu  programów  nauczania,  planu  szkoleń  rady  pedagogicznej,

kontrolowanie dyżurów pełnionych przez nauczycieli;

2) sporządzanie tygodniowego planu zajęć;

3) rozliczanie godzin ponadwymiarowych;

4) organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli;

5) koordynowanie pracy szkoły w sferze dydaktycznej;

6) organizowanie  i przeprowadzanie  egzaminów  poprawkowych,  klasyfikacyjnych,

sprawdzających, próbnych i zewnętrznych;

7) koordynowanie wewnątrzszkolnych badań wyników nauczania;

8) koordynowanie  pozalekcyjnych  zajęć  na  terenie  szkoły  i gromadzeniem  o nich

informacji;

9) obserwowanie lekcji,  prowadzenie dokumentacji  obserwacji,  udzielanie  instruktażu

obserwowanym nauczycielom;

10) zbieranie informacji i analizowanie poziomu doskonalenia nauczycieli;

11) organizacja  i nadzorowanie  konkursów  przedmiotowych,  prowadzenie  ich

dokumentacji;

12) organizowanie zebrań szkoleniowych rady pedagogicznej;

13) kontrolowanie dzienników lekcyjnych i pozalekcyjnych;

14) nadzorowanie  prowadzenia  księgi  protokołów  z zebrań  rady  pedagogicznej  oraz

WDN. 

§ 40

1. Dyrektor  szkoły powierza każdy oddział  opiece wychowawczej  jednemu z nauczycieli

uczących w tym oddziale zwanemu dalej wychowawcą.

2. Dla  zapewnienia  ciągłości  pracy wychowawczej  i jej  skuteczności  wskazane jest,  aby

jeden wychowawca prowadził oddział w klasach I-III, IV-VIII.

55



3. Do zadań wychowawcy należy w szczególności:

1) otaczanie indywidualną opieką wychowawczą każdego ucznia;

2) utrzymywanie systematycznego kontaktu z rodzicami uczniów, udzielanie informacji,

porad, wskazówek ułatwiających rozwiązywanie problemów;

3) planowanie  i realizowanie  wspólnie  z uczniami  i ich rodzicami  różnych  form życia

zespołowego, które rozwijają i integrują zespół;

4) współdziałanie  z nauczycielami  uczącymi  w jego  oddziale,  uzgadnianie  z nimi

i koordynowanie działań wychowawczych;

5) kontrolowanie realizacji obowiązku szkolnego przez wychowanków w szczególności

w zakresie regularnego uczęszczania przez dziecko na zajęcia lekcyjne;

6) otaczanie opieką dzieci specjalnej troski;

7) organizacja życia kulturalnego klasy; 

8) ocena  pracy  wychowawczej  w klasie  oraz  sporządzanie  sprawozdań  z postępów

dydaktyczno–wychowawczych  wychowanków  i przedstawianie  ich   na  zebraniach

rady pedagogicznej kończących półrocze i rok szkolny; 

9) systematyczne  prowadzenie  dokumentacji  z działalności  wychowawczej

i opiekuńczej;

10) zapoznanie uczniów ze statutem szkoły;

11) wpajanie uczniom zasad bezpiecznego zachowania się na terenie szkoły i poza nią;

12) przeprawdzanie zajęć, w pierwszych dniach września, mających na celu zaznajomienie

uczniów  z pomieszczeniami  szkoły,  zasadami  bezpieczeństwa  na  ich  terenie,

przepisami ruchu drogowego i podstawami higieny pracy umysłowej.

4. Wychowawca  ma  prawo  korzystać  z pomocy  merytorycznej  i metodycznej  poradni

psychologiczno–pedagogicznej  oraz  innych  właściwych  placówek  lub  instytucji

oświatowych i naukowych. 

 

§ 41

1.Nauczyciel bibliotekarz realizując swoje zadania, w szczególności: 

1) gromadzi,  zgodnie  z potrzebami  czytelników,  zbiory  biblioteki  dokonując  ich

ewidencji oraz opracowania bibliotecznego;

2) gromadzi czasopisma popularnonaukowe i pedagogiczne;

3) udostępnia zbiory biblioteki w formie wypożyczeń indywidualnych oraz wypożyczeń

do pracowni przedmiotowych;
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4) rozbudza  i rozwija  potrzeby  czytelnicze  uczniów  związane  z nauką

i z indywidualnymi zainteresowaniami;

5) udziela  informacji  bibliotecznych,  bibliograficznych  i tekstowych,  informuje

o nowościach oraz książkach szczególnie wartościowych; 

6) udziela pomocy nauczycielom w ich pracy dydaktycznej;

7) przeprowadza  analizy  stanu  czytelnictwa  i informuje  o nim  nauczycieli

wychowawców;

8) opracowuje  roczne  plany  pracy  biblioteki  uwzględniając  wnioski  nauczycieli  oraz

wychowawców;

9) współpracuje z innymi bibliotekami;

10) organizuje konkursy czytelnicze dla uczniów;

11) prowadzi lekcje biblioteczne;

12) współuczestniczy w realizacji zajęć dydaktycznych szkoły;

13) systematycznie zabezpiecza zbiory przed zbyt szybkim zużyciem;

14) organizuje  spotkania  tematyczne  oraz  spotkania  z autorami  książek  dla  dzieci

i młodzieży; 

15) dokonuje  selekcji  materiałów  zbędnych  lub  zniszczonych  prowadząc  odpowiednią

dokumentację;

16) prowadzi  dzienną,  miesięczną,  półroczną  i roczną  statystykę  wypożyczeń,  dziennik

pracy biblioteki, księgi inwentarzowe, rejestr ubytków i ewidencję wypożyczeń.

§ 42

1. Nauczyciel pedagog szkolny realizując swoje zadania, w szczególności:

1) diagnozuje środowisko ucznia;

2) rozpoznaje  potencjalne  możliwości  oraz  indywidualne  potrzeby ucznia  i umożliwia

ich zaspokojenie;

3) rozpoznaje przyczyny trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych;

4) wspiera ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;

5) organizuje różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

6) udziela pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi

trudności wychowawcze;

7) podejmuje  działania  wychowawcze  i profilaktyczne  wynikające  z programu

wychowawczo-profilaktycznego;
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8) działa na rzecz zorganizowanej opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się

w trudnej sytuacji życiowej;

9) prowadzi  edukację  prozdrowotną  i promocję  zdrowia  wśród  uczniów,  nauczycieli

i rodziców;

10) organizuje  pomoc  uczniom  mającym  szczególne  trudności  w nauce,    zaburzenia

rozwojowe, niedostosowanym społecznie;

11) przygotowuje wnioski do poradni psychologiczno–pedagogicznej w celu stwierdzenia

przyczyn niepowodzeń szkolnych ucznia;

12) dokonuje okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole;

13) udziela  rodzicom  porad  ułatwiających  rozwiązywanie  przez  nich  trudności

w wychowywaniu dzieci;

14) pełni funkcję koordynatora do spraw bezpieczeństwa uczniów w szkole;

15) pełni funkcję koordynatora w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

16) organizuje opiekę i pomoc uczniom opuszczonym i osieroconym,  uczniom z rodzin

patologicznych,  uczniom  z rodzin  wielodzietnych  mającym  szczególne  trudności

materialne,  uczniom kalekim, przewlekle chorym, itp.;

17) wnioskuje  o kierowanie  spraw  uczniów  z rodzin  zaniedbanych  środowiskowo  do

odpowiednich sądów dla nieletnich;

18) wnioskuje o skierowanie uczniów osieroconych i opuszczonych do placówek opieki

całkowitej.

 2. Logopeda realizując swoje zadania zajmuje się w szczególności:

1) przeprowadzaniem badań przesiewowych służących wyłonieniu dzieci z zaburzeniami

mowy;

2) organizowaniem pomocy logopedycznej;

3) prowadzeniem terapii indywidualnej i grupowej;

4) podejmowaniem  działań  profilaktycznych  zapobiegającym  powstaniu  zaburzeń

komunikacji:

5) wspieraniem działań wychowawczych oraz profilaktycznych nauczycieli;

6) wspieraniem dzieci i rodziców w terapii; 

7) dawaniem prawidłowych wzorców mowy.

 3. Psycholog szkolny realizuje swoje zadania, w szczególności:

1) podejmuje   działania   profilaktyczno-wychowawcze  wynikające  z  Programu

profilaktyczno- wychowawczego  szkoły;
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2) diagnozuje sytuację wychowawczą w szkole w celu rozwiązywania problemów oraz

wspierania rozwoju uczniów; 

3) udziela   pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  w  formach  odpowiednich  do

rozpoznanych potrzeb; 

4) wspiera  nauczycieli,  wychowawców  i  innych  specjalistów  w  udzielaniu  pomocy

psychologiczno-pedagogicznej; 

5) udziela  pomocy  rodzicom  i  nauczycielom  w  rozpoznawaniu  i  rozwijaniu

indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów; 

6) inicjuje i prowadzi działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych; 

7) prowadzi  stałe  konsultacje  dla  rodziców  oraz  warsztaty  o  charakterze

psychoedukacyjnym;

8) minimalizuje skutki zaburzeń rozwojowych, zapobiega zaburzeniom zachowania oraz

inicjuje różne formy pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów; 

9) prowadzi terapię indywidualną i grupową; 

10) prowadzi  dokumentację  podejmowanych  działań  zgodnie  z  odrębnymi  przepisami

prawa. 

4. Terapeuta pedagogiczny realizuje swoje cele, szczegółnie:

1) prowadzi  badania  diagnostyczne  uczniów  z  zaburzeniami  i  odchyleniami

rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania

trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych;

2) rozpoznaje  przyczyny utrudniające uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu

przedszkola, szkoły i placówki;

3) prowadzi   zajęcia  korekcyjno-kompensacyjne  oraz  inne  zajęcia   o  charakterze

terapeutycznym;   

4) podejmuje  działania profilaktyczno – wychowawcze zapobiegające niepowodzeniom

edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów;

5) wspiera nauczycieli,  wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w

rozpoznawaniu  indywidualnych  potrzeb  rozwojowych  i  edukacyjnych  oraz

możliwości  psychofizycznych  uczniów  w  celu  określenia  mocnych  stron,

predyspozycji,  zainteresowań  i  uzdolnień  uczniów  oraz  przyczyn  niepowodzeń

edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń

utrudniających  funkcjonowanie  ucznia  i  jego  uczestnictwo  w  życiu  przedszkola,

szkoły i placówki oraz udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
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§ 43

1. Nauczyciel wychowawca świetlicy realizując swoje zadania, w szczególności:

1) zapewnia opiekę uczniom, dba o ich bezpieczeństwo;

2) tworzy warunki do nauki własnej uczniów oraz rekreacji;

3) pomaga w nauce wymagającym tego uczniom;

4) rozwija zainteresowania i uzdolnienia wychowanków;

5) prowadzi zajęcia relaksacyjne;

6) organizuje gry i zabawy ruchowe;

7) upowszechnia kulturę zdrowotną;

8) stwarza sytuacje do zaspokojenia potrzeby przyjaźni i kontaktów z rówieśnikami;

9) do  świetlicy  przyjmuje  wychowanków  na  prośbę  rodziców,  jak  też  na  wniosek

wychowawcy klasowego;

10) informuje uczniów i rodziców o regulaminie świetlicy i zasadach korzystania z niej;

11) prowadzi dziennik zajęć zgodnie z planem pracy świetlicy;

12) sporządza sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej.

2. Doradca zawodowy pomaga uczniom w poznaniu własnych predyspozycji zawodowych,

w szczególności:

1) udostępnianiem  usług  doradczych,  w celu  wspólnego  rozwiązania  problemów

edukacyjno-zawodowych;

2) systematycznym diagnozowaniem zapotrzebowania uczniów na informacje;

3) udzielaniem  pomocy  w planowaniu  dalszego  kształcenia,  a także  gromadzeniem,

aktualizowaniem i udostępnianiem informacji edukacyjnych i zawodowych;

4) wskazywaniem  zainteresowanym  (uczniom,  rodzicom)  rzetelnych  informacji  na

poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym na temat:

a) sieci szkół ponadpodstawowych,

b) rynku pracy,

c) trendów rozwojowych w sferze zatrudnienia w określonych zawodach,

d) instytucji wspierających doradztwo zawodowe,

e) programów edukacyjnych Unii Europejskiej;

5) udzielaniem indywidualnych porad w zakresie wyboru dalszej drogi rozwoju uczniom

i ich rodzicom;
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6) prowadzeniem  grupowych  zajęć  aktywizujących  i przygotowujących  uczniów  do

świadomego planowania kariery;

7) koordynowaniem działań informacyjno-doradczych szkoły;

8) organizowaniem  spotkań  z absolwentami,  którzy  osiągnęli  sukces  zawodowy

(promowanie dobrych wzorców);

9) organizowaniem  spotkań  z przedstawicielami  lokalnych  firm,  pracodawców

i stowarzyszeń  pracodawców  (praktyki  zawodowe,  oczekiwania  pracodawców,

lokalny rynek zatrudnienia;

10) stworzeniem  wspólnie  z nauczycielami  szkolnego  serwisu  internetowego

poświęconego zagadnieniom planowania kariery i pracy zawodowej;

11) przygotowaniem  do  samodzielności  w trudnych  sytuacjach  życiowych:  egzaminu,

poszukiwania pracy, podjęcia roli pracownika, zmiany zawodu, adaptacji do nowych

warunków, bezrobocia;

12) wspierania  rodziców  i nauczycieli  poprzez  organizowanie  spotkań  szkoleniowo-

informacyjnych;

13) współpraca z instytucjami wspierającymi:

b) Kuratorium Oświaty,

c) Urzędem Pracy,

d) Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej

e) Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

§ 44

1. W szkole tworzy się następujące stanowiska obsługi: 

1) starszy kucharz;

2) pomoc kuchenna;

3) rzemieślnik;

4) robotnik gospodarczy;

5) sprzątaczka. 

2. Starszy kucharz realizując swoje zadania, w szczególności:

1) przyrządza punktualnie i higienicznie posiłki;

2) prowadzi magazyn podręczny;

3) utrzymuje w czystości kuchnię, sprzęt i naczynia kuchenne;

4) bierze udział w ustalaniu jadłospisu;
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5) zarządza  personelem  kuchennym  oraz  dba  o dobrą  atmosferę  w podległym  sobie

zespole.

3. Pomoc kuchenna realizując swoje zadania, w szczególności:

1) pomaga w przyrządzaniu posiłków;

2) utrzymuje w czystości kuchnię, sprzęt i naczynia kuchenne;

3) wyparza naczynia stołowe wg przepisów sanitarnych zgodnie z regulaminem mycia

i wyparzania naczyń;

4) utrzymuje w czystości myjnię.

4. Rzemieślnik realizując swoje zadania, w szczególności:

1) otwiera szkołę; dozoruje szkołę; właściwie oświetla budynek w nocy;

2) zaopatruje sprzątaczki w środki czystości w proporcji do wielkości rejonu oraz potrzeb

sprzątania okresowego;

3) utrzymuje ład i czystość obejścia szkolnego, dojść i dojazdów do szkoły;

4) udziela pomocy sprzątaczkom przy pracach szczególnie trudnych i uciążliwych (prace

wysokościowe, przenoszenie rzeczy ciężkich);

5) kontaktuje się z firmą monitorującą szkołę.

5. Do zadań rzemieślnika należy usuwanie wszelkich usterek technicznych oraz nadzór nad

sprawnością techniczną obiektu szkoły, a w szczególności:

1) dbanie o bezpieczny stan sieci elektrycznej;

2) dbanie  o sprawny  stan  instalacji  wodno-kanalizacyjnej  i grzewczej  w granicach

możliwości technicznych konserwatora;

3) dokonywanie systematycznych przeglądów całego obiektu szkolnego;

4) organizowanie  magazynu  ogólnego  (materiały,  narzędzia  do  konserwacji)  oraz

prowadzenie zeszytu magazynu;

5) wykonywanie czynności wynikających z potrzeb szkoły i zleconych przez dyrektora.

6. Robotnik gospodarczy wykonuje wszystkie prace porządkowo-gospodarcze na zewnątrz

i wewnątrz  budynku  szkoły.  Robotnik  gospodarczy  realizując  swoje  zadania,

w szczególności:

1) utrzymuje w czystości wyznaczone rejony do sprzątania;

2) codziennie rano i po południu porządkuje teren szkoły od strony wszystkich wejść,

opróżnia kosze, zamiata liście;

3) udziela pomocy sprzątaczkom przy pracach szczególnie trudnych i uciążliwych;
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4) wykonuje we współpracy z konserwatorem drobne prace remontowe  na terenie szkoły

i na zewnątrz, opiekuje się zielenią w szkole i na zewnątrz; 

5) otwiera  i zamyka  bramę  wjazdową  na  teren  obiektu  szkolnego  (w  tym  obiektów

sportowych)  w dni  wolne  od  nauki  szkolnej  w miesiącach  od  kwietnia  do

października. 

7. Do zadań sprzątaczki należy dbanie o czystość we wszystkich pomieszczeniach budynku.

Sprzątaczka realizując swoje zadania, w szczególności:

1) utrzymuje czystość przy wejściu do szatni;

2) utrzymuje w czystości przewiązkę i korytarze oraz schody, stoliki, lamperię, gazetki

i osłony na kaloryferach;

3) utrzymuje w czystości jadalnię;

4) utrzymuje w czystości toalety i uzupełnia papier toaletowy, mydło, ręczniki;

5) codziennie utrzymuje w czystości podłogi, tablice, parapety okienne, meble w salach,

kantorkach, korytarzach, klatkach schodowych, przedsionkach;

6) dba o czystość sali gimnastycznej i przylegających pomieszczeń;

7) wykonuje czynności okresowe: mycie okien oraz pranie firan i zasłon  w przerwach od

nauki, pastowanie i froterowanie podłóg wg potrzeb.

§ 45

1. W szkole tworzy się następujące stanowiska administracyjne i pomocnicze:

1) asystent nauczyciela;

2) sekretarz;

3) intendent;

4) pielęgniarka.

2. Asystent  nauczyciela  w trakcie  zajęć  dydaktycznych  towarzyszy  dziecku  objętemu

pomocą  na  podstawie  orzeczenia  Powiatowej  Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej

o kształceniu specjalnym, w szczególności: 

1) pracuje  z dzieckiem  pod  kierunkiem nauczycieli  prowadzących  zajęcia  z klasą,  do

której uczęszcza w/w uczeń;

2) jest stale obecny obok ucznia w trakcie zajęć edukacyjnych;

3) wspiera ucznia w rozumieniu wydawanych przez nauczyciela poleceń;

4) pomaga  dziecku  w wykonywaniu  czynności  realizowanych  w czasie  zajęć

edukacyjnych;
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5) towarzyszy dziecku w trakcie zabaw i gier ruchowych z rówieśnikami prowadzonych

przez nauczycieli, wdrażając je do obowiązujących zasad zachowania;

6) pomaga  nauczycielom  w wyciszaniu  emocji  u  ucznia  i wspieraniu  u  niego

koncentracji uwagi;

7) pomaga nauczycielom w zapewnieniu uczniowi bezpieczeństwa w trakcie  zajęć;

8) pomaga  nauczycielowi  wychowawcy w kontaktach  z rodzicami  ucznia  wpisując  do

zeszytów informacje związane z pracami domowymi oraz postępami ucznia w danym

dniu.

3. W ramach  działań  wychowawczych  i opiekuńczych  asystent  nauczyciela  zobowiązany

jest w szczególności do :

1) odrabiania  po  lekcjach  zadań  domowych  z uczniem  przebywającym  pod  opieką

nauczyciela świetlicy, bibliotekarza lub pedagoga szkolnego, z zastosowaniem metod

pozytywnego wzmacniania dziecka, umożliwiających mu odniesienie sukcesu;

2) uczestniczenia  z uczniem  w zajęciach  świetlicowych  (pod  kierunkiem  nauczyciela

świetlicy),  które  dadzą  mu  możliwości  wchodzenia  w kontakty  interpersonalne

z grupą rówieśniczą;

3) zapewnienia bezpieczeństwa dziecku w czasie całodziennego pobytu w szkole również

w czasie  przerw śródlekcyjnych,  pobytu  na stołówce szkolnej  itp.  z równoczesnym

uczeniem go czynności samoobsługowych;

4) wspomagania nauczyciela wychowawcy w kontaktach z rodzicami w sprawie 

bieżących postępów i zachowań dziecka w szkole;

5) wspieranie  dziecka  w doskonaleniu  umiejętności  czytania,  pisania,  liczenia  oraz

czynności  manualnych  wskazanych  przez  nauczyciela  wychowawcę  i innych

nauczycieli  pracujących  z uczniem  na  bazie  otrzymanych  od  nich  materiałach

edukacyjnych;

6) wspierania nauczyciela podczas wyjazdów edukacyjnych, wyjazdów  do kina i teatru,

wycieczek klasowych, imprez szkolnych organizowanych w szkole i poza nią;

7) pomagania nauczycielom we wdrażaniu ucznia do przestrzegania norm społecznych

i zachowań kulturalnych na co dzień.

4. W razie usprawiedliwionej nieobecności ucznia w szkole asystent nauczyciela wykonuje

polecenia dyrektora.

5. Sekretarz szkoły zajmuje się kancelarią oraz sprawami uczniowskimi, w szczególności: 

64



1) prowadzeniem registratury zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym

wykazem akt;

2) dokonywaniem odbioru i rejestracji korespondencji przychodzącej;

3) przygotowywaniem i wysyłaniem korespondencji;

4) zabezpieczaniem  i przechowywaniem  pieczęci  urzędowych,  druków  ścisłego

zarachowania i dokumentów znajdujących się w sekretariacie;

5) przyjmowaniem  interesantów,  udzielaniem  informacji,  a w razie  potrzeby

kierowaniem ich do właściwych osób, np. dyrektora;

6) prowadzeniem teczek osobowych pracowników szkoły;

7) współdziałaniem w pracach związanych z inwentaryzacją majątku szkolnego;

8) zamawianiem druków szkolnych: dzienników, arkuszy ocen, świadectw, itp.;

9) prowadzeniem archiwum szkolnego;

10) opracowaniem sprawozdań GUS dotyczących spraw uczniowskich;

11) wydawaniem  i aktualizowaniem  legitymacji  uczniowskich  oraz  prowadzeniem  ich

ewidencji;

12) prowadzeniem księgi uczniów, dzieci z rejonu i spoza rejonu;

13) prowadzeniem zapisów uczniów do klasy I;

14) załatwianiem spraw związanych z przyjęciem uczniów do szkoły i przejściem uczniów

do innej szkoły;

15) prowadzeniem księgi absolwentów;

16) ponoszeniem  odpowiedzialności  przed  dyrektorem  szkoły  za  przyjmowanie

korespondencji, interesantów oraz telefonów;

17) rejestrowaniem terminów spraw;

18) przekazywaniem  pracownikom  szkoły  poleceń  dyrekcji  oraz  kontrolowaniem

terminowości ich wykonania;

19) oszczędnym gospodarowaniem powierzonymi materiałami;

20) wykonywaniem innych poleceń dyrektora szkoły i władz nadrzędnych.

6. Intendent realizując swoje zadania zajmuje się w szczególności:

1) prowadzeniem zaopatrzenia placówki oraz kierowaniem i sprawowaniem nadzoru nad

żywieniem w placówce; 

2) planowaniem i systematycznym zaopatrywaniem placówki w artykuły żywnościowe;

3) dbaniem o należyte i zgodne z normami zapasy magazynowe;

4) kierowaniem  żywieniem,  sprawowaniem  nadzoru  nad  przygotowaniem  posiłków

z dbałością o ich kaloryczność i zgodność z normami żywienia zbiorowego dzieci;
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5) sporządzaniem codziennych raportów żywieniowych oraz dopilnowaniem utrzymania

się w stawce żywieniowej;

6) uczestniczeniem w planowaniu i układaniu jadłospisów oraz podawaniem ich treści do

wiadomości;

7) dbaniem  o porządek  i czystość  pomieszczeń  magazynowych  oraz  jakość

przechowywanych towarów;

8) ścisłym  stosowaniem  zasad  związanych  z obiegiem  dokumentacji  finansowo-

księgowej;

9) zbieraniem odpłatności za posiłki;

10) rozliczaniem się z Urzędem Gminy, dyrektorem;

11) utrzymywaniem stałego kontaktu z GOPS;

12) informowaniem dyrektora w sprawach dotyczących żywienia pracowników i uczniów;

13) odpowiadaniem za powierzone sumy pieniężne;

14) wykonywaniem dodatkowych poleceń dyrektora szkoły.

7. Pielęgniarka szkolna zajmuje się  opieką medyczną nad uczniami, w szczególności:

1) przeprowadzaniem  testów  przesiewowych  i kierunkowym  postępowaniem

poprzesiewowym w stosunku do uczniów z dodatnim wynikiem testów;

2) przygotowaniem profilaktycznych badań lekarskich uczniów (bilans zdrowia ucznia);

3) prowadzeniem u uczniów w klasach I-III grupowej profilaktyki próchnicy zębów;

4) czynnym  poradnictwem  dla  uczniów  z problemami  zdrowotnymi  szkolnymi

i społecznymi;

5) prowadzeniem edukacji zdrowotnej uczniów;

6) współpracą z dyrekcją i nauczycielami oraz pedagogiem szkolnym;

7) udzielaniem  uczniom  i pracownikom  szkoły  pomocy  przedmedycznej  w urazach

i nagłych zachorowaniach.

ROZDZIAŁ 7

Ocenianie wewnątrzszkolne.

§ 46

1. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;
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2) zachowanie ucznia.

2. Ocenianie  osiągnięć  edukacyjnych  ucznia  polega  na  rozpoznaniu  przez  nauczycieli

poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku

do wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań

edukacyjnych  wynikających  z realizowanych  w szkole  programów  nauczania,

uwzględniających tę podstawę.

3. Ocenianie  zachowania  ucznia  polega  na  rozpoznaniu  przez  wychowawcę  oddziału,

nauczycieli  oraz  uczniów  danego  oddziału  stopnia  respektowania  przez  ucznia  zasad

współżycia  społecznego  i norm  etycznych  oraz  obowiązków  ucznia  określonych

w statucie szkoły.

4. Ocenianie  wewnątrzszkolne  odbywa  się  według  następujących  zasad  poszanowania

godności i praw obu stron: ocenianego (ucznia) i oceniającego (nauczyciela):

1) na  początku  każdego  roku  szkolnego  uczniowie  i rodzice   informowani  są

o wymaganiach  edukacyjnych  wynikających  z realizowanego  programu  nauczania

z poszczególnych  przedmiotów,  niezbędnych  do  uzyskania  poszczególnych

śródrocznych  i  rocznych  ocen  klasyfikacyjnych  z obowiązkowych  i  dodatkowych

zajęć edukacyjnych,

2) o wymaganiach edukacyjnych i kryteriach oceniania z poszczególnych przedmiotów

nauczyciel informuje rodziców i uczniów poprzez dziennik elektroniczny, wymagania

te opracowane są zgodnie z zapisem  § 37,

3) zapisy  przedmiotowego  systemu  oceniania  nie  mogą  być  sprzeczne  z niniejszym

dokumentem,

4) uczniowie i rodzice  znają metody i narzędzia, za pomocą których sprawdzany będzie

poziom  kompetencji:  wiedzy  i umiejętności  z poszczególnych  przedmiotów  (są  to:

prace  klasowe,  sprawdziany,  prace  domowe,  odpowiedzi  ustne,  ćwiczenia,

doświadczenia, prace długoterminowe, projekty,  rozprawki, referaty,  rozwiązywanie

problemów,  przygotowanie  ucznia  do lekcji,  aktywność,  praca w grupie,  ćwiczenia

praktyczne oraz inne formy aktywności na zajęciach lekcyjnych),

5) ocenianie  ma  charakter  ciągły,  a stopnie  wystawiane  są  systematycznie,  zgodnie

z przyjętym  w planie  dydaktycznym  nauczyciela  harmonogramem  sprawdzania

i oceniania osiągnięć uczniów.

5. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

1)  informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz

o postępach w tym zakresie; 
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2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym,

co  zrobił  dobrze  i jak  powinien  dalej  się  uczyć,  by  osiągnąć  większy  sukces

edukacyjny na miarę swoich możliwości; 

3) udzielanie uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 

4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 

5)  monitorowanie bieżącej pracy ucznia; 

6) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce

i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

7) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy .

6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

1) tryb i terminy ustalania oceny śródrocznej i rocznej;

2) kryteria  oceniania  poszczególnych  obszarów  aktywności  oraz  poziomów  wymagań  na

bieżące oceny decydujące o ocenie śródrocznej oraz rocznej;

3) skalę ocen;

4)  narzędzia i czas pomiaru osiągnięć ucznia;

5) zasady współdziałania z uczniami, rodzicami  i nauczycielami – informacje zwrotne;

6) zasady przeprowadzania egzaminów sprawdzających poprawiających ocenę pozytywną;

7) zasady przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych;

8) zasady przeprowadzania egzaminów poprawkowych;

9) ustalenie  warunków  i trybu  uzyskania  wyższych  niż  przewidywane  rocznych  ocen

klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej

zachowania; 

10)ustalanie  warunków  i sposobu  przekazywania  rodzicom  informacji  o postępach

i trudnościach ucznia w nauce oraz zasad wglądu do dokumentacji oceniania i pisemnych

prac uczniów.

§ 47

Ocenianie w klasach I- III.

1) W kl.  I-III  szkoły  podstawowej  śródroczne  i roczne  oceny  klasyfikacyjne  z zajęć

edukacyjnych  i zachowania  są  ocenami  opisowymi.  Ocena  zachowania  nie  ma

wpływu na ocenę zająć edukacyjnych oraz promocję do klasy programowo wyższej.

Ocena z religii/etyki  jest  według skali:  celujący,  bardzo dobry,  dobry,  dostateczny,

dopuszczający, niedostateczny.
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2) Nauczyciel  na  początku  roku  szkolnego  informuje  uczniów  oraz  rodziców

o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowania przez siebie programów

nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

3) Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców

o zasadach oceniania zachowania uczniów.

4) Nauczyciel  jest  zobowiązany  na  podstawie  opinii  poradni  psychologiczno-

pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne

w stosunku do ucznia,   u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub

deficyty rozwojowe.

5) Uczeń kl. I-III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej.

6) Uczniowie otrzymują śródroczne podsumowanie, ocenę opisową z zajęć edukacyjnych

i zachowania oraz świadectwo na zakończenie roku szkolnego.

7) Ocena opisowa informuje o poziomie osiągnięć ucznia w danej dziedzinie w stosunku

do  wymagań  programowych  określonych  w podstawie  programowej,  postępach

czynionych przez ucznia w danej dziedzinie, trudnościach napotykanych przez ucznia,

specjalnych  uzdolnieniach  ucznia,  postępach  lub  ich  braku  w tym  zakresie,

uwzględnia  możliwości  dziecka,  bierze  pod  uwagę  jego  pracę  i wysiłek  włożony

w wykonanie  zadania,  zachęca  do  dalszej  pracy,  wskazuje  potrzeby  rozwojowe

i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem

uzdolnień.

8) W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć

ruchowych, zajęć komputerowych. Decyzję o zwolnieniu ucznia podejmuje dyrektor

szkoły  na  podstawie  opinii  o ograniczonych  możliwościach  uczestnictwa  w tych

zajęciach wydanej przez lekarza. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć ruchowych

w dokumentacji przebiegu zamiast oceny opisowej wpisuje się "zwolniony".

9) Przy  ustalaniu  ocen  z zakresu  edukacji  plastycznej,  technicznej,  muzycznej,

zdrowotnej i wychowania fizycznego bierze się pod uwagę w szczególności wysiłek

wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki

tych  zajęć,  stopień  indywidualnego  zaangażowania  oraz  osobiste  predyspozycje

ucznia.

10) W wyjątkowych  przypadkach  rada  pedagogiczna  może  postanowić  o powtarzaniu

klasy I-III SP na wniosek wychowawcy oddziału,   po zasięgnięciu opinii rodziców

ucznia lub na wniosek rodziców ucznia, po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.
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11) Na wniosek  rodziców  po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału lub na wniosek

wychowawcy  oddziału  i po  uzyskaniu  zgody rodziców  rada   pedagogiczna  może

postanowić o promowaniu ucznia kl. I-III szkoły podstawowej do klasy programowo

wyższej również w ciągu roku szkolnego.

12) W klasie I dokonuje się w terminie do końca września wstępnej diagnostycznej oceny

rozwoju i możliwości dziecka.

13) Pierwszy  etap  edukacji  może  zostać  zakończony  sprawdzianem  kompetencji

trzecioklasisty.

14) Ocena klasyfikacyjna podkreśla zmiany w rozwoju dziecka wynikające z całorocznej

obserwacji.  Konieczne  jest  odnotowanie  włożonego  wysiłku,  zaangażowanie

i aktywność  każdego  ucznia.  Na  koniec  półrocza  rodzice  otrzymują  arkusz  oceny

opisowej, a na koniec roku szkolnego świadectwo szkolne.

15) Ocena opisowa spełnia następującą funkcję:

a) diagnostyczną – dającą odpowiedź na pytania, jak daleko w rozwoju jest uczeń

względem wymagań stawianych przez program nauczania,

b) informacyjną – przekazującą, co dziecko zdołało opanować, poznać, zrozumieć

i jaki był jego wkład pracy,

c) korekcyjną  –  odpowiadającą  na  pytanie  nad  czym  jeszcze  popracować,  co

poprawić, zmienić, udoskonalić,

d) motywacyjną  –  zachęcającą  dziecko  do  samorozwoju  i dalszego  wysiłku,

dającą wiarę we własne siły i nadzieję na osiągnięcie sukcesu.

16) Formy oceniania w kl. I-III: 

a) mimiczno – behawioralna,

b) werbalna,

c) pisemna.

17) Narzędzia gromadzenia informacji umożliwiającej rejestrowanie osiągnięć to:

a) ocena bieżących osiągnięć ucznia w dzienniku zajęć,

b) prace uczniów z zakresu różnych dziedzin aktywności,

c) sprawdziany,

d) sprawdziany badające kompetencje uczniów w kl. III,

e) lub inne według indywidualnego uznania nauczyciela.

18) Metody powiadamiania rodziców o osiągnięciach:

a) indywidualne kontakty nauczyciela z rodzicami,
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Poziom % Punktacja Umiejętności

Wysoki 100-98
6 pkt

wzorowo

jego wiadomości wykraczają poza 

przewidywane osiągnięcia dla danego poziomu 

nauczania,

uczeń biegle korzysta ze zdobytych 

wiadomości w różnych sytuacjach. Twórczo 

i samodzielnie rozwiązuje problemy, doskonale 

radzi sobie w nowych sytuacjach. Proponuje 

śmiałe, odważne i twórcze rozwiązania 

problemów i zadań.

Wysoki 97-90
5 pkt

bardzo ładnie

posiadane przez niego wiadomości 

i umiejętności odpowiadają wszystkim 

wymaganiom w danej edukacji,

uczeń pracuje samodzielnie, sprawnie 

korzysta ze zdobytych wiadomości w nietypowych

sytuacjach. Rozwiązuje  w praktyce zadania 

i problemy.

średni 

wysoki
89-70

4 pkt

dobrze

posiadane przez niego wiadomości 

i umiejętności odpowiadają podstawowym 

i częściowo rozszerzonym wymaganiom w danej 

edukacji,

uczeń pracuje samodzielnie, korzysta ze 

zdobytych wiadomości w typowych sytuacjach. 

Rozwiązuje w praktyce typowe zadania 

i problemy, a wskazane błędy potrafi poprawić.

średni 69-45
3 pkt

przeciętnie

posiadane przez niego wiadomości 

i umiejętności odpowiadają podstawowym 

wymaganiom w danym obszarze edukacji,

uczeń stosuje zdobyte wiadomości, 

rozwiązuje zadania. Z pomocą nauczyciela 

rozwiązuje typowe zadania i problemy o średnim 

stopniu trudności.

średni 

niski
44-26

2 pkt

słabo

1. posiadane przez niego wiadomości 

i umiejętności odpowiadają koniecznym 

wymaganiom w danym obszarze edukacji,

2. uczeń wymaga wsparcia i pomocy 

w swoich działaniach i w rozwiązywaniu zadań. 

Nie wykonuje samodzielnie zadań o niewielkim 

stopniu trudności.

1 pkt wymaga 

intenywnych 

ćwiczeń

nie opanował wiadomości i umiejętności 

z danego obszaru edukacji,

wymaga wsparcia i pomocy ze strony 



b) informacja  na  zebraniach  w formie  pisemnej  (koniec  półrocza)  i ustnej  (na

pozostałych zebraniach),

c) roczna ocena opisowa podkreślająca zmiany w rozwoju dziecka (świadectwo),

d) lub inne według indywidualnego uznania nauczyciela.

19) Ocena opisowa roczna jest pisemną formą opisu pracy ucznia.

20) Dokonując  oceny  osiągnięć  ucznia,  nauczyciel  uwzględnia  poziom  opanowania

umiejętności z  zakresu edukacji:

a) polonistycznej,

b) języka angielskiego,

c) muzycznej,

d) plastycznej,

e) społecznej,

f) przyrodniczej,

g) matematycznej,

h) informatycznej,

i) technicznej,

j) wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej,

k) religii.

21) Wymagania programowe podlegające ocenianiu to:

a) czytanie,

b) wypowiedzi ustne i pisemne,

c) liczenie, posługiwanie się liczbami,

d) rozwiązywanie i układanie zadań,

e) samodzielność, dbałość o higienę, porządek, czystość,

f) dbałość o estetykę prac, rozwiązywanie problemów konstrukcyjnych,

g) zaangażowanie,

h) przygotowanie do zajęć,

i) funkcjonowanie w grupie.

22) W zachowaniu ucznia uwzględnia się w szczególności:

a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

b) aktywny udział w akcjach organizowanych w szkole,

c) dbałość o honor i tradycję szkoły,

d) dbałość o piękno mowy ojczystej,

e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
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f) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

g) okazywanie szacunku innym osobom.

23) Nauczyciel ocenia ucznia na bieżąco, stosując skalę punktową, którą zapisuje:1p, 2p,

3p, 4p, 5p, 6p. Skala ta jest zgodna z ustalonymi powyżej kryteriami;

                                                                                                                                                                

       24)  W czasie zagrożenia, gdy podstawa programowa będzie realizowana za pomocą  zdalnego 

                nauczania ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów kl I-III będzie polegało na 

               monitorowaniu  jego wytworów pracy poprzez:                 

             a) zdjęcia lub filmiki z wykonanych zadań, komunikację za pomocą udostępnionej przez    

                szkołę edukacyjnej platformy internetowej, dziennik elektroniczny,

             b) karty  pracy, notatki, testy, sprawdziany on-line, kartkówki, sprawdziany w formie    

                 tradycyjnej w postaci skanu odesłane poprzez dziennik elektroniczny, pocztę  

                 elektroniczną .

     25) Skala ocen oraz kryteria oceniania w czasie nauczania zdalnego są zgodne z 

           dotychczasowym Ocenianiem Wewnątrzszkolnym.

§ 48

 Kryteria oceniania zachowania w klasach I – III.

1) Ocena  zachowania  w klasach I–III   wchodzi  w skład  oceny opisowej  śródrocznej

i rocznej.  Uwzględnia  ona  funkcjonowanie  ucznia  w środowisku  szkolnym,

respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.

2) Sposoby oceniania zachowania w klasach I– III:

a) uwaga słowna bezpośrednio w relacji nauczyciel- uczeń,

b) uwaga słowna na forum klasy,

c) uwaga – pozytywna (+), negatywna (-), zapis w dzienniku elektronicznym w

formie opisowej

d) wezwanie rodzica,

e) oznaczenie  niektórych  złych  form  zachowania  czasowym  emblematem  np.

„gadająca buźka”, Sówka Mądra Główka, itd.,

f) dyscyplinujące ruchowe zabawy orientacyjno-porządkowe,

g) sąd uczniowski (obrońca, oskarżyciel, sędzia),

h) rozmowa z klasą (co jest słuszne, a co nie?).
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§ 49

1. Ocenianie w klasach IV – VIII. 

1) Oceny bieżące począwszy od klasy IV odnotowuje się w dzienniku elektronicznym

w formie cyfrowej.

2) Oceny klasyfikacyjne odnotowuje się w rubrykach przeznaczonych na wpis, a także

w arkuszach  ocen  i protokołach  egzaminów  poprawkowych,  klasyfikacyjnych

i sprawdzających – słownie, w pełnym brzmieniu.

3) Oceny są jawne dla uczniów i ich rodziców. Sprawdzone i ocenione prace pisemne są

udostępniane uczniom na lekcji, w celu dokonania poprawy. Rodzicom na ich wniosek

nauczyciel danego przedmiotu udostępnia prace pisemne ucznia w formie kserokopii

przez niego przygotowanej:

a) w terminie uzgodnionym z rodzicem

b) podczas konsultacji lub w czasie zebrań z rodzicami.

4) Informacje  o osiągnięciach  i postępach  ucznia  w nauce  nauczyciel  przedstawia

uczniowi i rodzicom na bieżąco poprzez dziennik elektroniczny, a rodzicom podczas

zebrań  klasowych  odbywających  się  według  harmonogramu  opracowanego  przez

dyrektora szkoły, a także podczas indywidualnych konsultacji z nimi.

5) Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki i muzyki

należy  przede  wszystkim  brać  pod  uwagę  wysiłek  wkładany  przez  ucznia

w wywiązywanie  się  z obowiązków  wynikających  ze  specyfiki  tych  zajęć,

a w przypadku  wychowania  fizycznego  –  także  systematyczność  udziału  ucznia

w zajęciach  oraz  aktywność  ucznia  w działaniach  podejmowanych  przez  szkolę  na

rzecz kultury fizycznej.

6) Oceny bieżące, klasyfikacyjne: śródroczne, roczne i końcowe ustala się w stopniach

według następującej skali:

c) 6 – stopień celujący,

d) 5 – stopień bardzo dobry,

e) 4 – stopień dobry,

f) 3 – stopień dostateczny,

g) 2 – stopień dopuszczający,

h) 1 – stopień niedostateczny. 

7) Pozytywnymi  ocenami  klasyfikacyjnymi  są  oceny  ustalone  w stopniach  celujący,

bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający.
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8) Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu niedostatecznym.

9) Nauczyciel  zobowiązany jest  do  prowadzenia  w dzienniku elektronicznym legendy

dotyczącej uzyskiwanych przez ucznia ocen bieżących, a także komentarza do każdej

oceny z pracy pisemnej (kartkówki, sprawdzianu, pracy klasowej).

10) Dopuszcza  się  stosowanie  w dzienniku  elektronicznym  przy  ocenach  bieżących

poszerzonej skali ocen o plus („+”) i minus („-”), niedopuszczalne jest stawianie tych

znaków przy ocenach śródrocznych i rocznych oraz w arkuszach ocen.

11)Uczeń  ma  prawo  do  równomiernego  obciążenia  w ciągu  tygodnia  według

następujących zasad: 

a) pisemne, całogodzinne sprawdziany z danego przedmiotu,

b) w ciągu tygodnia mogą odbyć się trzy takie prace pisemne, a w danym dniu

tylko jedna (chyba, że zaistnieją sytuacje opisane w pkt 13).

12)W jednym półroczu obowiązkową jest następująca liczba prac pisemnych:

a) język polski – 2 zadania klasowe lub sprawdziany i 2 testy,

b) matematyka – 2 zadania klasowe i 2 sprawdziany lub testy,

c) pozostałe przedmioty – co najmniej 2 prace pisemne,

13)Uczeń  o terminie  pracy  klasowej  powiadomiony  jest  z co  najmniej  tygodniowym

wyprzedzeniem. Zapowiedziana praca pisemna może zostać przełożona na inny termin

w przypadku:

a) umotywowanej  prośby uczniów –  do  przełożonych  w tym  trybie  klasówek

i sprawdzianów nie stosuje się ustaleń zawartych w punkcie 11 litera b,

b) w przypadku  nieobecności kilku uczniów z klasy spowodowanej ich  udziałem

w zawodach  sportowych,  przeglądach  artstycznych  i  innych  tego  typu,  nie

zgłoszonych  nauczycielowi  przedmiotu  w  momencie  ustalania  daty

sprawdzianu , nie stosuje się również ustaleń zawartych w punkcie 11 litera b,

c) nieobecności nauczyciela lub zdarzenia losowego  – do przełożonych w tym

trybie  klasówek i  sprawdzianów stosuje się ustalenia  zawarte w punkcie 11

litera b.

14) Po  ogłoszeniu  terminu  pracy  klasowej  nauczyciel  odnotowuje  to  w dzienniku

elektronicznym.

15) Sprawdziany  bieżące  (kartkówki)  mogą  być  przeprowadzone  bez  zapowiadania,

jeżeli obejmują materiał trzech ostatnich tematów. Kartkówki nie są objęte limitami

dotyczącymi ograniczeń ich ilości w ciągu dnia lub tygodnia.
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16) Nauczyciel powinien sprawdzić prace pisemne w ciągu 14 dni.

17) Przy  ustaleniu  oceny  z pracy  pisemnej  stosuje  się  we  wszystkich  klasach

następującą zasadę procentową:

98% - 100% - celujący

90% - 97% - bardzo dobry

70 - 89% - dobry

50% - 69% - dostateczny

30% - 49% - dopuszczający

0% - 29% -  niedostateczny

18) Nauczyciel ocenę powinien uzasadnić:

a) przy odpowiedzi ustnej – komentarz słowny,

b) przy teście – punktacja,

c) przy pracy opisowej – krótka recenzja,

19) Uczeń ma  możliwość poprawienia każdej oceny z pracy pisemnej (sprawdzianu lub

kartkówki).

20) Ocenę można poprawić tylko  jeden raz w terminie  do 14 dni od jej  otrzymania.

Przy wystawianiu oceny śródrocznej lub rocznej pod uwagę brana jest tylko ocena

poprawiona z pracy pisemnej, jeżeli uczeń tej poprawy dokonał.

21) Formę  poprawy  ustalają  wspólnie  nauczyciel  i uczeń,  biorąc  pod  uwagę

indywidualne możliwości ucznia.

22) W  przypadku  usprawiedliwionej  nieobecności   na  całogodzinnej  (2-godzinnej)

pracy uczeń musi zaliczyć dany materiał w  terminie do dwóch tygodni po zakończeniu

absencji – dokładny termin i sposób zaliczenia określa nauczyciel przedmiotu.

23) W przypadku dłuższej usprawiedliwionej nieobecności (np. pobyt w  szpitalu) uczeń

z nauczycielem ustala sposób i termin zaliczenia zaległości.

24) W  przypadku jednodniowej nieobecności  ucznia w dniu, w którym zapowiedziano

sprawdzian, uczeń zobowiązany jest do zaliczenia go na warunkach ustalonych przez

nauczyciela.

25) Uczeń ma   prawo zgłosić  nieprzygotowanie  do zajęć  edukacyjnych  z wyjątkiem

zapowiedzianych sprawdzianów: na pierwszych zajęciach po   dłuższej   (minimum

pięciodniowej),   usprawiedliwionej   absencji spowodowanej chorobą lub bez podania

przyczyny – 1 raz w półroczu (przy 1-2 godzinach przedmiotu tygodniowo), 2 razy

w półroczu (przy  większej liczbie godzin przedmiotu tygodniowo).
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26) Uczeń  wagarujący  traci  przywilej  zgłaszania  nieprzygotowania  oraz  możliwość

poprawiania oceny bieżącej.

27) Uczeń  przyłapany  na  odpisywaniu  w czasie  sprawdzianu  otrzymuje  z tej  pracy

ocenę niedostateczną i traci przywilej poprawy tego sprawdzianu.

28) W półroczu uczeń otrzymuje:

a) minimum  6  ocen  z przedmiotów,  dla  których  tygodniowa  liczba  godzin

dydaktycznych wynosi co najmniej 3,

b) minimum  4  oceny  z przedmiotów,  dla  których  tygodniowa  liczba  godzin

dydaktycznych  jest  mniejsza  od  3  (przy  realizacji  programu  w wymiarze

1 godziny  tygodniowo  ocenę  niedostateczną  wystawia  się  na  podstawie  co

najmniej 4 ocen bieżących);

c) podczas nauczania zdalnego z przedmiotów, których tygodniowa liczba godzin

wynosi nie więcej niż 2 godziny minimalna liczba ocen bieżących wynosi 2

oceny;

d) podczas nauczania zdalnego z przedmiotów, których tygodniowa liczba godzin

wynosi więcej niż 2 godziny minimalna liczba ocen bieżących wynosi 4 oceny.

29) Ocena śródroczna i roczna powinna być  adekwatna do ocen bieżących,  ale nie jest

średnią arytmetyczną liczoną z ocen bieżących.

30) Uczeń nieklasyfikowany (nieobecności przekraczają 50% zajęć edukacyjnych) może

zdawać egzamin klasyfikacyjny.

31) Oceny klasyfikacyjne (śródroczne i roczne) ustalane są na tydzień przed konferencją

klasyfikacyjną.

32) O grożącej uczniowi ocenie niedostatecznej na koniec półrocza lub roku szkolnego,

uczeń i jego rodzice informowani są przez wychowawcę na14 dni  przed klasyfikacją.

33) Oceny śródroczne i roczne ustala nauczyciel danego przedmiotu, a ocenę zachowania

wychowawca klasy.

34) Ustalona  przez  nauczyciela  ocena  roczna  może  być  zmieniona  tylko  w wyniku

pozytywnie  zdanego  egzaminu  poprawiającego  ocenę  pozytywną  lub  egzaminu

poprawkowego.

35) Ocena ustalona przez nauczyciela przedmiotu oraz ocena zachowania ucznia ustalona

przez  wychowawcę  klasy  nie  mogą  być  uchylone  ani  zmienione  decyzją

administracyjną.

36) W uzasadnionych  przypadkach  uczeń  ma  możliwość  poprawienia  przewidywanej

oceny klasyfikacyjnej, decyzję o tym podejmuje dyrektor.
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37) Ocena  klasyfikacyjna  śródroczna  lub  roczna  z danego  przedmiotu   nie  może  być

niższa niż najniższa ocena bieżąca uzyskana w danym półroczu.

38) Ocena roczna jest oceną uwzględniającą całoroczną pracę ucznia, a ocena końcowa

(wpisywana  na  świadectwie  ukończenia  szkoły)  jest  oceną  uwzględniającą  pracę,

pilność i postawę ucznia podczas przebiegu całych zajęć edukacyjnych.

2. Oceny wyrażone w stopniach dzielą się na:

1) oceny  bieżące  określające  stopień  opanowania  zrealizowanej  części  poziomu

wymagań programu nauczania;

2) oceny  klasyfikacyjne  śródroczne  i roczne  określające  ogólny  poziom  opanowania

wymagań przewidywanych programem nauczania, aktywność, pracowitość i tendencję

dominującą w pracy ucznia;

3) oceny końcowe są równoważne ocenie rocznej lub ustalone są w wyniku egzaminu

poprawkowego  lub  sprawdzającego  w ostatnim  roku  nauczania  oraz  na  podstawie

wyników olimpiad i konkursów uprawniających do uzyskania oceny celującej;

3. Kryteria przeliczania liczby punktów na oceny przy sprawdzianach pisemnych i testach

określają nauczyciele przedmiotów.

 4. W czasie zagrożenia, gdy podstawa programowa będzie realizowana za pomocą zdalnego    

     nauczania ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów kl IV-VIII będzie polegało na   

     monitorowaniu jego wytworów pracy poprzez: 

     1) pliki tekstowe, graficzne, filmowe z udokumentowaniem wykonanych zadań, przesłane za 

         pomocą udostępnionej przez szkołę edukacyjnej platformy internetowej, dziennik   

         elektroniczny,     

     2) karty  pracy, notatki, testy, sprawdziany on-line, kartkówki, sprawdziany w formie    

         tradycyjnej w postaci skanu odesłane poprzez dziennik elektroniczny, pocztę elektroniczną . 

     3) komunikację pomiędzy uczniami i nauczycielami poprzez szkolną platformę edukacyjną,  

         dziennik elektroniczny.

 5. Skala ocen oraz kryteria oceniania w czasie nauczania zdalnego są zgodne z dotychczasowym   

     Ocenianiem Wewnątrzszkolnym.

 

§ 50

Ogólne wymagania na poszczególne oceny.

1) Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
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a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony podstawą programową

zgodnie z programem nauczania dla danej klasy,

b) twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania,

c) biegle  posługuje  się  zdobytymi  wiadomościami  i umiejętnościami

w rozwiązywaniu  problemów  teoretycznych  i praktycznych  z programu

nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe i oryginalne, osiąga

sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych szczebla wyższego niż

szkolny,  w zawodach  sportowych,  sprawnie  korzysta  z różnorodnych  źródeł

informacji, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia.

2) Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

a) opanował  pełny  zakres  wiedzy  i umiejętności  określony  w  podstawie

programowej zgodnie z programem nauczania przedmiotu w danej klasie,

b) samodzielnie dostrzega i rozumie związki między elementami treści programu,

c) potrafi  zastosować  posiadaną  wiedzę  do  rozwiązywania  złożonych  zadań

i problemów w nowych sytuacjach,

d) znacznie  poszerzył  wiedzę  i udoskonalił  umiejętności  jej  stosowania

w stosunku do poprzedniego roku szkolnego.

2) Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

a) opanował  zakres  materiału  przewidziany  podstawą  programową  zgodnie

z programem nauczania dla danej klasy,

b) poprawnie  stosuje  wiadomości  i umiejętności  do  samodzielnego

rozwiązywania zadań lub problemów typowych o średnim stopniu trudności,

c) potrafi samodzielnie korzystać z podstawowych źródeł wiedzy,

d) posiada umiejętność wnioskowania,

e) poszerzył wiedzę i umiejętności w stosunku do poprzedniego roku szkolnego.

3) Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

a) opanował  wiadomości  i  umiejętności  na  poziomie  podstawowym  zgodnie

z programem nauczania dla danej klasy,

b) potrafi korzystać ze źródeł informacji pod kierunekim nauczyciela,

c) posiadł  umiejętności  odtwarzania  zdobytych  wiadomości  i stosowania  ich

w typowych zadaniach lub zagadnieniach,

d) w niewielkim  stopniu  poszerzył  wiedzę  i umiejętności  w stosunku  do

poprzedniego roku szkolnego. 

3) Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
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a) posiada  wyraźne  braki  w wiadomościach  i  umiejętnościach  wymaganych  w

podstawie programowej zgodnie z programem nauczania dla danej klasy,

b) zna  podstawowe  pojęcia,  samodzielnie  lub  przy  pomocy  nauczyciela

rozwiązuje typowe, łatwe zadania teoretyczne lub praktyczne,

c) z pomocą  nauczyciela  potrafi  korzystać  z podstawowych  pomocy

dydaktycznych,

d) w bardzo małym stopniu poszerzył  wiadomości w stosunku do poprzedniego

roku szkolnego.,

e) nie pracuje systematycznie.

3) Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

b) nie opanował wiadomości i umiejętności zawartych w podstawie programowej

zgodnie  z programem  nauczania  dla  danej  klasy,  a braki  te  uniemożliwiają

dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu,

c) nie rozumie związków między elementami treści programowych i nawet  przy

pomocy nauczyciela nie potrafi rozwiązać łatwych zadań typowych,

d) nie  uczynił  postępów  w zakresie  wiadomości  i umiejętności  w stosunku  do

poprzedniego roku szkolnego.

e) nie pracuje na lekcji,

f) nie korzysta ze źródeł informacji, nawet przy pomocy nauczyciela.

§ 51

Dostosowanie wymagań.

1) Na  podstawie  pisemnej  opinii  poradni  psychologiczno-pedagogicznej  lub  innej

poradni  specjalistycznej  nauczyciel  jest  zobowiązany  dostosować  wymagania

edukacyjne  w stosunku  do  ucznia,  u  którego  stwierdzono  specyficzne  trudności

w uczeniu  się  uniemożliwiające  sprostanie  wymogom  edukacyjnym  wynikającym

z programu nauczania.

2) Nauczyciel  zapoznaje  ucznia  i jego  rodziców  na  początku  roku  szkolnego

z opracowanymi dla niego dostosowaniami wymagań edukacyjnych.

3) Dyrektor  szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na

zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach

wykonywania  przez ucznia tych  ćwiczeń wydanej  przez lekarza,  na czas  określony

w tej opinii. Uczeń ten jest przez nauczyciela oceniany i klasyfikowany.
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4) W uzasadnionych  przypadkach  uczeń  może  być  zwolniony  z zajęć  z wychowania

fizycznego lub informatyki. Decyzję o takim zwolnieniu podejmuje dyrektor szkoły na

podstawie  opinii  o ograniczonych  możliwościach  uczestniczenia  w tych  zajęciach

wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii. W przypadku zwolnienia ucznia

z tych  zajęć  na  czas  uniemożliwiający  ustalenie  śródrocznej  lub  rocznej  oceny

klasyfikacyjnej,  w dokumentacji  przebiegu nauczania zamiast  oceny klasyfikacyjnej

wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.

5) Dyrektor  szkoły,  na  wniosek  rodziców   oraz  na  podstawie  opinii  poradni

psychologiczno-pedagogicznej,  w tym  poradni  specjalistycznej,  zwalnia  do  końca

danego etapu  edukacyjnego  ucznia  z wadą słuchu,  z głęboką dysleksją  rozwojową,

z afazją,  z niepełnosprawnościami  sprzężonymi  lub  z autyzmem,  w tym  z zespołem

Aspergera,  z nauki  drugiego  języka  obcego.  W przypadku  ucznia  posiadającego

orzeczenie  o potrzebie  kształcenia  specjalnego  albo  indywidualnego  nauczania,

zwolnienie  z nauki  drugiego  języka  obcego  może  nastąpić  na  podstawie  tego

orzeczenia.  W przypadku  zwolnienia  ucznia  z nauki  drugiego  języka  obcego

w dokumentacji  przebiegu  nauczania  zamiast  oceny  klasyfikacyjnej  wpisuje się

„zwolniony” lub „zwolniona”.

6) Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim nie uczy się drugiego

języka obcego, w zamian uczęszcza na zajęcia z techniki.

7) Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim może uczyć się drugiego

języka  obcego,  jeżeli  rodzic  złoży  do  dyrektora  wniosek  w wyżej  wymienionej

sprawie.

§ 52

Motywowanie uczniów do lepszej pracy przez:

1) Odpowiedni  sposób  komunikowania  uczniom  ocen,  które  wskazuje  na

niewykorzystane jeszcze możliwości uczniów;

2) Oceny  bieżące,  które  są  oceną  postępów  czynionych  przez  uczniów  co  do

umiejętności i wiedzy;

3) Pochwałę uczniów otrzymujących dobre wyniki w nauce przez wychowawcę na forum

klasy;

4) Zachęcanie uczniów do udziału w różnych konkursach, olimpiadach oraz nagradzania

go za uczestnictwo;
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5) Uhonorowanie  najlepszych  uczniów  nagrodą  końcową  (średnia  powyżej  4,75),

świadectwo z wyróżnieniem;

6) Organizowanie  wycieczki  lub  innej  imprezy  szkolnej  dla  uczniów  osiągających

najlepsze wyniki w nauce;

7) Zaliczenie wyróżniających się w nauce dzieci w poczet najlepszych uczniów w szkole,

zaprezentowanie ich osiągnięć na apelu podsumowującym półrocze lub rok szkolny

i w gablocie szkolnej, wpis do kroniki szkolnej;

8) Wręczenie  listów  gratulacyjnych  rodzicom uczniów  uzyskujących  wysokie  wyniki

w nauce.

9) Wręczenie nagrody dyrektora szkoły „Medalu Pana Kleksa“ absolwentowi lub dwóm

absolwentom  szkoły  podstawowej,  którzy  w  szczególny  sposób  wyróżnili  się

wynikami w nauce i zachowaniu w okresie szkolnej edukacji.

§ 53

Klasyfikacja śródroczna, roczna i końcowa.

1) Klasyfikacja  śródroczna  polega  na  okresowym  podsumowaniu  osiągnięć  edukacyjnych

ucznia  z zajęć  edukacyjnych  i zachowania  ucznia  oraz  ustaleniu  śródrocznych  ocen

klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

2) Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć

edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych

ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

3) Na  klasyfikację  końcową  składają  się  oceny  klasyfikacyjne  z zajęć  edukacyjnych,

których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych oraz roczne z zajęć

edukacyjnych ustalone w klasie programowo najwyższej.

4) Na  14  dni  przed  śródrocznym  i rocznym  klasyfikacyjnym  zebraniem  rady

pedagogicznej  nauczyciele  poszczególnych  przedmiotów  wpisują  do  dzienników

lekcyjnych  przewidywane  śródroczne  i roczne  oceny  klasyfikacyjne  z zajęć

edukacyjnych, a wychowawcy klas wpisują  ocenę zachowania. 

5) Uczniowie  są  informowani  o przewidywanych  ocenach  śródrocznych  i rocznych

podczas zajęć edukacyjnych.   Rodzice są informowani przez wychowawcę  w formie

pisemnej  o  przewidywanych  ocenach  niedostatecznych  za  pierwsze  półrocze  i

rocznych. Natomiast o pozostałych przewidywanych ocenach za pierwsze półrocze i
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rocznych  ze  wszystkich  przedmiotów  rodzice  są  informowani  przez  dziennik

elektroniczny.

6) Jeśli  rodzice  nie  dopełnią  obowiązku  zwrotu  potwierdzenia  informacji

o przewidywanych  rocznych  ocenach,  szkoła  listem  poleconym  za  zwrotnym

potwierdzeniem odbioru  przesyła  pisemną informację o przewidywanych rocznych

ocenach z zajęć edukacyjnych i rocznej ocenie zachowania.

7) Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się najpóźniej w ostatnim tygodniu

pierwszego okresu. 

8) Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mogą być średnią

arytmetyczną ocen.

9) Oceny klasyfikacyjne ustalone za ostatni okres roku szkolnego z poszczególnych zajęć

edukacyjnych  i klasyfikacyjna  ocena  zachowania  są  ocenami  uwzględniającymi

wiadomości i umiejętności oraz zachowanie ucznia z poprzedniego okresu. 

10) Śródroczne  i roczne  oceny  klasyfikacyjne  z obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych

ustalają  nauczyciele  prowadzący  poszczególne  obowiązkowe  zajęcia  edukacyjne,

a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy .

11) Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają

nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne.

12) Ustalone  przez  nauczycieli  śródroczne  i roczne  oceny  klasyfikacyjne

z poszczególnych  zajęć  edukacyjnych  i klasyfikacyjna  ocena  zachowania  ucznia

ustalona  przez  wychowawcę  nie  może  być  uchylona  ani  zmieniona  decyzją

administracyjną. 

13) W  przypadku  nie  wykonania  przez  nauczyciela,  wychowawcę  oddziału  zadań

i kompetencji w zakresie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów te zadania

i kompetencje wykonuje dyrektor szkoły lub wyznaczony przez niego nauczyciel.

14) W przypadku gdy dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel nauczyciel

nie wykonuje zadań i kompetencji o których mowa w pkt 13, te zadania i kompetencje

wykonuje nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący szkołę.

15) W przypadku przedmiotu  nauczanego w danym roku szkolnym tylko  w pierwszym

okresie ocena śródroczna staje się oceną roczną. 

16) W przypadku,  gdy  zajęcia  edukacyjne  prowadzone  są  przez  więcej  niż  jednego

nauczyciela,  ocena  wystawiana  jest  przez  wszystkich  nauczycieli  uczących  danego

przedmiotu.
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17) Laureaci  konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim

otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń,

który  tytuł  laureata  konkursu  przedmiotowego  o zasięgu  wojewódzkim

i ponadwojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po

ustaleniu  albo  uzyskaniu  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  z zajęć  edukacyjnych,

otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną. 

18) Jeżeli  w wyniku  klasyfikacji  śródrocznej  stwierdzono,  że  poziom  osiągnięć

edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w danym roku lub

w klasie programowo wyższej, zespół nauczycieli uczących ucznia opracuje program

działań  w celu  uzupełnienia  przez  ucznia  braków:  zindywidualizowanie  wymagań

wobec ucznia,  pomoc koleżeńska i indywidualna pomoc nauczyciela. 

19) Uczeń  może  nie  być  klasyfikowany  z jednego,  kilku  lub  wszystkich  zajęć

edukacyjnych,  jeżeli  brak jest  podstaw do ustalenia  śródrocznej  lub rocznej  oceny

klasyfikacyjnej  z powodu  nieobecności  ucznia  na  zajęciach  edukacyjnych

przekraczającej  połowę  czasu  przeznaczonego  na  te  zajęcia  w szkolnym  planie

nauczania.

20)  Uczeń lub jego rodzice  mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli uznają,

że  roczna  ocena  klasyfikacyjna  z zajęć  edukacyjnych  i ocena  zachowania  została

ustalona  niezgodnie  z przepisami  prawa  dotyczącymi  trybu  ustalania  tej  oceny.

Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia

rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Zasady przeprowadzania sprawdzianu

określa § 45 statutu szkoły.

21)  Jeżeli  zastrzeżenia  do  oceny  dotyczą  nauczyciela,  który  pełni  funkcję  dyrektora

szkoły, rodzice odwołują się do Kuratorium Oświaty.

      22) W sytuacji przejścia na zdalny tryb nauczania klasyfikacja uczniów – odpowiednio:  

            śródroczna, roczna, końcowa przeprowadzona będzie z wykorzystaniem metod i technik  

            kształcenia na odległość poprzez dziennik elektroniczny lub szkolną platformę edukacyjną.  

§ 54.

Promowanie i ukończenie szkoły.

1) Uczeń  otrzymuje  promocję  do  klasy  programowo  wyższej,  jeżeli  ze  wszystkich

obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych  określonych  w szkolnym  planie  nauczania

uzyskał klasyfikacyjne roczne oceny wyższe od stopnia niedostatecznego. 
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2) Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w pkt 1, nie otrzymuje promocji do

klasy programowo wyższej i powtarza klasę. 

3) Rada  pedagogiczna,  uwzględniając  możliwości  edukacyjne  ucznia  może  jeden  raz

w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia do klasy programowo wyższej,

który  nie  zdał  egzaminu  poprawkowego  z jednych  obowiązkowych  zajęć

edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze

szkolnym planem nauczania realizowane w klasie programowo wyższej. 

4) Uczeń  realizujący  obowiązek  szkolny  lub  obowiązek  nauki  poza  szkołą  nie  jest

klasyfikowany  z wychowania  fizycznego,  muzyki,  zajęć  technicznych  oraz

dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi nie wystawia się oceny zachowania. Brak

klasyfikacji z wymienionych edukacji przedmiotowych i zachowania nie wstrzymuje

promocji do klasy wyższej lub ukończenia szkoły. 

5) Uczeń,  który  w wyniku  klasyfikacji  rocznej  uzyskał  z zajęć  edukacyjnych  średnią

ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje

promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

6) Uczeń kończy szkołę jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej, na którą składają się roczne

oceny  klasyfikacyjne  z zajęć  edukacyjnych  uzyskane  w klasie  programowo

najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

których  realizacja  zakończyła  się  w klasach  programowo  niższych,  uzyskał  oceny

klasyfikacyjne  wyższe  od  oceny  niedostatecznej  i przystąpił  do  egzaminu   po

zakończeniu szkoły podstawowej. 

7) Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał

z zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą

ocenę zachowania.

§ 55

Tryb  i warunki  uzyskania  wyższej  niż  przewidywana  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej

z obowiązkowych i dodatkowych  zajęć edukacyjnych.

1) Za przewidywaną ocenę roczną przyjmuje się ocenę zaproponowaną przez nauczyciela

zgodnie z terminem ustalonym w statucie szkoły. 
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2) Jeżeli  uczeń lub jego rodzic nie zgadzają się z przewidywaną oceną klasyfikacyjną

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, z którą zostali zapoznani przez

wychowawcę  klasy w terminie  14  dni  przed  rocznym  zebraniem klasyfikacyjnym

rady  pedagogicznej,  to  zgłaszają  swoje  zastrzeżenia  do  dyrektora  szkoły  w formie

pisemnej w terminie 2 dni roboczych od dnia zapoznania z propozycją oceny.

3) Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana: 

a) przystąpienie  do  wszystkich  przewidzianych  przez  nauczyciela  form

sprawdzianów i prac pisemnych,

b) uzyskanie  z wszystkich  sprawdzianów  i prac  pisemnych  ocen  pozytywnych

(wyższych  niż  ocena  niedostateczna),  również  w trybie  poprawy  ocen

niedostatecznych,

c) skorzystanie  z wszystkich  oferowanych  przez  nauczyciela  form  poprawy,

w tym – konsultacji indywidualnych.

4) Sprawdzenie poziomu wiedzy i umiejętności ucznia po wyrażeniu niezgody ucznia lub

jego  rodziców  z przewidywaną  roczną  oceną  klasyfikacyjną  z obowiązkowych

i dodatkowych  zajęć  edukacyjnych  odbywa się  w części  pisemnej  i w części  ustnej

z każdego  z przedmiotów,  dla  których  uczeń  lub  jego  rodzice  nie  zgadzają  się

z przewidywaną roczną oceną klasyfikacyjną.

5) Nauczyciel przedmiotu  sprawdza spełnienie wymogu w  pkt 3 lit. a- lit. c .

6) W przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich warunków z pkt 3 dyrektor szkoły

wyraża zgodę na przystąpienie do poprawy oceny.

7) W przypadku  niespełnienia  któregokolwiek  z warunków  wymienionych  w pkt  3

prośba ucznia zostaje odrzucona, a  nauczyciel odnotowuje na podaniu przyczynę jej

odrzucenia.

8) Uczeń  spełniający  wszystkie  warunki  najpóźniej  na  7  dni  przed  klasyfikacyjnym

posiedzeniem rady pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela

przedmiotu dodatkowego sprawdzianu.

9) Dyrektor szkoły w ciągu kolejnych 2 dni roboczych informuje na piśmie ucznia lub

jego  rodziców  o wyznaczonym  dniu,  w którym  odbędzie  się  pisemne  i ustne

sprawdzenie umiejętności  i wiedzy ucznia w zakresie  danych zajęć obowiązkowych

lub dodatkowych.
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10) Sprawdzenie  wiedzy  i umiejętności  ucznia  przeprowadza  nauczyciel  danych  zajęć

edukacyjnych  w obecności,  wskazanego  przez  dyrektora  szkoły  nauczyciela  takich

samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

11)Z przeprowadzonych czynności sprawdzających sporządza się protokół (oddzielny dla

każdego przedmiotu z zajęć obowiązkowych i dodatkowych), który zawiera:

a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzony był egzamin,

b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,

c) termin egzaminu,

d) imię i nazwisko ucznia,

e) zadania egzaminacyjne,

f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

12)  Pisemny  wniosek  ucznia  lub  jego  rodziców  oraz  protokół  z przeprowadzonych

czynności sprawdzających znajdują się w dokumentacji szkoły. 

13) Poprawa oceny rocznej może nastąpić jedynie w przypadku,  gdy sprawdzian został

zaliczony na ocenę, o którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą.

14)Ostateczna ocena roczna nie może być niższa od oceny proponowanej, niezależnie od

wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy.

      15) W sytuacji przejścia na zdalny tryb nauczania poprawa oceny rocznej na wniosek    

            ucznia przeprowadzona będzie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na      .

odległość, tj. poprzez dziennik elektroniczny lub szkolną platformę edukacyjną

§ 56

Warunki  i tryb  uzyskania  wyższej  niż  przewidywana  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej

zachowania.

1) Jeżeli  uczeń  lub  jego  rodzice  nie  zgadzają  się  z przewidywaną  roczną  oceną

zachowania,  z którą zostali  zapoznani przez wychowawcę klasy w terminie   dwóch

tygodni  przed rocznym zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej, to zgłaszają

swoje  zastrzeżenia  do  dyrektora  szkoły  w formie  pisemnej   w terminie  2  dni

roboczych od dnia zapoznania z propozycją oceny.

2) Dyrektor  szkoły  wraz  z wychowawcą  klasy  przeprowadza  analizę  zasadności

proponowanej  przez  wychowawcę  oceny  zachowania  w oparciu  o argumentację

wychowawcy i obowiązującą dokumentację.

3) Warunki ubiegania się o ocenę zachowania wyższą niż przewidywana:
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a) właściwa  postawa  wobec  kolegów  i koleżanek,  nauczycieli  i innych

pracowników,

b) stopień respektowania zasad zachowania.

4) Dyrektor szkoły może (nie musi) powołać zespół nauczycieli uczących dany oddział,

do  którego  uczęszcza  uczeń,  poszerzony  o udział  w pracach  zespołu  pedagoga,

uczniów  samorządu  klasowego  (najmniej  3  przedstawicieli),  celem  dodatkowej

analizy  proponowanej  przez  wychowawcę  oceny zachowania.  Dyrektor  szkoły jest

przewodniczącym tego zespołu.

5) Argumenty nauczycieli oraz uczniów mogą (nie muszą) przekonać wychowawcę klasy

o zmianie  proponowanej  oceny.  Wychowawca  może  zmienić  lub  utrzymać

proponowaną  ocenę  zachowania  po  analizie  przeprowadzonej  z dyrektorem lub  po

analizie przeprowadzonej w w/w zespole.

6) Dyrektor powiadamia w formie pisemnej ucznia lub jego rodzica w terminie 2 dni /lub

następnego dnia/ od dnia wpłynięcia podania (wniosku) o rozstrzygnięciu w sprawie;

rozstrzygnięcie to jest ostateczne.

7) Z przeprowadzonej  analizy zasadności proponowanej oceny sporządza się protokół,

który zwiera:

a) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,

b) termin posiedzenia komisji

c) imię i nazwisko ucznia ,

d) wynik głosowania,

e) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

8) Pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców oraz protokół znajdują się w dokumentacji

szkoły.

§ 57

Egzamin klasyfikacyjny.

1) Uczeń  może  być  nieklasyfikowany  z jednego,  kilku  lub  wszystkich  zajęć

edukacyjnych,  jeżeli  brak jest  podstaw do ustalenia  śródrocznej  lub rocznej  oceny

klasyfikacyjnej  z powodu  nieobecności  ucznia  na  zajęciach  edukacyjnych

przekraczającej  połowę  czasu  przeznaczonego  na  te  zajęcia  w szkolnym  planie

nauczania.

88



2) Brak  klasyfikacji  oznacza,  że  nauczyciel  nie  mógł  ocenić  osiągnięć  edukacyjnych

ucznia z powodu określonej w pkt 1 absencji. 

3) Uczeń  nieklasyfikowany  z powodu  usprawiedliwionej  nieobecności  może  zdawać

egzamin klasyfikacyjny. 

4) Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej

lub  na  prośbę  jego rodziców rada  pedagogiczna  może  wyrazić  zgodę  na  egzamin

klasyfikacyjny.  Wyrażenie  zgody  może  nastąpić  w sytuacji,  gdy  wychowawca

przedstawi  nieznane,  ale  wiarygodne  przyczyny  nieusprawiedliwionej  nieobecności

lub przyczynę braku usprawiedliwień nieobecności. W przypadku braku zgody rady

pedagogicznej  uczeń  nie  jest  promowany  do  klasy  programowo  wyższej  lub  nie

kończy szkoły.

5) Egzamin  klasyfikacyjny  zdaje  również  uczeń  realizujący  na  podstawie  odrębnych

przepisów indywidualny tok lub program nauki, uczeń spełniający obowiązek szkolny

lub  obowiązek  nauki  poza  szkołą  oraz  uczeń,  który  otrzymał  zgodę  dyrektora  na

zmianę profilu kształcenia, celem wyrównania różnic programowych.

6) Egzamin  klasyfikacyjny  przeprowadza  się  nie  później  niż  w dniu  poprzedzającym

dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

7) Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami .

8) Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu

z plastyki,  muzyki,  zajęć  komputerowych,  informatyki,  zajęć  technicznych,  oraz

wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę

zadań praktycznych. 

9) Egzamin klasyfikacyjny w przypadkach, o których mowa w pkt 3, 4, 5, przeprowadza

nauczyciel  danych  zajęć  edukacyjnych  w obecności  wskazanego  przez  dyrektora

szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

10) Egzamin  klasyfikacyjny  w przypadku,  gdy  uczeń  spełniał  obowiązek  nauki  lub

obowiązek  szkolny poza  szkołą,  przeprowadza  komisja,  powołana  przez  dyrektora

szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego lub obowiązku

nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą: 

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły,

b) nauczyciele  obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych  określonych  w szkolnym

planie nauczania dla odpowiedniej klasy. 
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11) Przewodniczący  komisji,  o której  mowa  w pkt  10  uzgadnia  z uczniem  oraz  jego

rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu

jednego dnia.

12) W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów

rodzice ucznia. 

13) Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:

a) nazwę zajęć edukacyjnych , z których przeprowadzony był egzamin,

b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,

c) termin egzaminu,

d) imię i nazwisko ucznia,

e) zadania egzaminacyjne,

f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

14) Do protokołu  dołącza  się  pisemne  prace ucznia  oraz  zwięzłą  informację  o ustnych

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

15) Uczeń,  który  z przyczyn  usprawiedliwionych  nie  przystąpił  do  egzaminu

klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym

terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

16) Uzyskana  w wyniku  egzaminu  klasyfikacyjnego  ocena  z zajęć  edukacyjnych  jest

ostateczna, z zastrzeżeniem pkt 15 oraz § 45 i  § 46.

17) Uczeń,  któremu  w wyniku  egzaminów  klasyfikacyjnych  rocznych  ustalono  dwie

oceny niedostateczne, może przystąpić do egzaminów poprawkowych.

18) W sytuacji przejścia na zdalny tryb nauczania egzamin klasyfikacyjny przeprowadza

się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, tj. poprzez dziennik

elektroniczny  lub szkolną platformę edukacyjną

§ 58

Sprawdzian wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym.

1) Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają,

że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna

zachowania  została  ustalona  niezgodnie  z przepisami  prawa  dotyczącymi  trybu

ustalania tej oceny.

2) Zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem muszą być złożone u dyrektora szkoły w formie

pisemnej  w terminie  :  od  dnia  ustalenia  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  z zajęć

90



edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania nie później niż do dwóch

dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych.

3) W przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżenia dyrektor szkoły powołuje komisję,

która:

a) w przypadku  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  z zajęć  edukacyjnych  –

przeprowadza  sprawdzian  wiadomości  i umiejętności  ucznia,  w formie

pisemnej  i ustnej  oraz  ustala  roczną  ocenę  klasyfikacyjną  z danych  zajęć

edukacyjnych,

b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę

klasyfikacyjną zachowania w  drodze głosowania zwykłą większością głosów,

w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

4) Sprawdzian,  o którym mowa w pkt  3,  przeprowadza się nie później  niż w terminie

5 dni  od  dnia  zgłoszenia  zastrzeżeń.  Termin  sprawdzianu  uzgadnia  się  z uczniem

i jego rodzicami .

5) W skład  komisji  wchodzą  w przypadku  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  z zajęć

edukacyjnych:

a) dyrektor szkoły lub wicedyrektor  – jako przewodniczący komisji,

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

6) Nauczyciel wymieniony w pkt 5, lit. b może być zwolniony z udziału w pracy komisji

na  własną  prośbę  lub  w innych,  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach.  W takim

przypadku  dyrektor  szkoły  powołuje  w skład  komisji  innego  nauczyciela

prowadzącego  takie  same  zajęcia  edukacyjne,  z tym,  że  powołanie  nauczyciela

zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

7) W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania komisję tworzą:

a) dyrektor szkoły lub wicedyrektor  - jako przewodniczący komisji,

b) wychowawca klasy,

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel  prowadzący zajęcia edukacyjne

w danej klasie,

d) pedagog,

e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego.

8) Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna

ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.

Ocena ustalona  przez  komisję  jest  ostateczna,  z wyjątkiem niedostatecznej  rocznej
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oceny  klasyfikacyjnej  z zajęć  edukacyjnych,  która  może  być  zmieniona  w wyniku

egzaminu poprawkowego.

9) Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

a) w przypadku  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  z zajęć  edukacyjnych:  skład

komisji,  termin  sprawdzianu,  zadania  (pytania)  sprawdzające,  wynik

sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: skład komisji, termin

posiedzenia  komisji,  wynik  głosowania,  ustaloną  ocenę  zachowania  wraz

z uzasadnieniem.

10) Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

11) Uczeń  który  z przyczyn  usprawiedliwionych  nie  przystąpił  do  sprawdzianu  może

przystąpić do niego w dodatkowym terminie, w ostatnim tygodniu ferii letnich.

12) W sytuacji przejścia na zdalny tryb nauczania sprawdzian wiadomości i umiejętności

w trybie odwoławczym odbywa się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na

odległość, tj. poprzez dziennik elektroniczny lub szkolną platformę edukacyjną.

§ 59

Egzamin poprawkowy.

1) Każdy  uczeń,  który  w wyniku  rocznej  klasyfikacji  uzyskał  ocenę  niedostateczną

z jednych  lub  dwóch  obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych,  może  zdawać  egzamin

poprawkowy. 

2) Egzamin  poprawkowy składa  się  z części  pisemnej  i ustnej,  z wyjątkiem egzaminu

z plastyki, muzyki, zajęć komputerowych, techniki, wychowania fizycznego, z których

to przedmiotów egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.

3) W jednym  dniu  uczeń  może  zdawać  egzamin  poprawkowy  tylko  z jednego

przedmiotu. 

4) Dyrektor  szkoły wyznacza  termin  egzaminów poprawkowych  do dnia zakończenia

zajęć dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów i rodziców. 

5) Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

6) Uczeń,  który  z przyczyn  usprawiedliwionych  nie  przystąpił  do  egzaminu

poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym

terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września
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7) Egzamin  poprawkowy  przeprowadza  komisja  powołana  przez  dyrektora  szkoły.

W skład komisji wchodzą: 

a) dyrektor szkoły albo  inny nauczyciel wskazany przez dyrektora szkoły,

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,

c) nauczyciel  prowadzący takie  same lub pokrewne zajęcia  edukacyjne  – jako

członek komisji. 

8) Pytania egzaminacyjne układa egzaminator, a zatwierdza dyrektor szkoły najpóźniej

na  dzień  przed  egzaminem  poprawkowym.  Stopień  trudności  pytań  powinien

odpowiadać  wymaganiom  edukacyjnym  według  pełnej  skali  ocen.  W przypadku

ucznia, dla którego nauczyciel dostosował wymagania edukacyjne do indywidualnych

potrzeb  psychofizycznych  i edukacyjnych  ze  specjalnymi  trudnościami  w nauce,

pytania egzaminacyjne powinny uwzględniać możliwości psychofizyczne ucznia.

9) Nauczyciel  prowadzący  dane  zajęcia  edukacyjne  może  być  zwolniony  z udziału

w pracy  komisji  na  własną  prośbę  lub  w innych,  szczególnie  uzasadnionych

przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako egzaminatora innego

nauczyciela  prowadzącego  takie  same  zajęcia  edukacyjne,  z tym  że  powołanie

nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej

szkoły. 

10) Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:

a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzony był egzamin,

b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,

c) termin egzaminu,

d) imię i nazwisko ucznia,

e) zadania egzaminacyjne,

f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

11) Do  protokołu  załącza  się  pisemne  prace  ucznia  i zwięzłą  informację  o ustnych

odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.

12) Ocena  ustalona  w wyniku  egzaminu  poprawkowego  jest  oceną  ostateczną

z zastrzeżeniem § 45 pkt 1. 

13) Uczeń,  który  z przyczyn  losowych  nie  przystąpił  do  egzaminu  poprawkowego

w wyznaczonym  terminie,  może  przystąpić  do  niego  w dodatkowym  terminie

określonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
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14) Uczeń,  który  nie  zdał  jednego  egzaminu  poprawkowego  nie  otrzymuje  promocji

i powtarza klasę z zastrzeżeniem pkt 15.

15) Uwzględniając  możliwości  edukacyjne  ucznia,  rada  pedagogiczna  może  jeden  raz

w ciągu etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej  ucznia, który

nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te

obowiązkowe  zajęcia  edukacyjne  są  zgodnie  ze  szkolnym  planem  nauczania

i realizowane w klasie programowo wyższej.

16) Uczeń lub  jego rodzice   mogą  zgłosić  w terminie  2  dni  od  dnia  przeprowadzenia

egzaminu poprawkowego zastrzeżenia  do dyrektora  szkoły,  jeżeli  uznają,  że ocena

z egzaminu  poprawkowego  została  ustalona  niezgodnie  z przepisami  prawa

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

17) W przypadku  stwierdzenia,  że  ocena  z egzaminu  poprawkowego  została  ustalona

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły

powołuje komisję do przeprowadzenia egzaminu w trybie odwoławczym.  Do pracy

komisji  mają  zastosowanie  przepisy  §  45.  Ocena  ustalona  przez  komisję  jest

ostateczna.

18) W  sytuacji  przejścia  na  zdalny  tryb  nauczania  egzamin  poprawkowy odbywa  się

z  wykorzystaniem  metod  i  technik  kształcenia  na  odległość,  tj.  poprzez  dziennik

elektroniczny lub szkolną platformę edukacyjną.

§ 60

1. Uczniowie klas ósmych przystępują do egzaminu ósmoklasisty, który jest obowiązkowy.

2.  W  latach  szkolnych  2022/2023,  2023/2024  egzamin  ten  przeprowadzany  jest  z trzech

obowiązkowych  przedmiotów:  języka  polskiego,  języka  angielskiego  lub  języka

niemieckiego i matematyki.

3.  Od  roku  szkolnego  2024/2025  do  przedmiotów  obowiązkowych  dołączy  także  jeden

z przedmiotów do wyboru: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

4.  Wyniki  uzyskane  na  egzaminie  ósmoklasisty  pozwolą  określić  poziom  kompetencji

uczniów kończących szkołę podstawową w kluczowych dziedzinach wiedzy,  będących

podstawą do podejmowania nauki na kolejnym etapie kształcenia.

5.  Wyniki  egzaminu  ósmoklasisty  przedstawione  zostaną  w  formie  procentów  i  na  skali

centylowej, obejmując wyniki z: języka polskiego, matematyki, języka angielskiego lub
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języka niemieckiego oraz – od roku 2021/2022 – wynik z jednego przedmiotu spośród:

historii, biologii, chemii, fizyki, geografii.

6. Egzamin ósmoklasisty nadzoruje zespół nauczycieli powołanych przez dyrektora szkoły.

7. W przypadku, gdy nauczyciel powołany do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty nie

wykonuje zadań i kompetencji w tym zakresie te zadania wykonuje dyrektor szkoły lub

wyznaczony przez niego nauczyciel.

8. W przypadku, gdy dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel nie wykonuje

zadań  i  kompetencji,  o  których  mowa  w  ust.  7  te  zadania  i  kompetencje  wykonuje

nauczyciel wyzanczony przez organ prowadzący szkołę.

§ 61

Ocenianie zachowania :

1) Ocenianie  zachowania  ucznia  polega  na  rozpoznawaniu  przez  wychowawcę,

nauczycieli  i uczniów  danej  klasy  stopnia  respektowania  przez  ucznia  zasad

współżycia społecznego i norm etycznych. 

2) Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 

a) ustalanie przez radę pedagogiczną warunków i sposobu oceniania zachowania,

ocenianie  bieżące  i ustalanie  śródrocznej  oraz rocznej  oceny klasyfikacyjnej

zachowania,

b) ustalenie  warunków  i trybu  uzyskania  wyższej  niż  przewidywana  rocznej

oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

3) Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

a) informowanie ucznia o jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,

b) motywowanie ucznia do dalszych postępów w zachowaniu,

c) dostarczenie rodzicom  i nauczycielom informacji o postępach w zachowaniu

ucznia. 

4) Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich

rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,  warunkach

i trybie  uzyskania  wyższej  niż  przewidywana  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej

zachowania. 

5) Przy  ustalaniu  oceny  klasyfikacyjnej  zachowania  ucznia,  u  którego  stwierdzono

zaburzenia  lub  odchylenia  rozwojowe,  należy  uwzględnić  wpływ  stwierdzonych
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zaburzeń  lub  odchyleń  na  jego  zachowanie  na  podstawie  orzeczenia  o potrzebie

kształcenia  specjalnego  albo  indywidualnego  nauczania  lub  opinii  poradni

psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

6) Ocenę klasyfikacyjną zachowania (śródroczną i roczną) począwszy od klasy IV ustala

się według następującej skali: 

a) wzorowe – wz,

b) bardzo dobre – bdb,

c) dobre – db,

d) poprawne – pop,

e) nieodpowiednie – ndp,

f) naganne – ng.

7) Punktem  wyjścia  w sześciostopniowej  skali  jest  zachowanie  poprawne.  Ocena  ta

wyraża przeciętne zachowanie ucznia. Zachowanie dobre, bardzo dobre i wzorowe to

zachowanie lepsze niż przeciętne. Zachowanie   nieodpowiednie i naganne oznaczają

zachowanie gorsze niż przeciętne. 

8) Ocena  wychowawcy  jest  oceną  podsumowującą,  jawną,  umotywowaną

uwzględniającą  opinię  własną  ucznia,  opinię  nauczycieli  uczących  w szkole  oraz

innych pracowników szkoły. 

9) W ciągu roku szkolnego nauczyciele uczący ucznia i nie uczący w danej klasie, w tym

także osoby pełniące funkcje kierownicze w szkole dokonują wpisów o pozytywnych

i negatywnych  przejawach  zachowań  ucznia  w dzienniku.  Także  inni  pracownicy

szkoły informują wychowawcę klasy o zachowaniu ucznia. 

10) Ustalona  przez  wychowawcę  klasy  śródroczna  i roczna  ocena  klasyfikacyjna

zachowania jest ostateczna z zastrzeżeniem pkt 15. 

11) Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców. 

12) Na wniosek ucznia lub jego rodziców  wychowawca uzasadnia ustaloną ocenę. 

13) Ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

c) dbałość o honor i tradycje szkoły,

d) dbałość o piękno mowy ojczystej, 

e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

f) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
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g) okazywanie szacunku innym osobom. 

14) Na  14  dni  przed  rocznym  klasyfikacyjnym  posiedzeniem  rady  pedagogicznej

wychowawca  jest  zobowiązany  poinformować  ucznia  i jego  rodziców

o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

15) Uczeń lub jego rodzice  mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli uznają, że

roczna  ocena  klasyfikacyjna  zachowania  została  ustalona  niezgodnie  z przepisami

prawa  dotyczącymi  trybu  ustalania  tej  oceny.  Zastrzeżenia  mogą  być  zgłoszone

w terminie  do  2  dni  po  zakończeniu  zajęć  dydaktyczno-wychowawczych.

W przypadku  stwierdzenia,  że  roczna  ocena  klasyfikacyjna  zachowania  została

ustalona  niezgodnie  z przepisami  prawa  dotyczącymi  trybu  ustalania  tej  oceny,

dyrektor  szkoły  powołuje  komisję,  która  ustala  roczną  ocenę  klasyfikacyjną

zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej

liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

16) W skład komisji wchodzą:

a) dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora,

b) wychowawca klas,

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel  prowadzący zajęcia edukacyjne

w danej klasie,

d) pedagog,

e) przedstawiciel samorządu  uczniowskiego.

17) Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna i nie

może być niższa od oceny proponowanej przez wychowawcę.

18) Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

a) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji ,

b) termin posiedzenia komisji,

c) imię i nazwisko ucznia,

d) wynik głosowania,

e) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

19) Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,

b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 
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§ 62

Kryteria oceniania zachowania w klasach IV – VIII.

1) Ocenę zachowania śródroczną i roczną w klasach IV – VIII ustala się wg skali:

a) wzorowe,

b) bardzo dobre,

c) dobre,

d) poprawne,

e) nieodpowiednie,

f) naganne.

2) Jedynym kryterium oceny zachowania  jest  liczba  punktów zdobytych  przez ucznia

zgodnie z zasadami zawartymi w statucie. 

3) Ustala się następujące przedziały punktowe dla poszczególnych ocen:

a) wzorowej: 200 pkt i więcej,

b) bardzo dobrej: 170 - 199 pkt,

c) dobrej:    140 - 169 pkt,

d) poprawnej: 100 - 139 pkt,

e) nieodpowiedniej: 70 - 99 pkt,

f) nagannej : 69pkt i mniej.

4) Na początku każdego półrocza uczeń otrzymuje 100 pkt.

5) Nauczyciel wychowawca ma do dyspozycji nie więcej niż 20 pkt.

6) Uczeń  zdobywa  dodatnie  punkty  podejmując  działania  określone  w §  51  jako

zachowania pozytywne.

7) Uczeń otrzymuje punkty ujemne, gdy prezentuje zachowania określone w § 52 jako

zachowania negatywne.

8)  Dodatkowo ustala się, że:

a) uczeń kończy półrocze  z wynikiem 0 punktów i oceną  naganną zachowania

bez  uwzględnienia  innych  zachowań,  gdy  popełni  jeden  z następujących

czynów:  picie  alkoholu,  palenie  tytoniu,  palenie  e-papierosów,  zażywanie

narkotyków,  palenie  lub  zażywanie  innych  środków  psychoaktywnych,

wyłudzanie, kradzież,

b) przy  ocenie  wzorowej  uczeń  nie  może  uzyskać  sumarycznie  więcej  niż  10

punktów ujemnych w półroczu,
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c) przy ocenie  bardzo dobrej  uczeń nie  może  uzyskać  więcej  niż  20 punktów

ujemnych w półroczu,

d) przy ocenie dobrej – nie więcej niż 40 punktów ujemnych w półroczu,

e) przy ocenie poprawnej – nie więcej niż 60 punktów ujemnych w półroczu. 

9) Ocena zachowania za I półrocze ma wpływ na ocenę roczną. Ocena roczna może być

wyższa lub niższa najwyżej o 2 stopnie od oceny za I półrocze z wyjątkiem sytuacji

opisanej w punkcie 8a.

§ 63

Sposób przyznawania punktów.

1) Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy na podstawie:

a) uwag  o zachowaniu  uczniów  zapisanych  w dzienniku  lekcyjnym  w rubryce

notatki,

b) uczniowskiej karty oceny zachowania,

c)  podczas zdalnego nauczania wychowawca bierze pod uwagę zaangażowanie

uczniów,  aktywność,  pilność  i  terminowość  oddawania  ocenianych  prac  na

poszczególnych przedmiotach,  zaangażowanie w akcje organizowane online,

dodatkowe przygotowanie do lekcji wychowawczych.

2) Każdy nauczyciel oraz pozostali pracownicy szkoły mają obowiązek wpisywania

w dzienniku  pozytywnych  i negatywnych  uwag  w stosunku  do  poszczególnych

uczniów.

3) Brak wpisu przy nazwisku danego ucznia oznacza,  że uczeń ten jest  poprawny,

czyli  nie wykonuje żadnych zadań dających dodatkowe punkty ani też nie zrobił

nic, co byłoby przyczyną ujemnych punktów.

4) Uczeń zobowiązany jest do wypełnienia karty oceny zachowania (jeśli nie potrafi

sam, to przy pomocy nauczyciela) i oddania przed końcem półrocza wychowawcy,

w terminie przez niego wyznaczonym.

5) Wychowawca  weryfikuje,  konsultuje  i uzupełnia  zapisy  w karcie  oceny

wykorzystując  informacje  od  innych   nauczycieli,  przedstawicieli  społeczności

lokalnej i przedstawicieli samorządu uczniowskiego.
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6) Na  podstawie  karty  zachowania  nauczyciel  jawnie  ustala  ocenę  zachowania

śródroczną i roczną.

7) Ocena ustalona przez wychowawcę jest podana do wiadomości ucznia i rodziców

na dwa tygodnie przed zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.

§ 64

Zachowania pozytywne, za które uczeń zdobywa punkty.

1) Frekwencja na zajęciach lekcyjnych 100% – jednorazowo 10 pkt;

2) Udział w konkursach organizowanych na terenie szkoły:

a) udział – 2 pkt,  

b) zajęcie I miejsca  – 5 pkt,

c) zajęcie II miejsca – 3 pkt,

d) zajęcie III miejsca  – 2 pkt.         

3) Udział  w konkursach  pozaszkolnych  (dotyczy  konkursów  przedmiotowych-

kuratoryjnych):

a) udział w etapie szkolnym – 5 pkt,

b) zakwalifikowanie się do etapu rejonowego – 15 pkt,

c) zakwalifikowanie się do etapu wojewódzkiego – 25 pkt,

d) uzyskanie tytułu laureata – 35 pkt.  

4) Bierze udział w konkursach pozaszkolnych organizowanych przez inne instytucje  niż

kuratorium oświaty (OXFORD, Archimedes, FOX i inne):

a) udział – 2 pkt,

b) uzyskanie wyróżnienia – 10 pkt,

c) uzyskanie tytułu laureata I stopnia – 20 pkt.

5) Udział w zawodach sportowych, artystycznych i innych:

a) udział w czasie lekcji – 2 pkt,

b) udział w dni wolne – 4 pkt,

c) etap gminny:

- I miejsce – 10 pkt,

- II miejsce – 7 pkt,

- III miejsce – 5 pkt;

d) etap powiatowy:

- I miejsce – 15 pkt,
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- II miejsce – 10 pkt,

- III miejsce – 7 pkt;

e) etap wojewódzki: 

- I miejsce – 20 pkt,

- II miejsce – 15 pkt,

- III miejsce – 10 pkt;

f) zasięg ogólnopolski – 25 pkt.

6) Rozwija  zainteresowania  uczestnicząc  w kołach  zainteresowań  lub  innych  formach

zajęć pozalekcyjnych na terenie szkoły –  za każde koło 5 pkt.

7) Rozwija  zainteresowania  biorąc  udział  w zajęciach pozaszkolnych (np.  OSP,  kluby

sportowe, zajęcia w GOK-u, inne) – za każde zajęcia 5 pkt.

8) Angażuje się w pracę na rzecz klasy:

a) pełni funkcję w samorządzie klasowym – jednorazowo 10 pkt,

b) animuje  życie  klasy -  jest  organizatorem klasowych  imprez  – każdorazowo

5 pkt,

c) systematycznie pomaga innym w nauce – jednorazowo 5 pkt,

d) dba o estetyczny wygląd klasy – każdorazowo 2 pkt,

e) przynosi materiały – każdorazowo 5 pkt.

9) Angażuje się w życie szkoły:

a) pełni funkcję w samorządzie uczniowskim – jednorazowo 5-15 pkt,

b) prowadzenie kroniki szkolnej, montaż EXPRESS 2 – każdorazowo 1-10 pkt,

c) działa w sekcji plastycznej (gazetki szkolne) – jednorazowo 5 pkt,

d) udział w akademiach szkolnych –  każdorazowo 5 pkt,

e) udział w występie chóru podczas imprez szkolnych – każdorazowo 2 pkt,

g) przygotowanie imprez szkolnych (np. dyskoteki, Cafe u Mamy, festyny itp.) –

każdorazowo 2 pkt,

h) reprezentowanie szkoły na uroczystościach organizowanych na terenie gminy

(11 Listopada, dożynki, itp.) – każdorazowo 5 pkt,

i) jest członkiem pocztu sztandarowego – każdorazowo 5 pkt.

10) Angażuje  się  w prace  na  rzecz  środowiska  lokalnego  i akcje  charytatywne  („I  Ty

możesz zostać św. Mikołajem”, „Podaj łapę”, „Adopcja serca”, „Góra grosza” itp.) –

jednorazowo za każdą akcję 5  pkt.

11) Angażuje się w prace na rzecz ochrony środowiska: 

a) zbiórka makulatury – jednorazowo 5 pkt,
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b) zbiórka nakrętek – jednorazowo 5 pkt,

c) zbiórka baterii – jednorazowo 5 pkt.

12) Wykonanie  dodatkowych  zadań  związanych  z przygotowaniem  do  lekcji

wychowawczej – każdorazowo 5 pkt.

13) Pomoc nauczycielom i innym pracownikom szkoły – każdorazowo 2 pkt.

14) Całoroczny udział w Szkolnym Wolontariacie – jednorazowo 5 pkt.

15) Zachowanie  wobec  kolegów  i osób  starszych  (pozdrawianie,  prawdomówność,

szczerość,  uczciwość,  wzorowa  postawa  na  wycieczkach,  apelach,  umiejętność

współdziałania w zespole) –  jednorazowo 0-10 pkt.

16) Stosunek do obowiązków szkolnych – jednorazowo 0-10 pkt.

17) Do dyspozycji wychowawcy klasy –  jednorazowo 0–20 pkt.

§ 65

Zachowania negatywne, za które uczeń otrzymuje punkty ujemne.

1) Nieusprawiedliwione  godziny  –  za  każdą  godzinę  (-1)  pkt.,  przy  czym  za

nieusprawiedliwione nieobecności na pierwszej lekcji (-5) pkt.

2) Spóźnienia na zajęcia – każdorazowo (-5) pkt.

3) Ucieczka z lekcji, wagary – każdorazowo (-20) pkt.

4) Samowolne opuszczanie budynku szkolnego podczas przerw lub zajęć lekcyjnych –

każdorazowo (-5) pkt.

5) Zniszczenie mienia szkoły, zarówno w budynku szkoły, jak i na terenach okolicznych

placówek,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  boiska  –  każdorazowo  (-20)  pkt  oraz

pokrycie kosztów naprawy,

a) niszczenie mienia szkoły – każdorazowo (-5) pkt.

6) Brak obuwia zamiennego – każdorazowo (-2) pkt.

7) Strój, wygląd  – każdorazowo (-5) pkt:

a) noszenie odzieży z wulgarnymi napisami, znakami, emblematami, symbolami,

b) krótkie, prześwitujące bluzki, odkrywające brzuch i ramiona,

c) krótkie, wyzywające spódniczki i spodenki,

d) brak stroju galowego,

e) kolorowe  paznokcie,  makijaż,  farbowanie  włosów,  kolczyki  w innych

miejscach niż uszy.

8) Lekceważenie poleceń nauczyciela – każdorazowo (-5) pkt.
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9) Niestosowne zachowanie podczas przerw śródlekcyjnych – bieganie po korytarzach,

nieuzasadnione przemieszczanie się pomiędzy piętrami, granie w piłkę na korytarzach,

przebywanie  w toaletach  i szatniach  w celach  towarzyskich,  emitowanie  głośnej

muzyki  za pomocą urządzeń przenośnych,  krzyki  lub inne hałaśliwe zachowanie  –

każdorazowo (-2) pkt.

10) Nieodpowiednie  zachowanie  wobec  pracowników  szkoły,  kolegów  i innych  osób

(roszczeniowy ton,  złośliwe i upokarzające docinki,  rozsiewanie plotek,  również za

pośrednictwem  mediów  społecznościowych)  – celowe  i świadome  wyrządzanie

krzywdy psychicznej, również szantaż – każdorazowo (-10) pkt.

11) Przechowywanie telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych w innym

miejscu niż w plecaku (w czasie lekcji telefon musi być wyłączony)  – każdorazowo 

(-10) pkt.

12) Używanie telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych podczas przerw

– bez wcześniejszego uzgodnienia z nauczycielem – każdorazowo (-5) pkt.

13)  Niewywiązywanie się z powierzonych zadań –  każdorazowo od (-1) do (-5) pkt.

14) Za wykroczenia:

a) udział w bójce –  każdorazowo (-20) pkt,

b) obserwacja bójki – każdorazowo (-10) pkt,

c) oszustwo,  również  podrabianie  podpisów,  usprawiedliwień,  zwolnień,

ściąganie –  każdorazowo (-10) pkt,

d) handel środkami psychoaktywnymi, e-papierosami oraz akcesoriami do nich –

każdorazowo (-30) pkt. 

15) Przeszkadzanie  na  lekcji,  przerywanie  wypowiedzi  nauczyciela,  rówieśników,

rozmowy  podczas  zajęć,  wypowiadanie  głośnych  komentarzy  bez  uprzedniego

podniesienia  ręki,  nieuzasadnione  chodzenie  po  sali  lekcyjnej  bez  pozwolenia  –

każdorazowo (-5) pkt.

16) Skarżenie –  każdorazowo (-5) pkt.

17) Brak kultury osobistej, wulgaryzmy – każdorazowo (-10) pkt.

18) Niewłaściwy stosunek do symboli narodowych i religijnych – każdorazowo (-5) pkt.

19) Nieterminowe oddanie książki do biblioteki na koniec roku szkolnego – (-5) pkt.

20) Niestosowanie  się  do  norm  i zasad  kultury  w miejscach  publicznych  (pod  opieką

pracownika szkoły) – każdorazowo (-5) pkt.
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21) Posiadanie  na  terenie  szkoły  lub  podczas  wyjść  pozaszkolnych  i wycieczek

oraz używanie niezgodne z przeznaczeniem niebezpiecznych przedmiotów mogących

zagrażać zdrowiu i życiu innych – każdorazowo (-5) pkt.

22) Zaśmiecanie i bałaganiarstwo – każdorazowo (-2) pkt.

23) Niewłaściwe zachowanie na stołówce szkolnej, świetlicy, bibliotece – każdorazowo 

(-5) pkt.

24) Stwarza zagrożenie dla zdrowia lub życia swojego lub innych – każdorazowo (-10)

pkt.

ROZDZIAŁ 8

Prawa i obowiązki uczniów

§ 66

1. Do szkoły uczęszczają uczniowie mieszkający w jej obwodzie i spoza obwodu.

2. Na  wniosek  rodziców  i po  zasięgnięciu  opinii  poradni  psychologiczno-pedagogicznej

dyrektor szkoły może:

1) zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą,

2) odroczyć  obowiązek  szkolny  w uzasadnionych  przypadkach,  (na  podstawie  opinii

wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną).

3. Rodzice  uczniów  mogą  zdecydować  o tzw.  nauczaniu  domowym  i złożyć  wniosek

w dowolnym momencie roku szkolnego.

4. Na wniosek rodziców, mogą być przyjęci za zgodą dyrektora szkoły uczniowie z innego

obwodu, jeżeli szkoła posiada wolne miejsca.

5. W przypadku przyjmowania uczniów spoza obwodu szkoła stosuje następujące kryteria:

1) dysponowanie wolnymi miejscami w szkole,

2) co najmniej dobra ocena zachowania,

3) dobre  i bardzo  dobre  oceny  z j. polskiego,  matematyki,  języków  obcych

w kl. IV-VII.
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§ 67

1. Uczeń ma prawo do:

1) opieki  wychowawczej  i  warunków  pobytu  w szkole  zapewniających  ochronę,

poszanowanie  jego  godności,  bezpieczeństwo,  ochronę  przed  wszelkimi  formami

dyskryminacji oraz przemocy fizycznej lub psychicznej;

2) zapoznania  się  z programami  nauczania  i wymaganiami  edukacyjnymi

z poszczególnych przedmiotów;

3) właściwie  zorganizowanego  procesu  kształcenia  zgodnie  z zasadami  higieny  pracy

umysłowej;

4) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie kształcenia i wychowania;

5) ochrony  przed  uzależnieniami,  demoralizacją,  szkodliwymi  treściami  oraz  innymi

przejawami patologii społecznej;

6) swobody w wyrażaniu przekonań religijnych oraz udziału w lekcjach religii zgodnie

z decyzją rodziców;

7) sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej oceny ustalonej na podstawie znanych kryteriów

zawartych w wewnątrzszkolnym ocenianiu;

8) powiadamiania  o terminie  i zakresie  pisemnych  sprawdzianów  wiadomości  z co

najmniej tygodniowym wyprzedzeniem;

9) rozwijania swych zainteresowań i zdolności na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych;

10) czasu wolnego podczas przerw międzylekcyjnych;

11) ubiegania się o udział  w reprezentacji  szkoły w imprezach artystyczny i sportowych

oraz w innych formach współzawodnictwa uczniów;

12) uzyskania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przypadku trudności w nauce,

na zasadach określonych w statucie szkoły;

13) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych i księgozbioru

biblioteki na zasadach określonych w regulaminie szkoły;

14) korzystania z opieki zdrowotnej na warunkach określonych odrębnymi przepisami;

15) korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego;

16) uczestnictwa  i udziału  w organizowaniu  imprez  kulturalnych,  oświatowych,

sportowych i rozrywkowych na terenie szkoły;

17)  kandydowania  do  przedstawicielstwa  uczniów  w samorządzie  uczniowskim

i działania w nim;
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18) korzystania  z możliwości  uzyskania  wyższych  od  przewidywanych  rocznych  ocen

z zajęć obowiązkowych i dodatkowych oraz wyższej niż przewidywana roczna ocena

zachowania na zasadach określonych w wewnątrzszkolnym ocenianiu;

19) do  prywatności:  zakaz  publicznego  komentowania  sytuacji  rodzinnej  i społecznej

ucznia, informacji o stanie zdrowia, wyników testów psychologicznych, itp.;

20) wiedzy o swoich obowiązkach oraz środkach, jakie mogą być stosowane w przypadku

ich naruszenia;

21) wiedzy o przysługujących mu prawach oraz środkach ochrony tych praw.

2. Tryb odwoławczy od naruszenia praw ucznia:

1) uczeń  lub  jego  rodzice  mają  prawo  do  składania  skarg  (w  formie  pisemnej

do dyrektora  szkoły,  w terminie  do  7  dni  roboczych  od  powzięcia  wiadomości

o naruszeniu  tych  praw)  w przypadku  naruszenia  praw  ucznia,  jeśli  stwierdzą,

że zostały naruszone;

2) złożona skarga musi zawierać opis sytuacji i konkretne zarzuty dotyczące naruszenia

prawa ucznia; 

3) dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni roboczych,

odpowiedź pisemną przekazuje wnioskodawcy;

4) w przypadku negatywnej odpowiedzi dyrektora rodzice ucznia mają prawo odwołać

się  do  Rzecznika  Praw  Ucznia  przy  Kuratorze  Oświaty  lub  Kuratora  Oświaty

z powiadomieniem dyrektora.

3. W czasie zajęć lekcyjnych i przerw obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych

i innych urządzeń elektronicznych , tj. aparatów cyfrowych, kamer, odtwarzaczy mp3, itp.

Nauczyciel  ma  prawo zobowiązać  uczniów do wyłączenia  posiadanych  w/w urządzeń.

Szkoła nie ponosi odpowiedzialności  za kradzieże i zaginięcia  telefonów komórkowych

lub innych urządzeń elektronicznych. W szkole obowiązuje zakaz przynoszenia tabletów.

4. W szkole obowiązuje zakaz filmowania oraz wykonywania zdjęć przez uczniów własnym

sprzętem. Wyjątkiem są sytuacje,  gdy zgodę wyraził  dyrektor szkoły,  wychowawca lub

inny nauczyciel.

§ 68

1. Uczeń ma obowiązek:

2) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych i życiu szkoły oraz

punktualnie przychodzić na lekcje;
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3) zobowiązany  jest  systematycznie  przygotowywać  się  do  zajęć,  odrabiać  prace

domowe;

4) godnie reprezentować szkołę i dbać o jej honor;

5) starać się o uzyskanie jak najlepszej oceny zachowania;

6) okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom szkoły oraz

kolegom, zachowywać się zgodnie z zasadami współżycia  – zabrania się używania

słów i gestów uznanych powszechnie za obelżywe;

7) przeciwdziałać  przejawom  wszelkiej  przemocy  i brutalności,  dbać  o kulturę  bycia

i kulturę słowa w kontaktach z innymi, nie używać wulgarnych słów;

8) zachowywać  się  na  zajęciach  tak,  aby  nie  przeszkadzać  nauczycielom  w ich

prowadzeniu,  nie  naruszać  praw  kolegów,  nie  utrudniać  im  korzystania  z wiedzy

przekazywanej przez nauczyciela; 

9) dbać  o ład,  porządek,  estetykę  pomieszczeń  szkolnych  i  ich  wyposażenie  oraz  o

otoczenie szkoły, za szkody wyrządzone w mieniu szkolnym odpowiadają rodzice;

10)usprawiedliwiać  nieobecności  w  szkole  w  formie  pisemnej  sporządzonej  przez

rodziców lub poprzez dostarczenie zaświadczenia lekarskiego;

11)kulturalnie i bezpiecznie zachowywać się podczas przerw oraz w drodze do szkoły, nie

zagrażać  swoim  zachowaniem  bezpieczeństwu  innych,  w  czasie  trwania  zajęć

szkolnych nie wychodzić poza teren szkoły;

12)wchodzić do sal lekcyjnych pod opieką nauczyciela;

13) respektować regulaminy pracowni przedmiotowych;

14) respektować  zarządzenia  służby  zdrowia  dotyczące  badań  specjalistycznych

i szczepień;

15) informować o złym samopoczuciu wychowawcę lub innego nauczyciela;

16)nie opuszczać terenu szkoły w czasie trwania zajęć lekcyjnych oraz przerw bez zgody

nauczyciela;

17)nie zapraszać osób obcych do szkoły;

18)nie przynosić do szkoły przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu (broń, gaz, noże,

petardy,  materiały  wybuchowe  i żrące),  po  ostatniej  lekcji  w danym  dniu  opuścić

szkołę;

19)nosić strój szkolny, na który składają się: wierzchnie okrycie w kolorze stonowanym

zakrywające ramiona, plecy i brzuch, spódnica (dla dziewcząt o długości co najmniej

do kolan);
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20)w zajęciach uczestniczyć bez makijażu, mieć włosy w kolorze naturalnym bez żelu,

paznokcie zadbane, nie pokryte kolorowym lakierem, dozwolone noszenie kolczyków

tylko w uszach;

21)w czasie uroczystości szkolnych uczniów obowiązuje strój galowy, na który składają

się; w przypadku uczennic granatowa lub czarna spódnica i biała bluzka, w przypadku

uczniów granatowe lub czarne spodnie i biała koszula;

22)wyłączyć urządzenia telekomunikacyjne i wszystkie inne przed zajęciami lekcyjnymi.

2. Tryb usprawiedliwiania nieobecności uczniów w szkole:

1) wprowadza  się  obowiązek  usprawiedliwiania  przez  rodziców  każdej  nieobecności

w szkole;

2)  usprawiedliwienie nieobecności trwającej do 5 dni może dokonać rodzic pisemnie;

3)  przy nieobecności trwającej powyżej 5 dni wymagane jest potwierdzenie od lekarza

o trwającym leczeniu;

4)  usprawiedliwiania  nieobecności  ucznia  w szkole  w formie  pisemnej  od  rodzica

powinno  być  zapisane  w zeszycie  usprawiedliwień  lub  dzienniku  elektronicznym

z podaniem przyczyny nieobecności;

5)  uczeń przedstawia pisemne usprawiedliwienie od rodzica lub zaświadczenie lekarskie

na najbliższej godzinie wychowawczej od momentu powrotu do szkoły lub do 3 dni

w dzienniku elektronicznym;

6) uczniów  przebywających  w szkole  zgodnie  z planem  zajęć  obowiązuje  zakaz

samowolnego  opuszczania  terenu  szkoły,  uczeń  może  być  zwolniony  z lekcji

na prośbę rodziców, którzy osobiście lub przez osobę przez nich upoważnioną odbiorą

go  ze  szkoły  po  wcześniejszym  potwierdzeniu  tego  faktu  w  Rejestrze  uczniów

zwolnionych z zajęć szkolnych, który znajduje się w sekretariacie szkoły.

§ 69

1. Uczeń może być nagradzany za:

1) wysokie wyniki w nauce;

2) osiągnięcia sportowe lub artystyczne;

3) wzorowe zachowanie;

4) odwagę godną naśladowania;

5) przeciwstawianie się złu;

6) udzielanie pomocy innym osobom;
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7) zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły lub środowiska lokalnego;

8) sumienne i systematyczne wywiązywanie się ze swoich obowiązków;

9) inne  osiągnięcia  lub  działania  zasługujące  na  uznanie  społeczności  szkolnej

lub lokalnej.

2. Uczeń może być nagradzany w formie:

1) ustnej pochwały lub wyróżnienia udzielonych w obecności społeczności szkolnej;

2) pisemnej, w szczególności listem gratulacyjnym, dyplomem uznania;

3) nagrody książkowej, pomocami edukacyjnymi, wyjazdem edukacyjnym;

4) prezentacji sylwetki ucznia w gminnej gazetce, wpis do kroniki szkolnej.

3. Nagrody mogą być przyznawane przez:

1) nauczyciela;

2) dyrektora szkoły;

3) o nagrodach powiadamia się każdorazowo rodzica ucznia.

4. Tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej nagrody:

1) jeżeli  rodzic  ma  zastrzeżenia  do  przyznanej  nagrody,  to  w terminie  3  dni  od  jej

otrzymania składa do dyrektora szkoły wniosek z uzasadnieniem,

2) dyrektor powołuje zespół, który przyznał nagrodę poszerzony o wychowawcę,

3) zespół na piśmie odnosi się do zastrzeżeń rodzica,

4) dyrektor w terminie 14 dni przekazuje odpowiedź rodzicom.

5. Na świadectwach szkolnych dokonuje się wpisu laureatom konkursów przedmiotowych

oraz innych, znajdujących się w wykazie sporządzonym przez Kuratora Oświaty.

6. Na  świadectwach  szkolnych  dokonuje  się  wpisu  dotyczącego  udziału  ucznia

w wolontariacie, na podstawie zaświadczenia wydanego przez organizatora wolontariatu.

§ 70

1. Uczeń może być karany:

1) ustnym upomnieniem;

2) naganą;

3) zawieszeniem praw do udziału w reprezentacji szkoły na zewnątrz;

4) wnioskiem do kuratora o przeniesienie do innej szkoły,

5) obniżeniem oceny zachowania; 

6) odebraniem prawa do pełnienia wszelkich funkcji społecznych na terenie szkoły;

2. Kary może udzielać:
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1) w pkt 1 i 2 udziela nauczyciel lub dyrektor;

2) w pkt 3 – 6 udziela dyrektor szkoły z własnej inicjatywy lub na wniosek nauczyciela,

rady pedagogicznej, rady rodziców, samorządu uczniowskiego.

3. Dyrektor  występuje do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie  ucznia do innej

szkoły  po  wyczerpaniu,  w stosunku  do  ucznia  wszystkich  możliwych  oddziaływań

wychowawczych zastosowanych przez wychowawcę klasy, pedagoga, dyrektora szkoły,

instytucje współpracujące ze szkołą, poradnie specjalistyczne, policję, kuratora, opiekuna

i innych.

4. Przypadki, w których dyrektor może wystąpić do kuratora o przeniesienie ucznia do innej

szkoły to w szczególności:

1) uczeń  naraża  siebie  na  niebezpieczeństwo,  a podejmowane  środki  zaradcze  nie

przynoszą efektów;

2) uczeń naraża innych na niebezpieczeństwo, a podejmowane przez szkołę różnorodne

działania nie zmniejszają tego niebezpieczeństwa;

3) zachowanie ucznia wpływa demoralizująco na innych uczniów;

4) uczeń rażąco narusza zasady współżycia społecznego, a zachowanie ucznia wykracza

poza ustalone normy społeczne;

5) wszelkie  działania  naprawcze  zastosowane  wobec  tego  ucznia  i jego  rodziny,

wielokrotnie  podejmowane,  udokumentowane,  nie  przynoszą  poprawy  w obszarze

zagrożeń dla zdrowia i życia;

6) inne  występujące  przypadki,  powodujące  zagrożenie  dla  życia  i zdrowia  uczniów

szkoły.

5. Przy udzielaniu kar należy brać pod uwagę:

1) rodzaj popełnionego przewinienia;

2) skutki społeczne przewinienia;

3) dotychczasowe zachowania ucznia;

4) intencje ucznia;

5) wiek ucznia;

6) poziom rozwoju psychofizycznego ucznia.

6. Uczeń, który naruszył obowiązki ucznia określone w statucie, niezależnie od nałożonej

kary,  może  być  zobowiązany  przez  dyrektora  szkoły,  po  zasięgnięciu  opinii  rady

pedagogicznej do:

1) naprawienia wyrządzonej szkody;

2) przeproszenia osoby pokrzywdzonej;
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3) wykonania  określonej  pracy  społecznie  użytecznej  na  rzecz  klasy,  szkoły

lub społeczności lokalnej.

7. Tryb odwołania od kary statutowej:

1) od upomnienia lub nagany wychowawcy wręczonej uczniowi na piśmie, upomniany

lub jego rodzic może odwołać się do dyrektora szkoły na piśmie w terminie trzech dni

roboczych od wręczenia tego upomnienia lub nagany;

a) dyrektor  udziela  odpowiedzi  na  piśmie  w ciągu  trzech  dni  od  wpłynięcia

odwołania,

b) odwołanie składa się w sekretariacie szkoły,

c) decyzja dyrektora szkoły w tej kwestii jest ostateczna.

2) od nagany dyrektora wręczonej uczniowi na piśmie rodzic może odwołać się do rady

pedagogicznej szkoły w terminie 3 dni roboczych od wręczenia uczniowi nagany;

a) rada pedagogiczna wyraża opinię w ciągu 7 dni od dnia wpłynięcia odwołania,

b) od decyzji rady pedagogicznej rodzic może odwołać się do Rzecznika Praw

Ucznia.

§ 71

1. Warunki  pobytu  w szkole  zapewniające  uczniom  bezpieczeństwo,  ochronę  przed

przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej.

1) nauczyciele  są  zobowiązani  do  realizacji  zadań  zawartych  w programie

wychowawczo–profilaktycznym szkoły,

2. W zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom nauczyciele mają następujące zadania:

1) zapewniają bezpieczeństwo uczniów na swoich zajęciach edukacyjnych,

2) nie  pozostawiają  uczniów  samych  w klasie  i podczas  zajęć  organizowanych  poza

szkołą,

3) nigdy nie zostawiają ucznia bez nadzoru,

4) omawiają  zasady  bezpiecznego  zachowania  –  regulamin  obowiązujący  w czasie

realizacji zajęć edukacyjnych oraz podczas wycieczek szkolnych,

5) zwalniają ucznia z zajęć tylko na prośbę rodziców, którzy osobiście lub przez osoby

przez nich upoważnione odbiorą go ze szkoły po potwierdzeniu tego faktu w Rejestrze

uczniów zwolnionych z zajęć szkolnych, który znajduje się w sekretariacie szkoły.

6) na pierwszych lekcjach w danym roku szkolnym nauczyciele przedmiotów zapoznają

uczniów z przepisami BHP oraz przypominają je w razie potrzeby,
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7) powiadamiają dyrektora szkoły o fakcie spożycia przez ucznia alkoholu lub środków

odurzających,

8) nauczyciel  wychowania  fizycznego  odpowiada  za  sprawdzanie  sprzętu  i urządzeń

wykorzystywanych do prowadzenia zajęć,

9) zamykają sale lekcyjne na okres przerwy i po zakończonych zajęciach,

10) mają  obowiązek  natychmiast  zgłosić  dyrektorowi  wszelkie  stwierdzone  bądź

zaobserwowane  zagrożenia  lub  zaniechać  prowadzenia  zajęć  lekcyjnych

i wyprowadzić uczniów z miejsca zagrożenia,

11) w  przypadku  stwierdzenia  niedyspozycji  zdrowotnej  dziecka  zgłaszają  ten  fakt

dyrektorowi, wicedyrektorowi lub sekretarzowi szkoły,

12) w sytuacjach  nieobecności  w szkole  osób  wymienionych  w punkcie  11  nauczyciel

udziela  niezbędnej  pomocy  uczniowi  mającemu  problemy  zdrowotne,  zawiadamia

o tym rodziców ucznia i zapewnia pomoc medyczną jeśli jest konieczna,

13) nauczyciel  zajęć  komputerowych,  informatyki  odpowiada  za  zainstalowanie

i aktualizowanie oprogramowania zabezpieczającego przed dostępem do treści, które

mogą stanowić zagrożenie prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów.

3. Rodzice  mają  obowiązek  współpracować  ze  szkołą  w celu  zapewnienia  uczniom

bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami oraz demoralizacją poprzez:

1) przekazywanie  wychowawcy  informacji  na  temat  zdrowia  dziecka,  jego  sytuacji

w środowisku kolegów, zachowań dziecka budzących ich niepokój;

2) przybyć po chorego ucznia na wezwanie szkoły;

3) udać się z dzieckiem do specjalisty zgodnie z zaleceniem pielęgniarki szkolnej;

4. Dyrektor szkoły ma obowiązek:

1) dokonywać przeglądu pomieszczeń szkolnych pod względem bezpieczeństwa;

2) niezwłocznie usunąć zagrożenia bezpieczeństwa zgłoszone przez nauczycieli, uczniów

oraz innych pracowników szkoły;

3) w przypadku braku możliwości usunięcia zagrożenia przerwać lub odwołać zajęcia.

5. Zadania wychowawcy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom:

1) na lekcji wychowawczej omawia zasady bezpiecznego pobytu w szkole;

2) przed  każdą  wycieczką  klasową,  której  jest  kierownikiem,  opracowuje  regulamin

wycieczki i zapoznaje z nim uczniów;

3) dba  o poczucie  bezpieczeństwa  psychicznego  uczniów  –  zapobiega  wszelkim

znamionom przemocy psychicznej i fizycznej wśród wychowanków;

4) podejmuje kroki eliminujące negatywne działania w tym zakresie.
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6. Zadania sprzątaczki w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom:

1) natychmiast zgłasza dyrektorowi szkoły usterki i awarie zagrażające bezpieczeństwu

uczniów;

2) wykonuje  czynności  porządkowe  w sposób  nie  zagrażający  bezpieczeństwu  dzieci

(suche podłogi);

3) zabezpiecza środki czystości przed uczniami.

7. Zadania rzemieślnika w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom:

1) natychmiast usuwa, a w przypadku braku możliwości usunięcia, zgłasza dyrektorowi

usterki zagrażające bezpieczeństwu uczniów;

2) odpowiada za likwidację nawisów lodowych oraz posypywanie oblodzonego dojścia

do szkoły w jej obrębie;

3) zgłasza dyrektorowi zaobserwowane naganne zachowania uczniów.

8. Zadania nauczyciela pełniącego dyżur z zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom:

1) punktualnie rozpoczyna dyżur w wyznaczonym miejscu;

2) reaguje na przejawy agresji słownej i fizycznej wśród uczniów;

3) zwraca uwagę uczniom, którzy zachowują się w sposób zagrażający bezpieczeństwu

własnemu i innych uczniów;

4) powiadamia wychowawców o niewłaściwych zachowaniach wychowanków.

9. Wszyscy mają obowiązek reagować na krzywdę dziejącą się uczniowi;

10. Na teren szkoły nie mają prawa wstępu osoby obce bez wiedzy dyrektora, nauczyciela

lub innego pracownika szkoły;

11. Jeżeli dyrektor szkoły będzie zmuszony odwołać lub przerwać zajęcia z winy uczniów

(zniszczenia  zagrażające  bezpieczeństwu),  uczniowie  będą  zobowiązani  nadrobić

stracone  zajęcia  w dniu  ustawowo  wolnym  od  nauki  wyznaczonym  przez  dyrekcję

szkoły.

12. Tryb  postępowania  w przypadku  osób  pozostających  pod  opieką  szkoły  ulegających

wypadkowi.

1) pracownik  szkoły,  który  powziął  wiadomość  o wypadku  niezwłocznie  zapewnia

poszkodowanemu  opiekę,  sprowadzając  fachową  pomoc  medyczną,  a w miarę

możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy;

2) o każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie:

a) rodziców poszkodowanego,

b) specjalistę do spraw BHP,

c) organ prowadzący szkołę,
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d) Radę Rodziców.

3) o  wypadku  śmiertelnym,  ciężkim  lub  zbiorowym  zawiadamia  się  niezwłocznie,

Państwową Inspekcję Pracy, prokuratora i kuratora oświaty;

4) o  wypadku,  do  którego  doszło  w wyniku  zatrucia  zawiadamia  się  niezwłocznie

Inspektora Sanitarnego;

5) zawiadomień,  o których  mowa w pkt.2,  3,  4  dokonuje dyrektor  bądź upoważniony

przez niego pracownik szkoły;

6) do czasu  rozpoczęcia  pracy  przez  zespół  powypadkowy,  dyrektor  lub  wyznaczona

przez niego osoba zabezpiecza miejsce wypadku;

7) członków zespołu powołuje dyrektor:

a) zespół  przeprowadza postępowanie  powypadkowe i sporządza  dokumentację

powypadkową, w tym protokół powypadkowy,

b) w skład  zespołu  powypadkowego  wchodzą:  specjalista  do  spraw  BHP,

wicedyrektor

c) przewodniczącym zespołu jest specjalista do spraw BHP,

d) w sprawach  spornych  rozstrzygające  jest  stanowisko  przewodniczącego

zespołu,  członek  zespołu,  który  nie  zgadza  się  ze  stanowiskiem

przewodniczącego,  może  złożyć  zdanie  odrębne,  które  odnotowuje  się

w protokole powypadkowym,

8) przewodniczący  zespołu  poucza  poszkodowanego,  rodziców  lub  reprezentujące  go

osoby  o przysługujących  im  prawach  w toku  postępowania  powypadkowego,

zapoznaje ich z treścią protokołu powypadkowego i innymi materiałami postępowania

powypadkowego;

9) protokół  powypadkowy  doręcza  się  osobom  uprawnionym  do  zaznajomienia  się

z materiałami postępowania powypadkowego, jeden egzemplarz pozostaje w szkole,

organowi prowadzącemu i kuratorowi oświaty protokół doręcza się na ich wniosek;

10) protokół powypadkowy podpisują członkowie zespołu oraz dyrektor;

11) w ciągu 7 dni od doręczenia protokołu powypadkowego osoby o których mowa 

w pkt 9 mogą złożyć zastrzeżenia do ustaleń protokołu:

a) zastrzeżenie składa się ustnie do protokołu bądź na piśmie przewodniczącemu

zespołu,

b) zastrzeżenie rozpatruje organ prowadzący,
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c) zastrzeżenia  mogą  dotyczyć  niewykorzystania  wszystkich  środków

dowodowych  niezbędnych  dla  ustalenia  stanu faktycznego  lub  sprzeczności

istotnych ustaleń protokołu z zebranym materiałem dowodowym.

12) po rozpatrzeniu zastrzeżeń organ prowadzący szkołę może:

a) zlecić  dotychczasowemu  zespołowi  wyjaśnienie  ustaleń  protokołu

lub przeprowadzenie określonych czynności dowodowych,

b) powołać  nowy  zespół  celem  ponownego  przeprowadzenia  postępowania

powypadkowego.

13) rejestr wypadków prowadzi dyrektor.

14) dyrektor  omawia  z pracownikami  szkoły  okoliczności  i przyczyny  wypadków

oraz środki niezbędne do zapobieżenia im. 

ROZDZIAŁ 9

Ceremoniał szkolny

§ 72

1. Symbolami szkoły są: sztandar, hymn i logo szkoły. 

1) Sztandar szkoły jest dla społeczności  szkolnej symbolem Polski – Narodu – Małej

Ojczyzny, którą stanowi szkoła i jej najbliższe środowisko. 

2) Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają zachowania powagi, a przechowywanie,

transport  i  przygotowanie  sztandaru  do  prezentacji  –  właściwych  postaw  jego

poszanowania. 

3) Sztandar  oraz insygnia pocztu sztandarowego przechowywany są na terenie szkoły w

gabinecie  dyrektora.  Sztandar  przewożony  jest  na  miejsce  uroczystości  przez

wyznaczoną osobę, w pokrowcu. 

4) Autorką słów hymnu „Jak Cię Godziszko nie kochać” jest  pani Waleria Owczarz. 

Hymn jest wykonywany w czasie Tygodnia Patrona Szkoły.

„1.Jak Cię Godziszko nie kochać

za dzieje po dawne czasy

Za góry, wartkie potoki

Zielone beskidzkie lasy.

Ref. Niech słoneczko Tobie świeci
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Licznymi tysiącleciami

Za uśmiechnięte twe dzieci

Z plecakiem chlebem książkami.

2. Za naszą górską krainę

Za zapach chleba na łanach

Za Konopnicką, Chopina

Naszego poetę Jana

Ref. Niech słoneczko Tobie świeci

3. Jak Cię Godziszko nie lubić

Jak Cię nie kochać Godziszko

Tyś dla nas małą ojczyzną

Tu kościół, dom, szkoła, wszystko!

Ref. Niech słoneczko Tobie świeci“

5) Autorkami projektu logo są nauczycielki szkoły panie:  Mirosława Dudys i Bożena

Janik- Marekwica. 

2.  Poczet  sztandarowy,  to  trzyosobowy  zespół  niosący  sztandar  podczas  uroczystości

z zastosowaniem ceremoniału szkolnego. 

1) Pełnienie tej funkcji jest zaszczytem i przysługuje uczniom dwóch najstarszych klas. 

2) Poczet sztandarowy pełni funkcje reprezentacyjną. Wraz z opiekunami i dyrektorem

szkoły bierze udział w uroczystościach poza terenem szkoły. 

3) Skład pocztu sztandarowego: 

a) chorąży, 

b) asysta (dwóch uczniów lub dwie uczennice).

4)  Chorąży  i  asysta  ubrani  są  odświętnie;  chorąży  –  ciemny  garnitur,  biała  koszula

i ciemny jednobarwny krawat, ciemne buty,  asysta –ciemne garnitury,  białe koszule

i jednobarwne krawaty i ciemne buty lub białe bluzki i ciemne spódnice, ciemne buty.

5) W czasie uroczystości na powietrzu, dopuszczalny jest inny taktowny strój. 

3. Zasady rekrutacji pocztu sztandarowego

1)  Poczet  Sztandarowy  typowany  jest  przez  wychowawców  klas  spośród  uczniów

wyróżniających się postawą, zachowaniem oraz zaangażowaniem w życie szkoły. 

2) Po zapoznaniu się z kandydatami każdy nauczyciel ma prawo zgłosić zastrzeżenia lub

pytania  dotyczące  kandydatów.  Uczniowie  wybierani  są  przez  radę  pedagogiczną

w drodze głosowania. 

3) Kandydatów zatwierdza samorząd uczniowski. 
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4) Poczet powoływany jest corocznie decyzją rady pedagogicznej do dnia 15 czerwca

każdego roku spośród uczniów szkoły i składa się z dwóch trzyosobowych składów. 

5) O wyborze uczniów do pocztu sztandarowego powiadamia się rodziców specjalnym

listem okolicznościowym. 

4. Zasady funkcjonowania Pocztu Sztandarowego 

1) Kadencja trwa rok – może być przedłużona o kolejny rok decyzją rady pedagogicznej. 

2) Uroczyste przekazanie sztandaru odbywa się podczas uroczystości zakończenia roku

szkolnego. Przed przekazaniem sztandaru nowemu pocztowi odczytuje  się uchwałę

rady pedagogicznej z podaniem nazwisk nowego pocztu sztandarowego. 

3) Po skończeniu kadencji uczniowie otrzymują pamiątkowe dyplomy,  a ich nazwiska

zostają wpisane do kroniki szkoły.

4) Jeżeli  ze  względów kondycyjnych  lub innych osoba zatwierdzona nie  może pełnić

swoich obowiązków, jest wpisana do kroniki szkoły, a jej obowiązki przejmuje inna

osoba nominowana do tej funkcji.

5)  Całością  spraw  organizacyjnych  zajmuje  się  opiekun  pocztu  wyznaczony  przez

dyrektora szkoły. 

6) Postaw pocztu sztandarowego uczy nauczyciel wyznaczony przez dyrektora.

7) W sytuacji, gdy podczas uroczystości nie może uczestniczyć skład osobowy pocztu,

dopuszcza się jednorazowe powołanie członka pocztu.

8) Za niewłaściwe realizowanie obowiązków chorążego, asysty,  a szczególności braku

należytego szacunku dla  sztandaru  i  nieprzestrzeganie  ceremoniału,  a  także  innych

uchybień  regulaminu szkolnego,  uczeń może być  odwołany z funkcji  decyzją rady

pedagogicznej – w takim przypadku należy dokonać kolejnego wyboru.

4. Insygnia pocztu sztandarowego: 

1)  biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię,  zwrócone białym kolorem

w stronę  kołnierza,  spięte  na  lewym  biodrze  (biało  –  czerwonej  szarfy  nie  może

zasłaniać żaden element ubioru);

2) białe rękawiczki;

3) insygnia pocztu sztandarowego są przechowywane w gabinecie dyrektora. 

5.Postawy sztandaru i pocztu sztandarowego 

1)  „Zasadnicza”  -  sztandar  położony  na  trzewiku  drzewca  przy  prawej  nodze  na

wysokości czubka buta.  Drzewce podtrzymywane prawą ręką powyżej  pasa, łokieć

prawej ręki lekko przyciśnięty do ciała. Lewa ręka w postawie „zasadniczej”. 
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2) „Spocznij”  -  sztandar  trzymany  przy prawej  nodze,  jak w postawie  „zasadniczej”.

Chorąży i asysta pozostają w postawie „spocznij”. 

3) „Na ramię” – chorąży kładzie drzewce prawą ręką (pomaga lewą) na prawe ramię

i trzyma  je  pod  kątem  45  stopni.  Płat  sztandaru  musi  być  oddalony  od  barku

przynajmniej na szerokość dłoni. 

4)  „Prezentuj”  -  z  postawy  „zasadniczej”  chorąży  podnosi  prawą  ręką  sztandar  do

położenia przy prawym ramieniu (dłoń prawej ręki na wysokości barku),  następnie

lewą ręką chwyta drzewce sztandaru tuż pod prawą, po czym opuszcza prawą ręką

drzewce sztandaru do położenia pionowego przy prawym ramieniu. Lewa dłoń chwyta

drzewce poniżej prawego barku. 

5) Salutowanie sztandarem w miejscu - wykonuje się z postawy „prezentuj”, chorąży robi

zwrot w prawo skos, z równoczesnym wysunięciem lewej nogi w przód na odległość

jednej stopy i pochyla sztandar w przód do kąta 45 stopni. Po czasie „salutowania”

przenosi sztandar do postawy „prezentuj”. 

6) Salutowanie sztandarem w marszu – z położenia „na ramię” w taki sposób jak przy

salutowaniu  w  miejscu.  Na  komendy:  „na  prawo  patrz”  –  pochyla  sztandar,

„baczność” – bierze sztandar na ramię. 

6. Komendy wydawane podczas wprowadzania i odprowadzania sztandaru 

Komendy

zachowanie się 

uczestników 

uroczystości po 

komendzie

poczet sztandarowy sztandar

wprowadzenie sztandaru

proszę o powstanie

uczestnicy powstają 

przed 

wprowadzeniem 

sztandaru

przygotowanie do 

wejścia

postawa „na ramię” 

baczność

uczestnicy w 

postawie 

„zasadniczej”

wprowadzenie 

sztandaru

postawa „na ramię” 

poczet sztandarowy 

sztandar 

wprowadzić

uczestnicy w 

postawie 

„zasadniczej”

zatrzymanie się w 

ustalonym miejscu

w marszu postawa 

„prezentuj” 

do hymnu uczestnicy w postawa postawa 
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postawie 

„zasadniczej”
„zasadnicza”

„salutowanie w 

miejscu” 

Po hymnie
uczestnicy w 

postawie spocznij
postawa „spocznij”

postawa „spocznij” 

odprowadzenie sztandaru

proszę o powstanie

uczestnicy powstają 

przed 

wyprowadzeniem 

sztandaru

postawa „spocznij” postawa „spocznij”

Baczność uczestnicy w 

postawie 

„zasadniczej”

postawa 

„zasadnicza”

postawa 

„zasadnicza”

poczet sztandarowy 

sztandar 

odprowadzić

uczestnicy w 

postawie 

„zasadniczej”

wyprowadzenie 

sztandaru

postawa „na ramię w

marszu”

Spocznij uczestnicy siadają  

7. Szkoła posiada własny medal „ Medal pana Kleksa” przyznawany podczas obchodów

Tygodnia  Patrona  Szkoły  najwspanialszemu  nauczycielowi  oraz  podczas  zakończenia

roku szkolnego absolwentowi  (lub dwóm absolwentom) klasy ósmej, który wyróżnił się

swoimi wynikami w nauce i postawą w zachowaniu w czasie swojego  uczęszczania do

szkoły. 

1) Nagrodę przyznaje dyrektor szkoły.

8. Ceremoniał szkolny obejmuje następujące uroczystości:

1) uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego;

2) uroczystość pasowania na ucznia szkoły;

3) tekst ślubowania uczniowskiego w brzmieniu:

„Ślubuję uroczyście:

- być sumiennym, pracowitym uczniem

- dbać o honor i dobre imię swojej klasy i szkoły

- szanować swoich nauczycieli i rodziców oraz inne osoby dorosłe

- uczyć się pilnie tego, co dobre i mądre
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- pomagać słabszym i potrzebującym

- swoim zachowaniem sprawiać radość nauczycielom i rodzicom

- kochać Ojczyznę i przyczyniać się do jej rozwoju.“

4) zakończenie roku szkolnego;

5) pożegnanie absolwentów oraz pracowników szkoły odchodzących na emeryturę;

6)  coroczne  obchody  Tygodnia  patrona  Szkoły  w  formie  przyjętej  przez  rade

pedagogiczną w uzgodnieniu z rada rodziców;

7) wszystkie uroczystości państwowe obchodzone w szkole.

ROZDZIAŁ 10

Postanowienia końcowe

§ 73

1. Szkoła jest jednostką budżetową finansowaną przez Gminę Buczkowice.

2. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

3. Na świadectwach używa się pieczęci okrągłej dużej z nazwą szkoły.

4. Na  legitymacjach  uczniowskich  używa  się  pieczęci  okrągłej  małej  oraz  pieczęci

podłużnej z nazwą szkoły.

5. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

6. Szkoła korzysta ze zbiorów biblioteki gminnej, która mieści się w budynku szkoły.

7. Organem upoważnionym do nowelizowania statutu jest rada pedagogiczna.

8. Rada  pedagogiczna  zobowiązuje  dyrektora  szkoły  do  opracowania  i opublikowania

ujednoliconego tekstu statutu.

9. Zmiany  w statucie  są  nanoszone  w formie  nowelizacji  na  podstawie  uchwał  rady

pedagogicznej. 

10. Dyrektor szkoły opracowuje ujednolicony tekst statutu po każdej zmianie do statutu.

11. Tekst ujednolicony statutu wprowadza się zarządzeniem dyrektora szkoły.

12. Statut  obowiązuje  wszystkich  członków  społeczności  szkolnej:  nauczycieli,  uczniów,

rodziców oraz pracowników administracji i obsługi.

13. Uczniowie zapoznają się z tekstem statutu podczas lekcji wychowawczych.
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14. Zapoznanie  rodziców  ze  znowelizowanym  statutem  następuje  na  zebraniu

ogólnoszkolnym.

15. Statut  jest  dostępny  w formie  papierowej  w sekretariacie  szkoły  oraz  w formie

elektronicznej na stronie internetowej szkoły.

16. Powyższy statut obowiązuje z dniem podjęcia uchwały przez radę pedagogiczną. 
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