Załącznik do Uchwały Nr 4/2016/2017
Rady Pedagogicznej Szkoły
Podstawowej w Łagowie
z dnia 31 sierpnia 2016 r.
w sprawie nowelizacji Statutu Szkoły
Podstawowej w Łagowie

STATUT
Szkoły Podstawowej
im. Wandy Chotomskiej
w Łagowie

G M I N A

Z G O R Z E L E C

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 56, poz. 458)
3. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. z 2014r.poz.811)
4. Ustawa z dnia 20 lutego2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. z 2015r.poz.357)
5. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr
97, poz. 674 z późn. zm.)
6. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych
dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 oraz z 2000 r. Nr 2, poz. 11 i 12)
7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych
statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz. U. z 2001r. Nr 61 poz. 624 z
późn. zm.).
8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r.
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r. Poz. 843).
9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach
szkół (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2012 r., poz. 977)
10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 grudnia 2001 roku w sprawie
warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji
indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. z 2002 r. Nr 3, poz. 28).
11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 1997 r. w sprawie zasad
organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych
umysłowo w stopniu głębokim (Dz. U. z 1997 r. Nr 14, poz. 76)
12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad
udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach,
szkołach i placówkach. (Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1487)
13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 sierpnia 2013 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i
oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. z 2013 r. Poz. 957)
14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków
organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,
niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2015 r.
Poz. 1113)
15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie
organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2013, Poz. 1257)
16. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i
trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2008 r. nr 175, poz. 1086)
17. Rozporządzenie MEN z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole
programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku
szkolnego podręczników (Dz. U. z dnia 3 lipca 2012 r., poz.752)
18. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji
dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 137, poz.
1042)
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WSTĘP
1. Postanowienia niniejszego Statutu regulują wewnętrzne życie Szkoły Podstawowej
im. W. Chotomskiej w Łagowie i oddziału przedszkolnego, który szkoła ma w swojej
strukturze i obowiązują w równej mierze nauczycieli, rodziców i uczniów.
2. Ilekroć w Statucie mowa będzie bez bliższego określenia o:
1) Szkole - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową w Łagowie
2) Kuratorze - należy przez to rozumieć Dolnośląskiego Kuratora Oświaty
3) Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łagowie
4) Organie prowadzącym - należy przez to rozumieć Gminę Zgorzelec
5) Ustawie - należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o
oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 1996, Nr 67, poz.329 z późniejszymi zmianami)
ROZDZIAŁ I
INFORMACJE OGÓLNE O PLACÓWCE
§1
1. Szkoła Podstawowa w Łagowie jest placówką publiczną, która:
a) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów
nauczania;
b) przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
c) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych
przepisach;
d) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia
ogólnego
e) realizuje ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej zasady oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i
sprawdzianów.
2. Siedzibą Szkoły jest budynek przy ul. Szkolnej 2 w Łagowie na terenie Gminy
Zgorzelec.
3. Szkoła nosi imię Wandy Chotomskiej.
4. Na pieczęci używana jest nazwa: Szkoła Podstawowa im. W. Chotomskiej w Łagowie.
5. Na stemplu używana jest nazwa: Szkoła Podstawowa im W. Chotomskiej w Łagowie,
Łagów, ul. Szkolna 2, 59 - 900 Zgorzelec, telefon 7715969
§2
1. Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Zgorzelec.
2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą jest Dolnośląski Kurator
Oświaty z siedzibą we Wrocławiu.
3. Czas trwania cyklu kształcenia w szkole zgodnie z przepisami w sprawie ramowych
planów nauczania wynosi 6 lat.
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4. Szkole imię nadał organ prowadzący na wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady
rodziców i samorządu uczniowskiego.
5. Do obwodu szkoły należy miejscowość Łagów - ustalone na podstawie Uchwały nr
44/99 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 22 lutego 1999 r. w sprawie: ustalenia struktury
organizacyjnej i planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich
obwodów.
§3
1. Szkoła jest jednostką budżetową.
2. Szkoła zapewnia obsługę finansowo - administracyjną i gospodarczą w ramach
środków zaplanowanych w budżecie i przydzielonych uchwałą Rady Gminy na dany
rok budżetowy.
3. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.
ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA SZKOŁY ORAZ SPOSOBY ICH REALIZACJI
§4
Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach
wydanych na jej podstawie.
§5
Szkoła opracowała Misję Szkoły i Wizję Szkoły. Stanowią one integralną część oferty
edukacyjnej, a osiągnięcie zawartych w nich założeń jest jednym z głównych celów Szkoły.
§6
1. Głównym celem i zadaniem Szkoły jest dbałość o wszechstronny rozwój ucznia,
poprzez realizację zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i
wychowania.
2. Cele i zadania Szkoły wynikają z przepisów prawa oraz uwzględniają Program
Wychowawczy i Program Profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów
oraz potrzeb danego środowiska.
4. Szkoła zapewnia w szczególności:
1) bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania
2) realizację podstawy programowej
3) realizację ustalonych przez MEN zasad oceniania, klasyfikowania i promowania
4) ocenianie ucznia wg kryteriów ustalonych przez Szkołę w ramach
wewnątrzszkolnego systemu oceniania
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5) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości
psychofizycznych uczniów
6) pomoc w nauce uczniom słabszym
7) utrzymanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki
8) umożliwienie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej,
językowej, religijnej w obrębie kultury europejskiej
9) opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwienie
realizowania indywidualnych programów nauczania
10) pomoc dzieciom osieroconym, pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki
rodzicielskiej
11) realizację i popularyzowanie treści wychowania zdrowotnego i ekologicznego.
3. W zakresie nauczania szkoła zapewnia uczniom:
1) naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze
zrozumieniem,
2) rozwijanie i doskonalenie umiejętności formułowania myśli i poprawnego
wyrażania ich w mowie i piśmie,
3) poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie
umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia,
4) dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania
przekazywanych treści,
5) rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności
przyczynowo – skutkowych, funkcjonalnych czasowych i przestrzennych,
6) rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego,
7) rozpoznawanie świata w rozmaitych aspektach: historycznym, geograficznym,
biologicznym i społecznym ze szczególnym uwzględnieniem opanowania pojęć
niezbędnych w przyszłej edukacji przedmiotowej,
8) traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą
w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i
siebie,
9) poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego,
10) poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury
europejskiej,
11) zapewnia uczniom kształcenie umiejętności wykorzystywania zdobywanej
wiedzy, aby w ten sposób lepiej przygotować ich do pracy w warunkach
współczesnego świata:
a) planowania, organizowania i oceniania własnego uczenia się, przyjmowania
coraz większej odpowiedzialności za własną naukę,
b) skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego
punktu widzenia i brania pod uwagę poglądów innych ludzi,
c) poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, przygotowania do
publicznych wystąpień,
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5.

6.

7.

8.

d) efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi
międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji,
skutecznego działania na gruncie obowiązujących norm,
e) rozwiązywania problemów w sposób twórczy,
f) odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych
doświadczeń i nawyków,
g) poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł
oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
h) łączenie aktywności naukowej z aktywnością społeczną, rozwijanie dyspozycji
społecznych poprzez całą działalność szkolną ucznia, indywidualną w zespole,
i) przyswajanie sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów
i problemów społecznych.
Szkoła stanowi przyjazne otoczenie, wolne od istotnych animozji pomiędzy uczniami,
oraz uczniami i ich nauczycielami, jest miejscem, w którym przyjemnie jest się uczyć
i pracować.
Szkoła wspierając rodziców w ich obowiązkach wychowawczych stwarza warunki
do wszechstronnego rozwoju osobowego ucznia poprzez:
1) wytwarzanie partnerskich relacji między uczniami i nauczycielami,
2) uczenie świadomego korzystania ze swojego prawa do podejmowania decyzji,
3) rozwijanie dociekliwości poznawczej, ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy,
dobra i piękna w świecie, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem
innych, odpowiedzialności za siebie z odpowiedzialnością za innych, wolnością
własną z wolnością innych,
4) kształcenie umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów,
5) uczenie szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego
6) przygotowywanie do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów
i hierarchizacji wartości.
Szkoła zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju,
przygotowuje go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o
zasady demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności, respektując chrześcijański
system wartości oraz tożsamości narodowej.
Realizacja zadań opiekuńczych szkoły odbywa się odpowiednio do wieku uczniów
i potrzeb środowiska z uwzględnieniem obowiązujących w szkole ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny poprzez:
1) sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć
obowiązkowych nadobowiązkowych i pozalekcyjnych:
a) dyrektor zapewnia uczniom oraz pracownikom bezpieczne i higieniczne
warunki pracy i nauki w czasie ich pobytu w szkole i poza nią,
b) tygodniowy rozkład zajęć dydaktyczno-wychowawczych uwzględnia:
A. równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach,
B. różnorodność zajęć w każdym dniu,
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C. niełączenie w kilkugodzinne jednostki lekcyjne zajęć z tego przedmiotu,
z wyjątkiem przedmiotów, których program tego wymaga.
c) dyrektor organizuje dla pracowników szkoły różne formy szkolenia w zakresie
bezpieczeństwa i higieny prac, zapoznając ich na bieżąco z nowymi
przepisami, instrukcjami i wytycznymi w tym zakresie oraz sprawuje nadzór
nad przestrzeganiem tych przepisów,
d) pomieszczenia szkolne posiadają właściwe oświetlenie, wentylację,
ogrzewanie, powierzchnię użytkową zgodnie z obowiązującą normą,
e) stoliki uczniowskie i krzesła są dostosowane do wzrostu uczniów i rodzaju
pracy,
f) pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia są wietrzone w czasie przerw,
a w razie potrzeby także w trakcie zajęć,
g) w salach lekcyjnych temperatura powietrza powinna wynosić +18 stopni C
minimum,
h) jeżeli miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia lub stan znajdujących
się w nim urządzeń technicznych może stwarzać zagrożenie dla
bezpieczeństwa uczniów, nauczyciel jest obowiązany nie dopuścić do zajęć
lub przerwać
je,
wyprowadzając
uczniów
z miejsca
zagrożenia
oraz powiadomić niezwłocznie dyrektora szkoły,
i) przy urządzeniach technicznych w widocznych miejscach winny być
wywieszone instrukcje obsługi, uwzględniające przepisy BHP,
j) przed dopuszczeniem uczniów do zajęć należy zapoznać ich z zasadami
zapewniającymi bezpieczeństwo i higienę pracy i fakt ten odnotować
w dzienniku lekcyjnym lub zeszycie ucznia,
k) środki zagrażające zdrowiu i życiu uczniów są przechowywane w zamkniętych
pomieszczeniach specjalnie przystosowanych do tego celu,
l) uczniów w pracach na rzecz szkoły i środowiska ma miejsce po zaopatrzeniu
ich w odpowiedni sprzęt oraz zapewnieniu właściwej opieki i bezpiecznych
warunków pracy,
m) w czasie zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych z wychowania
fizycznego oraz w czasie zawodów sportowych organizowanych przez szkołę,
uczniowie nie mogą pozostawać bez nadzoru osób do tego upoważnionych.
9. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez:
1) umożliwienie uczniom realizacji indywidualnego programu nauki lub tok nauki
zgodnie z odrębnymi przepisami,
2) objęcie opieką zespołu ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
3) dostosowanie wymagań edukacyjnych, metod, form pracy i tempa pracy do
możliwości i potrzeb ucznia,
4) rozwój zdolności ucznia w ramach kółek zainteresowań i innych zajęć
pozalekcyjnych,
5) wspieranie ucznia w przygotowaniu do konkursów i olimpiad,
6) indywidualizację procesu nauczania.
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10. Szkoła zapewnia szczególną opiekę uczniom niepełnosprawnym, niedostosowanym
społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym poprzez:
1) pełną realizację zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia
specjalnego,
2) pomoc pedagoga w przezwyciężaniu trudności w kontaktach rówieśniczych
i środowiskowych,
3) naukę przebywania i działania wspólnie ze zdrowymi i sprawnymi fizycznie,
4) troskę o właściwą atmosferę wokół uczniów z zaburzeniami rozwojowymi,
wytwarzanie u nich poczucia akceptacji,
5) w miarę potrzeby prowadzenie nauczania indywidualnego,
6) szkoła prowadzi rehabilitację społeczną na rzecz uczniów niepełnosprawnych.
11. Zasady sprawowania opieki nad uczniami, którym z powodów rodzinnych
lub losowych potrzebne są szczególne formy opieki, w tym stała bądź doraźna pomoc
materialna:
1) otoczenie szczególną troską dzieci z rodzin zastępczych oraz dzieci
znajdujących się w rodzinnym pogotowiu opiekuńczym,
2) organizowanie niezbędnej opieki i pomocy materialnej dla uczniów wspólnie
z Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim, Samorządem Lokalnym,
3) zabezpieczenie bezpłatnego dożywiania dla dzieci posiadających szczególnie
trudne warunki materialne,
4) udzielanie pomocy przez pedagoga szkolnego i PPP w zakresie eliminowania
napięć psychicznych oraz rozwiązywaniu trudności powstających na tle
konfliktów rodzinnych.
§7
Szkoła systematycznie diagnozuje osiągnięcia uczniów i wyciąga wnioski z realizacji
celów i zadań Szkoły.
§8
Szkoła kładzie bardzo duży nacisk na współpracę ze środowiskiem, systematycznie
diagnozuje oczekiwania wobec Szkoły, stwarza mechanizmy zapewniające możliwość
realizacji tych oczekiwań.
§9
Statutowe cele i zadania realizuje dyrektor Szkoły, nauczyciele wraz z uczniami w
procesie działalności lekcyjnej, pozalekcyjnej i pozaszkolnej, we współpracy z
rodzicami, organizacjami i instytucjami społecznymi, gospodarczymi i kulturalnymi
regionu.
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§ 10
1. Realizacja celów i zadań szkoły ukierunkowana jest na wychowanie absolwenta, który
charakteryzuje się:
1) odpowiedzialnością, obowiązkowością, solidnością, co oznacza, że:
a) zna swoje prawa w szkole i w domu i potrafi się upomnieć o ich przestrzeganie,
b) rozumie sens swoich szkolnych i domowych obowiązków i realizuje je, czuje się
odpowiedzialny za postępowanie własne i efekty pracy swej grupy,
c) posiada własne zdanie o różnych sprawach i jest gotów prezentować je innym,
respektując ich prawo do odmienności w tym względzie,
d) dba o własny wygląd i higienę osobistą, zna zasady zdrowego trybu życia i stara
się ich przestrzegać,
e) uczestniczy we wspólnych działaniach podejmowanych na terenie klasy i szkoły.
2) samodzielnością, zaradnością, otwartością, co oznacza, że:
a) zna różne źródła zaspokajania swych zainteresowań i korzysta z nich,
b) ma własna pomysły na rozwiązanie napotkanych problemów i wypróbowuje je w
swych działaniach,
c) wykazuje znaczną konsekwencję w realizacji swych zamierzeń,
d) umie racjonalnie bronić swego zdania i nie ulega łatwo wpływom innych.
3) uczciwością, prawością, prawdomównością, co oznacza, że:
a) stara się zasłużyć na zaufanie innych wybierając drogę zachowań szczerych i
uczciwych,
b) umie przyznać się do zachowania nieuczciwego i gotów jest ponieść jego
konsekwencje.
4) jest kulturalny, taktowny, szanujący innych, co oznacza, że:
a) dobrze zna nawet złożone normy zachowania obowiązujące w jego środowisku
szkolnym i domowym i stara się stosować do nich,
b) nie eksponuje swej osoby i swego zdania w sposób rażący innych,
c) używa języka uprzejmego i oddającego uszanowanie dla innych,
d) potrafi właściwie zachować się w różnych sytuacjach pozaszkolnych i
pozadomowych (np. kino, teatr, muzeum).
5) jest krytyczny wobec siebie i innych, co oznacza, że:
a) potrafi zachowanie własne i innych odnieść do systemu wartości obowiązujących
nie tylko w społeczności, ale też w naszym kręgu cywilizacyjnym i dostrzec
ewentualne rozbieżności,
b) z pewnym dystansem podchodzi do zalewu informacji płynących ze świata
zewnętrznego, a zwłaszcza ze środków masowego przekazu i poddaje je
krytycznej analizie,
c) odróżnia fikcję od świata realnego w przekazach medialnych.
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§ 11
Realizacja innych zadań szkoły
1. Szkoła umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej,
etnicznej, językowej, kulturowej i religijnej.
2. Religia jako szkolny przedmiot nadobowiązkowy jest prowadzona dla uczniów, których
rodzice życzą sobie tego:
1) życzenie wyrażone jest w formie pisemnej, nie musi być ponawiane w kolejnych
latach szkolnych, może natomiast być zmienione.
2) nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy zatwierdzone przez władze
kościelne nauczyciela religii zatrudnia dyrektor szkoły na podstawie imiennego
pisemnego skierowania wydanego w przypadku Kościoła Katolickiego przez
właściwego biskupa diecezjalnego lub zwierzchników kościołów w przypadku innych
wyznań.
3) nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedagogicznej, nie przyjmuje jednak
obowiązków wychowawcy klasy.
4) nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów,
wcześniej ustalając z dyrektorem szkoły termin i miejsce planowanego spotkania.
5) nauczyciel religii ma obowiązek wypełniania dziennika lekcyjnego.
6) nauka religii odbywa się w wymiarze 2 godzin tygodniowo.
7) ocena z religii umieszczana jest na świadectwie szkolnym.
8) osiągnięcia, postępy z religii zarówno w klasach IV-VI jak i I-III mierzy się według
następującej skali: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający,
niedostateczny.
9) ocena z religii nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy.
10) uczniom uczęszczającym na lekcje religii szkoła umożliwia odbycie rekolekcji
wielkopostnych.
11) nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii, w zakresie metodyki nauczania i
zgodności z programem prowadzi dyrektor szkoły.
3. Nie objęci nauką religii lub etyki uczniowie, którzy wedle oświadczenia rodziców
pobierają naukę religii poza systemem oświaty lub świadomie z niej rezygnują mają
zapewnioną opiekę pedagoga lub w świetlicy.
§ 12
Szkoła udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej. Szczegóły organizacji
pomocy psychologiczno – pedagogicznej zawarte są w Rozdziale III Statutu.
§ 13
1. Szkoła współdziała z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi
poradniami specjalistycznymi, szczególnie w zakresie:

10

1) wspomagania wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności uczenia się,
nabywania i rozwijania umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i
problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej,
2) profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, udzielanie pomocy
psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka,
3) terapii zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych,
4) wspomagania wychowawczej funkcji rodziny,
5) prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,
6) pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych
możliwości oraz mocnych stron uczniów,
7) udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym lub z dysfunkcjami
rozwojowymi oraz ich rodzicom,
8) udzielania pomocy młodzieży w rozwiązywaniu problemów okresu dojrzewania,
9) udzielania pomocy dzieciom i młodzieży z wybitnymi uzdolnieniami.
2. Szkoła współpracuje z poradniami również w zakresie:
1) wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej oraz odroczenia,
rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego,
2) pozostawienia ucznia kl. I-III szkoły podstawowej na drugi rok w tej samej klasie,
3) dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do
indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w
uczeniu się, uniemożliwiające sprostowaniu tym wymaganiom,
4) zwolnienia ucznia z wadą słuchu z nauki drugiego języka obcego,
5) innych, określonych w odrębnych przepisach.
3. Za współdziałanie z poradniami odpowiada pedagog szkolny.
§ 14
1. Szkoła umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów.
1) W szkole mogą być organizowane zajęcia pozalekcyjne:
a) koła zainteresowań,
b) koła przedmiotowe,
c) zespoły artystyczne - muzyczne, plastyczne, taneczne, teatralne, itp.,
d) zajęcia rekreacyjno-sportowe.
2) Zajęcia pozalekcyjne mogą być organizowane w wymiarze ustalonym przez dyrektora,
stosownie do posiadanych środków finansowych.
3) Zajęcia pozalekcyjne prowadzone są z wykorzystaniem pomieszczeń i sprzętu
szkolnego, zgodnie z planami pracy zatwierdzonymi przez dyrektora szkoły.
4) Zajęcia, o których mowa w punkcie1 prowadzone są w grupach międzyoddziałowych
liczących od 5 do 26 uczniów.
5) Tygodniowy wymiar zajęć, o których mowa w punkcie 1 określa arkusz organizacji
szkoły.
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§ 15
1. Każdy nauczyciel czynnie uczestniczy w podejmowanych przez Szkołę działaniach
wychowawczych.
2. Zestaw treści i działań o charakterze wychowawczym znajduje się w Szkolnym Programie
Wychowawczym uchwalonym przez Radę Pedagogiczną oraz Radę Rodziców.
3. Realizacja Szkolnego Programu Wychowawczego jest zadaniem Szkoły i każdego
nauczyciela.
4. Wychowawcy klas na każdy rok szkolny opracowują plany pracy wychowawczej z
uwzględnieniem treści Programu Wychowawczego i Profilaktyki i przedstawiają do
zaopiniowania na zebraniach rodziców. Pozytywną opinię potwierdzają podpisem
przedstawiciele Oddziałowych Rad Rodziców.
§ 16
1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece jednego nauczyciela,
zwanego dalej wychowawcą klasy.
2. Dyrektor Szkoły zapewnia zachowanie ciągłości pracy wychowawczej przez okres całego
etapu nauczania.
3. Dyrektor szkoły może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy w danej klasie na własny
wniosek w oparciu o wyniki prowadzonego nadzoru pedagogicznego lub na pisemny
uzasadniony wniosek wszystkich rodziców klasy.
§ 17
1. Szkoła sprawuje opiekę profilaktyczną i zdrowotną nad uczniami w formach:
1) realizowanych przez wychowawcę klasy, określonych w zadaniach wychowawcy
klasy;
2) określonych w obowiązkach nauczycieli, m.in. poprzez pomoc w rozwijaniu
uzdolnień i zainteresowań, w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych oraz
indywidualizację procesu kształcenia;
3) przewidzianych w zakresie obowiązków Dyrektora Szkoły;
4) zawartych w szkolnym Programie Profilaktyki.
§ 18
1. Szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo podczas trwania zajęć dydaktyczno wychowawczych na terenie jej podległym oraz podczas zajęć organizowanych poza
Szkołą, poprzez:
1) Realizację przez nauczycieli zadań nauczycieli zapisanych w § 108 niniejszego
Statutu;
2) Opracowanie tygodniowego rozkładu zajęć dydaktycznych , który uwzględnia :
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a) równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach,
b) różnorodność zajęć w każdym dniu,
c) nie łączenie w kilkugodzinne jednostki zajęć z tego samego przedmiotu,
z wyjątkiem przedmiotów, których program nauczania tego wymaga;
3) Pełnienie dyżurów przez nauczycieli;
4) Odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń szkolnych (w
salach lekcyjnych temperatura powietrz powinna wynosić + 18˚C minimum);
5) Oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami;
6) Obciążanie uczniów pracą domową zgodnie z zasadami higieny;
7) Prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z
organizacjami zajmującymi się ruchem drogowym;
8) Uświadamianie uczniom zagrożeń (agresja, przemoc, uzależnienia) oraz
konieczności dbania o własne zdrowie;
9) Kontrolę obiektów należących do szkoły pod kątem zapewniania bezpiecznych i
higienicznych warunków korzystania z tych obiektów, jeżeli przerwa w
działalności oświatowej szkoły trwa co najmniej 2 tygodnie;
10) Oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;
11) Ogrodzenie terenu szkoły;
12) Zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień;
13) Zabezpieczenia szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren szkoły w
sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię;
14) Dostosowanie sprzętu szkolnego do wymagań ergonomii;
15) Odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed swobodnym dostępem do
miejsca pracy oraz pomieszczeń, do których jest wzbroniony dostęp osób
nieuprawnionych;
16) Wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed
ewentualnym zsuwaniem się po nich. Otwartą przestrzeń pomiędzy biegami
schodów zabezpiecza się drabinką ochronną;
17) Wyposażenie pomieszczeń szkoły, w szczególności sekretariatu, pokoju
nauczycielskiego, sali gimnastycznej w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki
do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy;
18) Zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć z wychowania
fizycznego poprzez mocowanie na stałe bramek i koszy do gry oraz innych
urządzeń, których przemieszczanie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia
ćwiczących;
19) Umieszczenie w widocznych miejscach przy urządzeniach technicznych instrukcji
obsługi, uwzględniających przepisy BHP;
20) Zapewnienie odpowiedniej liczby opiekunów nad uczniami uczestniczącymi w
imprezach i wycieczkach poza teren Szkoły;
21) Przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
2. Jeżeli miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia lub stan znajdujących się w nim
urządzeń technicznych może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów, nauczyciel
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jest obowiązany nie dopuścić do zajęć lub przerwać je, wyprowadzając uczniów z miejsca
zagrożenia oraz powiadomić niezwłocznie dyrektora szkoły.
3. Udział uczniów w pracach na rzecz szkoły i środowiska ma miejsce po zaopatrzeniu ich
w odpowiedni sprzęt oraz zapewnieniu właściwej opieki i bezpiecznych warunków pracy.
4. W czasie zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych z wychowania fizycznego
oraz w czasie zawodów sportowych organizowanych przez szkołę, uczniowie nie mogą
pozostawać bez nadzoru osób do tego upoważnionych.
§ 19
1. Zasady organizacyjno-porządkowe pełnienia dyżurów nauczycielskich w szkole
1) Za bezpieczeństwo uczniów w czasie przerw międzylekcyjnych odpowiada nauczyciel
dyżurujący lub kończący lekcje w danej klasie.
2) Zasady organizacyjno – porządkowe, harmonogram pełnienia dyżurów ustanawia
Dyrektor.
3) Dyżury nauczycieli rozpoczynają się o godz. 800, a kończą po ostatniej przerwie
lekcyjnej.
4) W czasie przerw między lekcyjnych nauczyciele dyżurni muszą zapobiegać
niebezpiecznym zabawom i zachowaniom uczniów (bójki, wchodzenie na wysokie
konstrukcje, rzucanie kamieniami itp.).
5) jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne, uczniowie powinni w czasie przerw
przebywać na świeżym powietrzu pod nadzorem dyżurujących nauczycieli.
6) czas i miejsce pełnienia dyżurów są zapisane w tygodniowym rozkładzie zajęć, dyżur
musi być pełniony aktywnie.
7) Efektywność pełnionego dyżuru przez nauczyciela Dyrektor Szkoły uwzględnia w
ogólnej ocenie pracy nauczyciela.
§ 20
Szkoła zapewniając uczniom dostęp do Internetu, podejmuje działania zabezpieczające
uczniów przed dostępem do treści, które mogą stwarzać zagrożenie dla ich prawidłowego
rozwoju, a w szczególności instaluje i aktualizuje oprogramowanie zabezpieczające.
§ 21
1. Dla poprawy stanu bezpieczeństwa w szkole powołuje się szkolnego koordynatora ds.
bezpieczeństwa.
2. Zadania szkolnego koordynatora ds. bezpieczeństwa:
1) inicjowanie działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa wszystkich podmiotów
szkolnych,
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2) analizowanie potrzeb szkoły w zakresie poprawy bezpieczeństwa oraz wnioskowanie
o podjęcie starań związanych z uzyskaniem wsparcia w celu realizacji programów i
projektów edukacyjnych promujących bezpieczeństwo,
3) ocenianie stanu bezpieczeństwa szkoły i przedstawianie wniosków na posiedzeniach
plenarnych rady pedagogicznej,
4) korzystanie ze szkoleń, informacji, edukacji prawnej oraz przekazywanie uzyskanej
wiedzy i umiejętności wszystkim pracownikom (na przykład w zakresie udzielania
pierwszej pomocy),
5) dbałość o opracowanie i przestrzeganie szkolnych procedur postępowania
w sytuacjach kryzysowych,
6) podejmowanie działań mających
na
celu
kształtowanie umiejętności
zagospodarowania czasu wolnego i promowanie zdrowego stylu życia poprzez:
a) koordynowanie zajęć pozalekcyjnych, w tym edukacyjnych, opiekuńczo –
wychowawczych, profilaktycznych i pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla
podniesienia poziomu bezpieczeństwa w szkole;
b) koordynowanie realizacji zadań statutowych szkoły w tym zadań opiekuńczych,
wychowawczych, edukacyjnych i profilaktycznych,
7) podejmowanie działań mający na celu ochronę uczniów przed niepożądanymi
treściami w Internecie.
§ 22
Dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w szkole obowiązują następujące procedury
postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością i
demoralizacją, w szczególności narkomanią, alkoholizmem i prostytucją:
1. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń, który nie ukończył 18 lat: uprawia
nierząd bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji (używanie
alkoholu lub innych środków odurzających; naruszanie praw współżycia społecznego:
arogancja, wulgarność, przemoc emocjonalna; popełnienie czynu zabronionego;
systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki;
włóczęgostwo; udział w działalności grup przestępczych – art. 4 § 1 ustawy
o postępowaniu w sprawach nieletnich) należy podjąć następujące kroki:
1) Nauczyciel przekazuje uzyskaną informację wychowawcy klasy.
2) Wychowawca przekazuje informację dyrektorowi oraz pedagogowi szkolnemu.
3) Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i informuje
ich o problemach wynikających z zachowania ucznia. Wychowawca wraz z
pedagogiem szkolnym w obecności ucznia i rodziców przeprowadza rozmowę. W
przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego
postępowania, rodziców zaś do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku
interwencji profilaktycznej może zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do
specjalistycznej placówki i jego udział w programie terapeutycznym.
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4) Wychowawca z pedagogiem sporządzają notatkę z przeprowadzonych czynności
i umieszczają w dokumentacji pedagoga.
5) Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal
z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji dziecka,
pedagog szkolny pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję
(specjalistę art. nieletnich).
6) Jeśli szkoła wykorzystała wszystkie dostępne środki oddziaływań wychowawczych
(rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem, psychologiem), a
ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, szkoła powiadamia sąd
rodzinny lub policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji.
2. Jeśli nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod
wpływem alkoholu, narkotyków lub „dopalaczy”, powinien podjąć następujące kroki:
1) Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy (pedagoga) oraz
dyrektora, którzy podejmują następujące kroki:
2) Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia
go samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie.
3) Wzywa się lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie
udziela się pomocy medycznej.
4) Zawiadamia się o tym fakcie rodziców/opiekunów, których trzeba zobowiązać do
niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. Gdy rodzice/opiekunowie odmówią
odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia w szkole czy przewiezieniu do placówki
służby zdrowia albo przekazaniu go funkcjonariuszom policji decyduje lekarz, po
ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem
szkoły/placówki.
5) Dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia będącego
pod wpływem alkoholu odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on agresywny, bądź
swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu
innych osób. W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości (stężenie we krwi
powyżej 0,5‰ alkoholu lub w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1
dm3) policja ma prawo przewieźć ucznia do izby wytrzeźwień albo do policyjnych
pomieszczeń dla osób zatrzymanych – na czas niezbędny do wytrzeźwienia
(maksymalnie do 24 godzin). Jeśli uczeń nie ukończył 18 lat, o fakcie tym zawiadamia
się jego rodziców/opiekunów oraz sąd rodzinny,
6) Jeżeli powtarzają się wypadki, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat) znajduje
się pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły, dyrektor placówki ma
obowiązek powiadomienia o tym policji (specjalisty art. nieletnich) lub sądu
rodzinnego.
7) Z przeprowadzonych działań sporządza się notatkę służbową, którą podpisują osoby
uczestniczące w podjętych czynnościach.
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3. Jeśli na terenie szkoły zostanie znaleziona substancja wyglądem przypominająca
narkotyk, powinno się podjąć następujące kroki:
1) Nauczyciel zachowując środki ostrożności, zabezpiecza substancję przed dostępem do
niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu
policji, próbuje, (jeśli to możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo
znaleziona substancja należy.
2) Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły. Dyrektor niezwłocznie
zawiadamia policję.
3) Po przyjeździe policji przekazuje zabezpieczoną substancję i informacje dotyczące
szczegółów zdarzenia.
4) Z przeprowadzonych działań sporządza się notatkę służbową, którą podpisują osoby
uczestniczące w podjętych czynnościach.
4. Gdy zachodzi podejrzenie, że uczeń ma przy sobie substancję przypominającą
narkotyk lub substancję działaniu psychoaktywnym tzw. „dopalacz”, powinno się
podjąć następujące kroki:
1) Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawcy, pedagoga, dyrektora art.) ma
prawo żądać, aby uczeń przekazał tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz
kieszeni (we własnej odzieży) ewentualnie innych przedmiotów budzących
podejrzenie, co do ich związku z poszukiwaną substancją. Nauczyciel nie ma prawa
samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia – jest to
czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji.
2) O swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów
ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa.
3) Gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi substancji i
okazania zawartości teczki, dyrektor szkoły wzywa policję, która przeszukuje odzież i
przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do
ekspertyzy.
4) Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim
zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją jednostce policji.
Wcześniej próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo uczeń nabył substancję. Całe
zdarzenie dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń wraz ze
swoimi spostrzeżeniami.
5) Z przeprowadzonych działań sporządza się notatkę służbową, którą podpisują osoby
uczestniczące w podjętych czynnościach.
5. W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu na terenie szkoły czynu ściganego z
urzędu tzn. udziału w bójce lub pobiciu, doprowadzenia małoletniego poniżej 15 lat do
obcowania płciowego lub poddania się innej czynności seksualnej, znęcania się,
wywierania wpływu na świadka w celu skłonienia do cofnięcia skarg lub wpłynięcia na
złożone zeznania, podrabiania dokumentów, kradzieży, kradzieży z włamaniem, rozboju,
przywłaszczenia, oszustwa należy:
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1) Zabezpieczyć miejsce popełnienia czynu (nie dopuścić w to miejsce osób postronnych
i ewentualnie ustalić świadków zdarzenia).
2) Zawiadomić dyrektora szkoły oraz policję lub sąd rodzinny (obowiązek ten spoczywa
na kierownictwie szkoły).
3) Wykonać ewentualne czynności zalecone przez przyjmującego zgłoszenie policjanta.
4) Odnotować godzinę zgłoszenia, sprawdzić w dostępny sposób wiarygodność
informacji.
5) W rozmowie z pokrzywdzonym ustalić liczbę sprawców i ich dane personalne.
6) W przypadku zaistnienia zdarzenia, o ile jest to konieczne i możliwe, zatrzymać do
czasu przybycia policji ofiarę przestępstwa i jego sprawcę/ów/.
7) Nie nagłaśniać zdarzenia.
6. Postępowanie nauczyciela wobec osoby, która stała się ofiarą czynu karalnego:
1) Nauczyciel udziela pierwszej pomocy (przed medycznej), bądź zapewnia jej
udzielenie poprzez wezwanie lekarza w przypadku, kiedy ofiara doznała obrażeń.
2) Niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły.
3) Powiadamia rodziców ucznia.
4) Niezwłocznie wzywa policję w przypadku, kiedy istnieje konieczność profesjonalnego
zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia okoliczności i ewentualnych świadków
zdarzenia.
7. Postępowanie nauczyciela wobec ucznia palącego papierosy:
1) Osoba, która zauważy ucznia palącego papierosy lub podejrzewa, że pali on papierosy
powiadamia o tym fakcie wychowawcę klasy.
2) Wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem i powiadamia jego rodziców.
3) Osoby interweniujące sporządzają stosowną notatkę.
4) Wychowawca, pedagog szkolny lub pielęgniarka szkolna przeprowadzają w klasie
zajęcia dotyczące szkodliwości palenia papierosów.
5) Uczeń zostaje włączony do przygotowania części materiałów na zajęcia.
8. Postępowanie w przypadku, gdy w szkole pojawia się osoby, których wygląd i
zachowanie wzbudza niepokój:
1) Każdy pracownik szkoły, który zauważy na terenie szkoły osobę, której zachowanie
lub wygląd wzbudza niepokój powinien zapytać ją o cel wizyty w szkole.
2) Pracownik, jeśli uzna za stosowne, prosi tę osobę o opuszczenie terenu szkoły.
3) Jeżeli osoba nie zastosuje się do polecenia, informuje o tym fakcie dyrektora szkoły.
4) Jeżeli osoba nie chce opuścić szkoły również na prośbę dyrektora, ten informuje o tym
fakcie policję.
5) Do czasu przyjazdu policji chroni się uczniów przed kontaktem z ta osobą.
9. Procedura postępowania w przypadku znalezienia na terenie szkoły materiałów
wybuchowych, broni i innych niebezpiecznych substancji:
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1) Uniemożliwić dostęp osób postronnych do tych środków.
2) Powiadomić dyrektora szkoły, który przeprowadza ewakuację i powiadamia
odpowiednie służby.
3) W przypadku nieobecności dyrekcji szkoły, nauczyciel – organizator zajęć
podejmuje procedury leżące w gestii dyrektora.
10. Procedura postępowania w przypadku braku realizacji przez ucznia obowiązku
szkolnego:
1) sytuacje, które mogą wskazywać, że nieobecności ucznia spowodowane są wagarami:
a) brak usprawiedliwienia pojedynczych nieobecności w terminie określonym w
statucie szkoły,
b) opuszczanie pojedynczych godzin w ciągu dnia,
c) opuszczanie pierwszych lub ostatnich godzin bez zgłaszania tego nauczycielowi.
2) każdy nauczyciel jest zobowiązany do odnotowywania nieobecności uczniów na
lekcjach,
3) wychowawca sprawdza na bieżąco obecność uczniów na zajęciach, rozmawia z
uczniem na temat przyczyny jego nieobecności w szkole, powtarzające się
nieusprawiedliwione nieobecności zgłasza dyrektorowi szkoły,
4) w przypadku stwierdzenia ucieczki z lekcji, nauczyciel natychmiast informuje
rodziców, odnotowując rozmowę w dzienniku lekcyjnym,
5) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności (klasy I –III powyżej 1 tygodnia,
klasy IV –VI powyżej 30 godzin)
a) wychowawca pisemnie informuje rodziców o nieobecnościach
b) wychowawca wraz z pedagogiem przeprowadza rozmowę z rodzicami w
obecności ucznia. Rozmowa ma na celu wyjaśnienie przyczyny nieobecności i
poinformowanie o konsekwencjach wagarów.
6) W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na 50 % zajęć w miesiącu postępuje
się zgodnie z zasadami przedstawionymi w § 105.
§ 23
1. Szkoła prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki poprzez:
1) realizację przyjętego w Szkole Programu Profilaktyki;
2) rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów;
3) realizację określonej tematyki na godzinach do dyspozycji wychowawcy we
współpracy z pielęgniarką szkolną;
4) działania opiekuńcze wychowawcy klasy;
5) działania pedagoga szkolnego.
2. Szkolny Program Profilaktyki opracowuje na początku każdego roku szkolnego zespół
nauczycieli powoływany przez Dyrekcję Szkoły. Szkolny program profilaktyki uwzględnia
potrzeby rozwojowe uczniów i potrzeby środowiska.
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3. Szkolny Program Profilaktyki zatwierdza do 30 września każdego roku szkolnego Rada
Pedagogiczna oraz uchwala go Rada Rodziców.
§ 24
Kompetencje i zadania pedagoga szkolnego
1. W zakresie zadań ogólnowychowawczych:
1) dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w Szkole;
2) udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności w
wychowywaniu własnych dzieci;
3) współudział w opracowywaniu Szkolnego Programu Wychowawczego.
2. W zakresie profilaktyki wychowawczej:
1) rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w
realizacji procesu dydaktyczno - wychowawczego;
2) opracowywanie wniosków dotyczących uczniów wymagających szczególnej
opieki i troski wychowawczej;
3) rozpoznawanie sposobów spędzania czasu wolnego przez uczniów wymagających
szczególnej opieki i troski wychowawczej;
4) udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami
sprawiającymi trudności wychowawcze.
3. W zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych
uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i
edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron
uczniów,
2) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom
zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej
w środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów,
3) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej
4) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegającej na rozpoznawaniu
i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz
rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych, w tym
szczególnych uzdolnień;
5) działania pedagogiczne podejmowane wspólnie z nauczycielami i specjalistami:
a) w klasach I-III szkoły podstawowej – obserwacje i testy mające na celu
rozpoznanie u uczniów ryzyka wystąpienia dysleksji (specyficznych trudności
w uczeniu się),
b) pełnienie funkcji członka zespołu zajmującego się planowaniem i
koordynowaniem udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi
(tworzenie IPET-u oraz okresowa ocena efektywności podjętych działań);
prowadzenie dokumentacji jego działalności.
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4. W zakresie pomocy materialnej:
1) dbanie o zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin znajdujących się w szczególnie
trudnej sytuacji materialnej.
§ 25
Organizacja pracy pedagoga
1. W celu realizacji zadań zawartych w § 24 pedagog między innymi:
1) posiada roczny plan pracy wynikający z niniejszych wytycznych, uwzględniający
konkretne potrzeby opiekuńczo-wychowawcze Szkoły i środowiska;
2) zapewnia w tygodniowym rozkładzie zajęć możliwość kontaktowania się z nim
zarówno uczniów, jak i ich rodziców;
3) współpracuje na bieżąco z władzami Szkoły, wychowawcami klas, nauczycielami,
służbą zdrowia, Radą Rodziców, w rozwiązywaniu pojawiających się problemów
opiekuńczo-wychowawczych;
6) współdziała z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi i innymi organizacjami
i instytucjami w środowisku, zainteresowanymi problemami opieki i wychowania;
7) składa Radzie Pedagogicznej okresowe sprawozdanie dotyczące trudności
wychowawczych występujących wśród uczniów Szkoły oraz podjętych działań;
8) prowadzi następującą dokumentację:
a) dziennik pracy, w którym rejestruje się podjęte działania;
b) ewidencję uczniów wymagających szczególnej opieki wychowawczej;
c) ewidencję uczniów z orzeczeniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
dotyczącymi dysortografii i dysleksji.
§ 26
Szkoła wspiera wszystkie akcje charytatywne, które zostały podjęte z inicjatywy Samorządu
Uczniowskiego.
§ 27
1. Każdy uczeń ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego ubezpieczenia od
następstw nieszczęśliwych wypadków.
2. Szkoła pomaga uczniom w zawieraniu umów na początku każdego roku szkolnego,
przedstawiając możliwość ubezpieczenia zbiorowego w jednym, wybranym towarzystwie.
3. W uzasadnionych przypadkach na wniosek rodzica Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję
o sfinansowaniu kosztów ubezpieczenia uczniów ze środków Szkoły.
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§ 28
Obowiązkiem wszystkich uczniów i nauczycieli Szkoły jest posiadanie ubezpieczenia od
następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia podczas wyjazdów zagranicznych.
§ 29
Szkoła, w razie potrzeby, z powodu różnych uwarunkowań rodzinnych lub losowych udziela
uczniom szczególnych form opieki, bądź doraźnej pomocy materialnej (w miarę swoich
możliwości finansowych).
ROZDZIAŁ III
ORGANIZACJA I ŚWIADCZENIE POMOCY PSYCHOLOGICZNO –
PEDAGOGICZNEJ
§ 30
1. W szkole i oddziale przedszkolnym organizuje się pomoc psychologiczno - pedagogiczną.
Pomoc udzielana jest uczniom, rodzicom i nauczycielom.
2. W szkole pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest w trakcie bieżącej pracy z
uczniem.
3. Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkole są
bezpłatne, a udział ucznia w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji dobrowolny.
4. Nauczyciele oraz specjaliści rozpoznają odpowiednio indywidualne potrzeby rozwojowe i
edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów, w tym ich uzdolnienia
i zainteresowania.
5. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna polega na :
1) diagnozowaniu środowiska ucznia;
2) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i
umożliwianiu ich zaspokojenia;
3) rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez
ucznia;
4) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;
5) opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych
dla uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjnoterapeutycznych
odpowiednio
o
charakterze
resocjalizacyjnym
lub
socjoterapeutycznym dla uczniów niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych
niedostosowaniem społecznym;
6) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców;
7) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających
z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki oraz wspieraniu
nauczycieli w tym zakresie;

22

8) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne
dzieci;
9) dostosowywaniu wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia
poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych
wynikających z realizowanego programu nauczania do indywidualnych potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniom
posiadającym: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie
indywidualnego nauczania, opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej o
specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno –
pedagogicznej wskazującą potrzebę takiego dostosowania;
10) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
11) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;
12) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
4. Celem pomocy psychologiczno-pedagogiczna jest rozpoznawanie możliwości
psychofizycznych oraz rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb rozwojowych
i
edukacyjnych uczniów, wynikających z :
1) wybitnych uzdolnień;
2) niepełnosprawności;
3) niedostosowania społecznego;
4) zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
5) specyficznych trudności w uczeniu się;
6) zaburzeń komunikacji językowej;
7) choroby przewlekłej;
8) zaburzeń psychicznych;
9) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
10) rozpoznanych niepowodzeń szkolnych;
11) zaniedbań środowiskowych;
12) trudności adaptacyjnych;
13) odmienności kulturowej.
§ 31
1. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają:
1) nauczyciele pracujący z uczniem;
2) specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno pedagogicznej, w szczególności:
a) terapeuta,
b) pedagog szkolny,
c) logopeda.
2. Każdy nauczyciel oraz specjalista zatrudniony w szkole ma obowiązek prowadzić
działania pedagogiczne, których celem jest:
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1) rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych uczniów, w tym szczególnie uzdolnionych oraz zaplanowanie
sposobów ich zaspokojenia, w tym:
a) w oddziale przedszkolnym – obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną
gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna),
b) w klasach I – III – obserwacje i pomiary pedagogiczne mające na celu rozpoznanie u
uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się.
3. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne
wymaga objęcia pomocą psychologiczno - pedagogiczną nauczyciel lub specjalista
niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i
informują o tym wychowawcę klasy.
4. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną informuje się
rodziców ucznia.
5. O pomoc psychologiczno – pedagogiczną mogą wnioskować także:
1) rodzice ucznia/prawni opiekunowie;
2) uczeń;
3) poradnia psychologiczno –pedagogiczna
4) pielęgniarka szkolna;
5) pracownik socjalny;
6) asystent rodziny;
7) kurator sądowy.
§ 32
1.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna może być organizowana w formie:
1) systemowych działań mających na celu rozpoznanie zainteresowań uczniów, w tym
uczniów wybitnie zdolnych oraz zaplanowanie wsparcia mającego na celu rozwijanie
ich zainteresowań i uzdolnień;
2) działań pedagogicznych mających na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb
edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów oraz planowanie sposobów ich
zaspokojenia;
3) zindywidualizowanej pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach
edukacyjnych;
4) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
5) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, terapeutycznych,
logopedycznych;
6) zajęć socjoterapeutycznych;
7) porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli;
8) porad dla uczniów;
9) działań na rzecz zorganizowania pomocy materialnej uczniom znajdującym się w
trudnej sytuacji życiowej.
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§ 33
2.

3.
4.

5.

6.

7.

9.

10.
11.

12.
13.

Zainteresowania uczniów oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie wywiadów z
rodzicami, uczniem, prowadzenia obserwacji pedagogicznych oraz z opinii i orzeczeń
poradni psychologiczno-pedagogicznych.
W szkole organizuje się kółka zainteresowań zgodnie z zainteresowaniami
uczniów.
Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych
oraz prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników
takich zajęć wynosi do 8.
Dyrektor szkoły, po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych
przypadkach po śródrocznej klasyfikacji udziela uczniowi zdolnemu zgody na
indywidualny tok nauki lub indywidualny program nauki, zgodnie z zasadami opisanymi
w § 82 Statutu szkoły.
Organizowane w szkole konkursy, olimpiady, turnieje stanowią formę rozwoju uzdolnień
i ich prezentacji. Uczniowie awansujący do kolejnych etapów objęci są specjalna opieką
nauczyciela.
§ 34
Indywidualizacja pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach polega
na:
1) dostosowywaniu tempa pracy do możliwości percepcyjnych ucznia;
2) dostosowaniu poziomu wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia;
3) przyjęciu adekwatnych metod nauczania i sprawdzania wiadomości i umiejętności
ucznia;
4) umożliwianiu uczniowi z niepełnosprawnością korzystania ze specjalistycznego
wyposażenia i środków dydaktycznych;
5) różnicowaniu stopnia trudności i form prac domowych.
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze organizuje się dla uczniów, którzy mają znaczne
trudności w uzyskiwaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych,
wynikających z podstawy programowej. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli
właściwych zajęć edukacyjnych. Liczba uczestników nie może przekraczać 8 osób.
Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno – wyrównawczymi i specjalistycznymi wymaga
zgody rodzica.
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzi się w grupach międzyoddziałowych
i oddziałowych. Dyrektor szkoły wskazuje nauczyciela do prowadzenia zajęć
dydaktyczno-wyrównawczych spośród nauczycieli danej edukacji przedmiotowych.
O zakończeniu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych decyduje dyrektor szkoły, po
zasięgnięciu opinii nauczyciela prowadzącego te zajęcia.
Nauczyciel zajęć dydaktyczno-wyrównawczych jest obowiązany prowadzić
dokumentację w formie dziennika zajęć pozalekcyjnych oraz systematycznie dokonywać
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14.

15.
16.
17.
18.
19.

ewaluacji pracy własnej, a także badań przyrostu wiedzy i umiejętności uczniów objętych
tą formą pomocy.
Zajęcia specjalistyczne organizowane w miarę potrzeby to:
1) korekcyjno – kompensacyjne, organizowane dla uczniów, u których stwierdzono
specyficzne trudności w uczeniu się; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający
przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej; liczba uczestników zajęć wynosi do
5 uczniów;
2) logopedyczne, organizowane dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują
zakłócenia komunikacji językowej; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający
przygotowanie w zakresie logopedii; liczba uczestników zajęć do 4 dzieci;
3) socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym, organizowane dla
uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne.
Liczba uczestników zajęć wynosi do 10 uczniów;
4) zajęcia specjalistyczne i korekcyjno-kompensacyjne prowadzą nauczyciele
i
specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć.
Za zgodą organu prowadzącego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zajęcia
specjalistyczne mogą być prowadzone indywidualnie.
O objęciu dziecka zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi lub zajęciami
specjalistycznymi decyduje dyrektor szkoły.
O zakończeniu udzielania pomocy w formie zajęć specjalistycznych decyduje dyrektor
szkoły na wniosek rodziców lub nauczyciela prowadzącego zajęcia.
W szkole zatrudniony jest pedagog, a miarę potrzeb logopeda i specjaliści, posiadający
kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.
Porad dla rodziców i nauczycieli udzielają, w zależności od potrzeb, pedagog oraz inni
nauczyciele posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć specjalistycznych.
§ 35

1.

Wsparcia merytorycznego dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów udzielających
pomocy psychologiczno-pedagogicznej udziela Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna
w Zgorzelcu.

ROZDZIAŁ IV
ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE
§ 36
Organami Szkoły są:
1. Dyrektor Szkoły,
2. Rada Pedagogiczna,
3. Rada Rodziców,
4. Samorząd Uczniowski.
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§ 37
W Szkole Podstawowej im. W. Chotomskiej w Łagowie powołuje się
Rodziców
§ 38

Klasowe Rady

Każdy z wymienionych w § 36 organów działa zgodnie z Ustawą, a nadto organy kolegialne
funkcjonują według odrębnych regulaminów uchwalanych przez te organy. Regulaminy te nie
mogą być sprzeczne ze Statutem Szkoły.
§ 39
Bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach
poszczególnych organów Szkoły organizuje Dyrektor Szkoły.
§ 40
1. Organy Szkoły porozumiewają się ze sobą poprzez:
1) tablice informacyjne w pokoju nauczycielskim
2) korespondencję wewnętrzną i zewnętrzną
3) spotkania cykliczne
4) posiedzenia Rad Pedagogicznych
5) spotkania ogólne z rodzicami
6) apele okolicznościowe i porządkowe
7) bezpośrednie rozmowy wynikające z bieżących potrzeb szkoły.
§ 41
Kompetencje poszczególnych organów Szkoły zawarte zostały w rozdziale Kompetencje
organów Szkoły.
§ 42
Dyrektor Szkoły:
1. kieruje Szkołą jako jednostką budżetową samorządu gminnego i reprezentuje ją na
zewnątrz;
2. jest pracodawcą dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników
niepedagogicznych;
3. jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;
4. wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym przez Ustawie.

27

§ 43
Kompetencje i zadania Dyrektora Szkoły
1. Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków dyrektora Szkoły określa Ustawa i inne
przepisy szczegółowe.
2. Dyrektor Szkoły kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą w
Szkole, a szczególnie:
1) kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza właściwe warunki sprzyjające
podnoszeniu dydaktycznego i wychowawczego poziomu Szkoły;
2) odpowiada za realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w
oddziale przedszkolnym oraz podstawę programową kształcenia ogólnego oraz
wdrożenie programów na rzecz podniesienia efektywności kształcenia w razie
potrzeby;
3) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom
w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;
4) przewodniczy Radzie Pedagogicznej, prowadzi i przygotowuje posiedzenia Rady
Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków
o terminie i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem Rady,
5) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjęte w ramach ich
kompetencji stanowiących;
6) udziela pomocy przedstawicielom Rady Pedagogicznej w opracowaniu rocznego
planu pracy szkoły, kieruje jego realizacją, składa Radzie Pedagogicznej okresowe
sprawozdania z jego realizacji.
7) sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego oraz spełniania obowiązku
rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci sześcioletnie w stosunku do
uczniów zamieszkałych w obwodzie Szkoły;
8) sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami;
9) przedstawia Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców wnioski ze sprawowanego
nadzoru zgodni z obowiązującymi przepisami;
10) dba o autorytet Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczycieli;
11) po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w danej szkole
zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego lub
programu nauczania;
12) jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania
przedszkolnego i szkolnym zestawie programów nauczania całości odpowiednio
podstawy programowej wychowania przedszkolnego i podstawy programowej
kształcenia ogólnego ustalonej dla danego etapu edukacyjnego,
13) podaje do publicznej wiadomości, do dnia 15 czerwca każdego, szkolny zestaw
podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego;
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14) na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów podejmuje decyzje w sprawie
odroczenia obowiązku szkolnego po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno –
pedagogicznej;
15) na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów podejmuje decyzję o wcześniejszym
przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej;
16) wyraża zgodę na realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku przygotowania
przedszkolnego poza szkołą;
17) współpracuje z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim;
18) powołuje szkolną komisję stypendialną;
19) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w
organizacji praktyk pedagogicznych;
20) odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu, o których mowa w art. 9
ust.1 Ustawy, przeprowadzanego w szkole podstawowej;
21) stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych
organizacji, w szczególności organizacji harcerskich , których celem statutowym jest
działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkołą;
22) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych;
23) podejmuje działania umożliwiające obrót używanymi podręcznikami.
2. Sprawuje opiekę nad uczniami:
1) tworzy warunki do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów;
2) współpracuje z Samorządem Uczniowskim;
3) udziela zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki — na wniosek lub za zgodą
rodziców, po zasięgu opinii Rady Pedagogicznej i poradni psychologiczno –
pedagogicznej;
4) organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną;
5) wnioskuje do kuratora oświaty w sprawie przeniesienia ucznia do innej szkoły;
6) egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli postanowień statutu;
7) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.
3. Współpracuje z rodzicami uczniów, Radą Rodziców. Informuje rodziców o działalności
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły.
4. Organizuje działalność Szkoły:
1) opracowuje arkusz organizacyjny na dany rok szkolny;
2) sporządza przydział czynności nauczycielom w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczna;
3) zatwierdza wewnętrzny Regulamin Pracy i zakres obowiązków pracowników nie
będących nauczycielami;
4) dba o zapewnienie odpowiednich warunków do jak najpełniejszej realizacji zadań
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych: należyty stan higieniczno –
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5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

sanitarny Szkoły, warunki bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli, pracowników
niebędących nauczycielami na terenie Szkoły oraz w czasie zajęć organizowanych
przez Szkołę poza terenem szkolnym;
dba o właściwe wyposażenie Szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt;
egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i pracowników Szkoły ustalonego w Szkole
porządku oraz dbałości o czystość i estetykę;
organizuje i nadzoruje pracę Sekretariatu Szkoły;
sprawuje nadzór nad działalnością administracyjno-gospodarczą Szkoły;
dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły, ponosi
odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
organizuje przeglądy stanu technicznego obiektu, prace konserwacyjno-remontowe
oraz powołuje komisje w celu dokonania inwentaryzacji majątku szkolnego;
opracowuje w porozumieniu z Radą Pedagogiczną plan Wewnątrzszkolnego
Doskonalenia Nauczycieli;

5. Prowadzi sprawy kadrowe i socjalne:
1) nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami oraz innymi pracownikami
Szkoły;
2) dokonuje oceny pracy nauczycieli i oceny dorobku zawodowego za okres stażu;
3) dokonuje oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych zatrudnionych w
szkole;
4) wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom Szkoły;
5) występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli i
innych pracowników Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej;
6) udziela nauczycielom urlopów zgodnie z Kartą Nauczyciela;
7) załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami;
8) przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom według oddzielnego regulaminu;
9) wydaje świadectwa pracy i opinie związane z awansem zawodowym nauczycieli;
10) wydaje decyzje o nadaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego;
11) dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
12) występuje z urzędu w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia
zostają naruszone.
6. Zadania dyrektora szkoły w związku z awansem zawodowym nauczycieli:
1) przydzielanie opiekuna stażu (KN art.9c ust.4),
2) zatwierdzanie planu rozwoju zawodowego,
3) wspieranie nauczyciela odbywającego staż,
4) dokonywanie oceny dorobku zawodowego nauczyciela,
5) powoływanie komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela kontraktowego (KN art. 9g ust.1),
6) udział w pracach komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych jako przewodniczący lub
uczestnik (KN art.9g ust.1 pkt.1 i ust.2 pkt.3),
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7) nadawanie stopnia awansu zawodowego nauczycielowi stażyście na stopień nauczyciela
kontraktowego (KN art.9b ust.4 pkt.1) oraz prowadzenie rejestru zaświadczeń
wydawanych przez komisję kwalifikacyjną o uzyskaniu akceptacji na stopień nauczyciela
kontraktowego.
7. Dyrektor szkoły rozstrzyga sprawy sporne wśród:
1) członków rady pedagogicznej,
2) pomiędzy nauczycielem a rodzicem,
3) na wniosek Samorządu Uczniowskiego pomiędzy nauczycielem a uczniem.
8. Dyrektor szkoły dba o przestrzeganie postanowień zawartych w statucie szkoły. W swojej
działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu. Konflikty rozstrzyga
z zachowaniem prawa, w związku z tym wydaje zalecenia wszystkim statutowym
organom, jeżeli działalność tych organów narusza interes szkoły i nie służy rozwojowi
wychowanków.
9. Ponadto Dyrektor Szkoły prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym dla
Dyrektora Szkoły, współpracuje z organem prowadzącym Szkołę, reprezentuje Szkołę na
zewnętrz, wykonuje inne zadania wynikające z bieżącej działalności Szkoły.
§ 44
Rada Pedagogiczna jest kolegialnym
Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.

organem

Szkoły.

Przewodniczącym

Rady

§ 45
W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w
szkole.
§ 46
W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane
przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym
przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich,
których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie
form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki.
§ 47
Kompetencje Rady Pedagogicznej
1. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej im. W. Chotomskiej w Łagowie w ramach
kompetencji stanowiących:
1) zatwierdza plan pracy Szkoły na każdy po zaopiniowaniu go przez Radę Rodziców;
2) zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów:
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3)
4)
5)
6)
7)

a) zgoda na egzaminy klasyfikacyjne z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności na
zajęciach,
b) postanowienie o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy
programowo wyższej w ciągu roku szkolnego,
c) promowanie do klasy programowo wyższej ucznia szkoły podstawowej, który nie
zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
podejmuje uchwały w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych w
szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców;
podejmuje uchwały w sprawach wniosków o przeniesienie ucznia do innej szkoły;
ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły i zatwierdza plan
WDN;
uchwala w porozumieniu z Radą Rodziców Program Wychowawczy i Program
Profilaktyki;
uchwala statut Szkoły i inne regulaminy.

2. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej im. W. Chotomskiej w Łagowie w ramach
kompetencji opiniujących:
1) opiniuje organizację pracy Szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i
pozalekcyjnych,
2) opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych
wyróżnień,
3) opiniuje propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych
prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
4) opiniuje projekt planu finansowego szkoły,
5) opiniuje przedłużenie powierzenia funkcji dyrektora
6) opiniuje kryteria oceny pracy nauczyciela ,
7) opiniuje podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenia, wolontariuszy i inne
organizacje, których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i
opiekuńcza szkoły,
8) opiniuje średnią ocen upoważniającą do przyznania stypendium za wyniki w nauce,
9) opiniuje wysokość stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe,
10) opiniuje dopuszczenie do użytku w szkole zaproponowany przez nauczyciela
program wychowania przedszkolnego i program nauczania,
11) opiniuje przedstawione przez dyrektora szkoły propozycje realizacji dwóch
obowiązkowych godzin wychowania fizycznego,
12) opiniuje ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznowychowawczych;
13) opiniuje kandydaturę najlepszego absolwenta do Nagrody Wójta.
3. Ponadto Rada Pedagogiczna :
1) przygotowuje projekt statutu albo jego zmian i nowelizacji,
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2) może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora. Organ
uprawniony do odwołania jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie
wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od
otrzymania wniosku,
3) uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych Szkoły,
4) głosuje nad wotum nieufności dla Dyrektora Szkoły,
5) ocenia z własnej inicjatywy sytuację oraz stan Szkoły i występuje z wnioskami do
Dyrektora Szkoły lub organu prowadzącego Szkołę, w szczególności może to
dotyczyć organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych,
6) uczestniczy w tworzeniu WDN - Wewnętrznego Doskonalenia Nauczycieli,
7) występuje z wnioskami do Dyrektora Szkoły w sprawach doskonalenia organizacji
nauczania i wychowania,
8) wnioskuje o przyznanie Nagrody Wójta dla Dyrektora Szkoły,
9) wskazuje sposób lub sposoby dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu
lub egzaminu gimnazjalnego do potrzeb i możliwości uczniów zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
§ 48
1. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku
szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji i
promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć oraz w miarę potrzeb.
2. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3
członków Rady Pedagogicznej.
3. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej oraz jest
odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania
zgodnie z regulaminem rady.
§ 49
1. Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w postaci uchwał.
2. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności
co najmniej połowy jej członków.
§ 50
1. Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.
2. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący
Szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
3. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym Szkołę
uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygniecie
organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
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§ 51
1. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.
2. Zebrania RP są protokołowane.
3. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania
spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste
uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły lub placówki.
§ 52
Rada Rodziców
W szkole działa Rada Rodziców. Rada Rodziców jest organem Szkoły. Rada Rodziców
reprezentuje ogół rodziców uczniów Szkoły Podstawowej im. W. Chotomskiej w Łagowie
przed innymi organami szkoły.
§ 53
W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu Rad Klasowych.
§ 54
Wybory reprezentantów Klasowych Rad Rodziców do Rady Rodziców Szkoły przeprowadza
się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym w tajnych wyborach.
§ 55
W wyborach, o których mowa w § 54, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic (prawny
opiekun).
§ 56
1. Rada Rodziców może uchwalić regulamin swojej działalności, w którym określa:
1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady,
2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Klasowych Rad Rodziców i
wyborów reprezentantów do Rady Rodziców Szkoły.
3) zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców.
2. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z zapisami niniejszego Statutu.
§ 57
Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych
źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa Regulamin Rady Rodziców.
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§ 58
Kompetencje Rady Rodziców
1. Rada Rodziców uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego w
porozumieniu z Radą Pedagogiczną :
1) Program Wychowawczy Szkoły obejmujący wszystkie realizowane przez nauczycieli
treści i działania o charakterze wychowawczym kierowane do uczniów,
2) Program Profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb
danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania
o charakterze
profilaktycznym kierowane do uczniów , rodziców i nauczycieli.
3) Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska
porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programów, o których mowa w
punkcie 1 a. lub 1 b. 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.
2. Rada Rodziców opiniuje:
1) projekt planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły,
2) program poprawy efektywności kształcenia lub wychowania w Szkole,
3) podjęcie działalności w szkole organizacji i stowarzyszeń,
4) wzór jednolitego stroju, w przypadku jego wprowadzenia;
5) propozycje wskazujące formy realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć
wychowania fizycznego;
6) ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych.
3. Rada Rodziców może wnioskować do Dyrektora Szkoły o dokonanie oceny pracy
nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty.
4. Rada Rodziców ma prawo wyrażać swoją opinię o pracy nauczycieli podczas dokonywania
przez Dyrektora Szkoły oceny dorobku zawodowego za staż. Rada Rodziców powinna
przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o
dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nieprzedstawienie opinii nie wstrzymuje
postępowania. Opinie powinny być wyrażone na piśmie.
5. Przedstawiciel Rady Rodziców ma prawo brać udział w pracach Zespołu Oceniającego
powołanego przez organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny
pracy.
§ 59
Kompetencje Klasowych Rad Rodziców
1. Klasowe Rady Rodziców:
1) zatwierdzają plan pracy wychowawczej dla danego oddziału na pierwszym zebraniu
rodziców,
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2) wspierają wychowawców klasy w realizacji programu wychowawczego i w
rozwiązywaniu problemów danej klasy,
3) reprezentują wszystkich rodziców danej klasy przed innymi organami Szkoły,
4) występują z pisemnym wnioskiem do Dyrektora Szkoły o zmianę wychowawcy klasy
w przypadku jednomyślności wśród wszystkich rodziców uczniów danego oddziału,
5) występują do Dyrektora Szkoły z wnioskami o wzbogacenie lub zmianę organizacji
procesu dydaktycznego w danym oddziale,
6) uczestniczą w walnych zebraniach wszystkich Klasowych Rad Rodziców.
§ 60
Rada Rodziców współpracuje z pozostałymi organami Szkoły zgodnie z Zasadami
Współpracy Organów Szkoły, opisanymi w § 64 niniejszego Statutu.
§ 61
Samorząd Uczniowski
1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej Samorządem.
2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.
§ 62
1. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa Regulamin Samorządu
Uczniowskiego uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i
powszechnym.
2. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
3. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
4. Jednym z organów Samorządu jest Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego.
§ 63
Kompetencje Samorządu Uczniowskiego
1. Samorząd Uczniowski ma prawo do:
1) przedstawienia Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wniosków i opinii we
wszystkich sprawach Szkoły,
2) zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi
wymaganiami;
3) organizacji życia szkolnego, z zachowaniem właściwych proporcji miedzy wysiłkiem
szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspakajania zainteresowań i potrzeb uczniów;
4) redagowania i wydawania gazety szkolnej;
5) organizowania apeli szkolnych w celu informowania ogółu uczniów o swojej
działalności;
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6) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej
zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z
Dyrektorem Szkoły;
7) wnioskowania do Dyrektora Szkoły w sprawie powoływania określonego nauczyciela
na opiekuna Samorządu z ramienia Rady Pedagogicznej;
8) zgłaszania uczniów do nagród i wyróżnień;
9) występowania z wnioskami o pomoc materialną uczniom;
10) udziału przedstawicieli Samorządu z głosem doradczym w posiedzeniach Rady
Pedagogicznej i Rady Rodziców dotyczących spraw wychowania i opieki;
11) wnioskowania o nadanie imienia szkole;
12) uchwalania regulaminu swojej działalności;
13) opiniowania dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych.
§ 64
1. Zasady współpracy organów Szkoły:
1) Wszystkie organy Szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego
szacunku umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach
swoich kompetencji.
2) Każdy organ Szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny
być uchwalone nie później niż do końca września. Kopie dokumentów przekazywane
są Dyrektorowi Szkoły.
3) Organy Szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania
przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.
4) Uchwały organów Szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji
stanowiących, oprócz uchwał personalnych podaje się do ogólnej wiadomości w
szkole w formie pisemnych tekstów uchwał.
5) Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom Szkoły poprzez swoje
reprezentacje: Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.
6) Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie
Dyrektorowi Szkoły i Radzie Pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej na
protokołowanych posiedzeniach tych organów.
7) Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższym posiedzeniu plenarnym, a w
szczególnie uzasadnionych przypadkach, wymagających podjęcia szybkiej decyzji w
terminie 7 dni.
8) Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia
dzieci. Współpraca nauczycieli z rodzicami odbywa się zgodnie z zasadami opisanymi
w § 77.
9) Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz Szkoły, z zachowaniem drogi
służbowej i zasad ujętych w § 65 niniejszego statutu.
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§ 65
1. Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami Szkoły:
1) Prowadzenie mediacji w sprawach spornych między organami Szkoły oraz
podejmowanie ostatecznych rozstrzygnięć należy do Dyrektora Szkoły.
2) Przed rozstrzygnięciem sporu między organami Szkoły Dyrektor jest zobowiązany
zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych
stanowisk.
3) Dyrektor podejmuje działania na pisemny wniosek organu działającego w szkole –
strony sporu.
4) O swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem, Dyrektor informuje na piśmie
zainteresowanych w przeciągu 14 dni od złożenia wniosku.
5) Jeżeli w sporze między organami stroną jest Dyrektor Szkoły, rozstrzygnięcia
dokonuje Zespół Mediacyjny.
6) Zespół Mediacyjny jest powoływany spośród członków Rady Pedagogicznej o
najdłuższym stażu pracy.
7) W skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi trzech nauczycieli zatrudnionych na czas
nieokreślony.
8) Skład Zespołu Mediacyjnego ulega zmianie, jeśli któryś z jego członków przestaje
pełnić funkcję nauczyciela.
9) Kolejni członkowie Zespołu Mediacyjnego wybierani są według zasady wymienionej
w pkt 6 i 7.
10) Zespół Mediacyjny podejmuje działania na pisemny wniosek jednego z organów lub
Dyrektora Szkoły.
11) Zespół Mediacyjny przed rozstrzygnięciem sporu między organami Szkoły,
Dyrektorem Szkoły jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron,
zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk.
12) Zespół Mediacyjny dokonuje rozstrzygnięcia poprzez głosowanie.
13) O swojej decyzji Zespól Mediacyjny zawiadamia strony sporu w formie pisemnej z
pełnym uzasadnieniem.
14) Decyzja Zespołu Mediacyjnego jest ostateczna.

ROZDZIAŁ V
ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY
§ 66
1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw
świątecznych oraz ferii zimowych i letnich w danym roku szkolnym określają przepisy w
sprawie organizacji roku szkolnego.
2. Semestry, na które dzieli się rok szkolny, opisane są w rozdziale Wewnątrzszkolny
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System Oceniania.
3. Termin ferii zimowych określa Dolnośląski Kurator Oświaty w porozumieniu z
Wojewodą Dolnośląskim.
§ 67
Cykl kształcenia dzieli się na dwa etapy:
2) Etap II – klasy 1 – 3 szkoły podstawowej
3) Etap II – klasy 4 – 6 szkoły podstawowej
§ 68
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania: opieki w danym roku szkolnym określa
arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem
szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów
nauczania do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza
organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.
2. Arkusz organizacyjny szkoły zawiera: liczbę pracowników szkoły, ogólną liczbę godzin
przedmiotów i zajęć obowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć
pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący
szkołę.
§ 69
1.

2.
3.

4.

5.
3.
4.

Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy
w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów
obowiązkowych określonych planem nauczania zgodnym z programem. Liczba uczniów
w oddziale nie powinna przekroczyć 26, a w klasach I – III - 25 uczniów.
Liczba uczniów w klasach I-III może być zwiększona do 27, w przypadku konieczności
przyjęcia w trakcie roku szkolnego uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły.
W przypadkach zwiększenia liczby uczniów ponad liczbę 25 w klasach I-III dyrektor
szkoły jest obowiązany dokonać podziału oddziału po uprzednim poinformowaniu
oddziałowej rady rodziców lub zatrudnić asystenta nauczyciela, który wspiera
nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w danym
oddziale.
W przypadkach, jak w ustępie 3., dyrektor szkoły może odstąpić od podziału oddziału,
gdy oddziałowa rada rodziców wystąpi z pisemnym wnioskiem do dyrektora szkoły z
prośbą o niedokonywanie dzielenia grupy, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.
Oddział można dzielić na grupy za zajęciach z języków obcych i informatyki.
Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w
oddziałach liczących powyżej 24 uczniów.
W przypadku oddziałów liczących mniej niż 24 uczniów podziału na grupy na zajęciach,
o których mowa w ust. 2, można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.
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5.

6.

Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone mogą być w grupach
międzyoddziałowych, liczących od 12 do 26 uczniów, z podziałem na chłopców i
dziewczęta.
W szczególnie trudnych warunkach demograficznych dopuszcza się organizację nauki
w klasach łączonych.
§ 70

1.
2.

Zajęcia dydaktyczne odbywają się na jedną zmianę.
Dowóz uczniów, których droga od miejsca zamieszkania do szkoły przekracza 3 km dla
uczniów oddziału przedszkolnego i klas I – III i 4 km dla uczniów klas IV – VI i którzy
należą do ustalonego dla szkoły obwodu, zapewnia organ prowadzący.
§ 71

1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych
i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalany przez dyrektora na
podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony
zdrowia i higieny pracy, racjonalnie planujący pracę uczniów i nauczycieli.
2. Tygodniowy rozkład zajęć klas I-III określa ogólny przydział czasu na poszczególne
zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania; szczegółowy rozkład dzienny zajęć
ustala nauczyciel.
§ 72
1.
2.

Edukacja szkolna winna tworzyć w świadomości uczniów zintegrowany system wiedzy,
umiejętności i postaw.
Realizacja jednolitego programu kształcenia zintegrowanego opiera się na równoczesnym
prowadzeniu kilku zadań dydaktyczno – wychowawczych:
1) obowiązkowe zajęcia lekcyjne obejmujące cykle 3 – letnie, ustalone przez MEN
2) zajęcia dodatkowe służące rozwojowi fizycznemu, intelektualnemu i społecznemu
uczniów
§ 73

Formy pracy dydaktycznej i wychowawczej
1. Szkoła realizuje cele i zadania statutowe z wykorzystaniem wszystkich dostępnych
form pracy z uczniem, osiągnięć nowoczesnej dydaktyki, uwzględniając tradycje Szkoły.
2. Właściwy dobór różnorodnych form pracy na poszczególnych etapach edukacyjnych jest
podstawą wszechstronnego i efektywnego kształcenia w Szkole.
3. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno – wychowawczej szkoły są:
1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne realizowane zgodnie z ramowym planem nauczania;
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4.

5.
6.

7.

2) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów;
3) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym:
zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, zajęcia specjalistyczne dla uczniów
wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno –
pedagogicznej;
4) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;
5) zajęcia edukacyjne, które organizuje dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego
szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców;
6) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:
a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany
w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program
nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.
Zajęcia w szkole prowadzone są:
1) w systemie klasowo - lekcyjnym;
2) w toku nauczania indywidualnego;
3) w układzie zajęć pozalekcyjnych: koła przedmiotowe, koła zainteresowań; w
systemie wyjazdowym o charakterze klasowym i ponadklasowym: wycieczki
turystyczne i krajoznawcze, zielone szkoły, wymiany międzynarodowe.
Dyrektor Szkoły na wniosek Rady Rodziców lub Rady Szkoły może wzbogacić proces
dydaktyczny o inne formy nie wymienione w pkt 3.
W Szkole mogą działać stowarzyszenia, organizacje i fundacje, których celem
statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form
działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły.
Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje, o których mowa w
punkcie 6, wyraża Dyrektor Szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności
oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców .
§ 74

1.
2.

3.

4.

Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
Dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując
ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć, o ile będzie to
wynikać z założeń prowadzonego eksperymentu lub innowacji pedagogicznej.
Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I – III ustala nauczyciel prowadzący te
zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć wynikający z arkusza
organizacyjnego i przydziału czynności dla nauczyciela oraz uwzględniając wymagania
ochrony zdrowia i higieny pracy.
Niektóre zajęcia obowiązkowe i nadobowiązkowe oraz koła zainteresowań mogą być
prowadzone poza systemem klasowo - lekcyjnym w grupach międzyklasowych
i międzyszkolnych (wycieczki, rajdy, "zielone szkoły", itp.).
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5.

Liczbę uczestników zajęć nadobowiązkowych określają odrębne przepisy, a ich ilość jest
uzależniona od wysokości środków budżetowych uzyskanych przez szkołę.
§ 75

Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół
wyższych kształcących nauczycieli, na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego
porozumienia zawartego między dyrektorem szkoły lub za jego zgodą poszczególnymi
nauczycielami, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.
§ 76
W Szkole mogą działać, zgodnie ze swoimi statutami i obowiązującymi w tym względzie
przepisami prawnymi, związki zawodowe zrzeszające nauczycieli lub innych pracowników
Szkoły.
§ 77
Formy współpracy Szkoły z rodzicami
1. Współpraca Dyrektora Szkoły z rodzicami obejmuje:
1) zapoznawanie rodziców z głównymi założeniami zawartymi w Statucie Szkoły, m.in.
organizacja Szkoły, zadaniami i zamierzeniami dydaktycznymi, wychowawczymi i
opiekuńczymi na zebraniach
informacyjnych organizowanych dla rodziców i
uczniów przyjętych do klas I,
2) udział Dyrektora Szkoły w zebraniach Rady Rodziców — informowanie o bieżących
problemach Szkoły, zasięganie opinii rodziców o pracy Szkoły,
3) przekazywanie informacji za pośrednictwem wychowawców klas o wynikach pracy
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej podczas śródrocznych spotkań z
rodzicami,
4) rozpatrywanie wspólnie z rodzicami indywidualnych spraw uczniowskich podczas
dyżurów Dyrektora.
2. Współdziałanie w zakresie:
1) doskonalenia organizacji pracy Szkoły, procesu dydaktycznego i wychowawczego,
2) po poprawy warunków pracy i nauki oraz wyposażenia Szkoły,
3) zapewnienia pomocy materialnej dla uczniów.
3. Wyjaśnianie
problemów wychowawczych, przyjmowanie wniosków, wskazówek
dotyczących pracy Szkoły bezpośrednio przez Dyrektora:
1) za pośrednictwem Klasowych Rad Rodziców,
2) za pośrednictwem Rady Rodziców.
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4. Formy współdziałania rodziców i nauczycieli:
1) rozmowy indywidualne z rodzicami uczniów klas pierwszych na początku roku
szkolnego w celu nawiązania ścisłych kontaktów, poznania środowiska rodzinnego,
zasięgniecie dokładnych informacji o stanie zdrowia dziecka, jego możliwościach i
problemach;
2) spotkania z rodzicami (według harmonogramu opracowanego przez Dyrektora
Szkoły):
b) przekazywanie informacji o ocenach uczniów i problemach wychowawczych,
c) ustalanie form pomocy,
d) wprowadzenie rodziców w system pracy wychowawczej w klasie i szkole,
e) wspólne rozwiązanie występujących problemów, uwzględnianie propozycji
rodziców, współtworzenie zadań wychowawczych do realizacji w danej klasie;
3) zapraszanie rodziców do udziału w spotkaniach okolicznościowych (np. z okazji
rozpoczęcia roku szkolnego, uroczystości wynikających z kalendarza imprez,
zakończenia roku szkolnego, pożegnania absolwentów itp.);
4) udział rodziców w zajęciach pozalekcyjnych: wycieczkach, rajdach, biwakach,
imprezach sportowych;
5) zapoznanie z procedurą oceniania i klasyfikowania uczniów oraz zasadami
usprawiedliwiania nieobecności przez uczniów;
6) indywidualne kontakty:
c) wizyty wychowawcy w domach uczniów stwarzających problemy wychowawcze,
d) kontakty wychowawcy i nauczycieli z rodzicami uczniów osiągających bardzo
słabe wyniki w nauce poprzez rozmowy telefoniczne, korespondencję,
przekazywanie informacji w zeszytach
przedmiotowych przez nauczycieli
poszczególnych przedmiotów, kontakty osobiste,
7) udzielanie rodzicom pomocy pedagogicznej, pomoc w kontaktach z poradnią
psychologiczno – pedagogiczną;
8) obowiązkowe informowanie rodziców przez wychowawcę, po konsultacji z
nauczycielami, o przewidywanej dla ucznia ocenie niedostatecznej z zajęć
edukacyjnych według warunków określonych w Wewnątrzszkolnym Systemie
Oceniania.
§ 78
1.
2.

Dyrektor Szkoły opracowuje w porozumieniu z Radą Pedagogiczną plan
wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli.
W celu zapewnienia poprawnej realizacji założeń WDN Dyrektor Szkoły powołuje
szkolnego lidera WDN .
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§ 79
Podręczniki i programy nauczania
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

Uczniowie uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych przewidzianych planem
nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i szkolnym zestawem
programów.
Program nauczania dla zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, zwany dalej
„programem nauczania ogólnego", dopuszcza do użytku w danej szkole dyrektor szkoły,
po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, na wniosek nauczyciela lub nauczycieli.
W szkole zasady opracowania programów nauczania i dopuszczania ich do użytku
szkolnego określa szczegółowo „Procedura dopuszczania programów do użytku
szkolnego w Szkole Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Łagowie”.
Nauczyciel może zaproponować program nauczania ogólnego opracowany samodzielnie
lub we współpracy z innymi nauczycielami. Nauczyciel może również zaproponować
program opracowany przez innego autora (autorów) lub program opracowany przez
innego autora (autorów) wraz z dokonanymi przez siebie modyfikacjami. Wprowadzone
modyfikacje do programu nauczyciel wyróżnia innym kolorem czcionki oraz dołącza
pisemne uzasadnienie wprowadzenia zmian.
Zaproponowany przez nauczyciela program nauczania ogólnego musi być dostosowany
do potrzeb edukacyjnych uczniów, dla których jest przeznaczony i uwzględniać warunki
dydaktyczne i lokalowe szkoły, zainteresowania i możliwości uczniów.
Nauczyciel lub zespół nauczycieli wybierając lub opracowując autorski program
obowiązani są uwzględniać poniższe zasady:
1) program nauczania ogólnego opracowuje się na cały etap edukacyjny;
2) zachowanie zgodności programu nauczania z treściami nauczania zawartymi
w podstawie programowej;
3) uwzględnienie w całości podstaw programowych edukacji kształcenia ogólnego;
4) zachowanie poprawności pod względem merytorycznym i dydaktycznym.
Program nauczania ogólnego obejmuje jeden etap edukacyjny.
Program nauczania zawiera :
1) szczegółowe cele kształcenia i wychowania;
2) treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej kształcenia
ogólnego;
3) sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości
indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków,
w jakich program będzie realizowany;
4) opis założonych osiągnięć ucznia;
5) propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia.
Wniosek, o którym mowa w ust. 2 dla programów, które będą obowiązywały w kolejnym
roku szkolnym nauczyciel lub nauczyciele składają w formie pisemnej do dnia 15 czerwca
poprzedniego roku szkolnego wraz z arkuszem diagnostycznym stanowiącym załącznik Nr
2 do procedury, o której mowa w ust. 3.
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10. Dyrektor szkoły dokonuje analizy formalnej programu nauczania zaproponowanego
przez nauczyciela/nauczycieli programu. W przypadku wątpliwości, czy przedstawiony
program spełnia wszystkie warunki opisane w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 5,
dyrektor szkoły może zasięgnąć opinii o programie innego nauczyciela mianowanego lub
dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje wymagane do
prowadzenia zajęć edukacyjnych, dla których program jest przeznaczony, doradcy
metodycznego lub zespołu przedmiotowego funkcjonującego w szkole.
11. Opinia, o której mowa w ust. 7 zawiera w szczególności ocenę zgodności programu
z podstawą programową kształcenia ogólnego i dostosowania programu do potrzeb
edukacyjnych uczniów.
12. Opinia o programie powinna być wydana w ciągu 14 dni, nie później niż do 31 lipca.
13. Program nauczania do użytku wewnętrznego w szkole dopuszcza dyrektor szkoły po
zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w terminie do 31 sierpnia każdego roku
szkolnego. Dopuszczone programy nauczania stanowią Szkolny Zestaw Programów
Nauczania. Numeracja programów wynika z rejestru programów w szkole i zawiera
numer kolejny, pod którym został zarejestrowany program w zestawie, symboliczne
oznaczenie szkoły i rok dopuszczenia do użytku. np. 1/SPŁ/11/12. Dyrektor szkoły
ogłasza Szkolny zestaw programów nauczania do dnia 1 września każdego roku.
14. Dopuszczone program nauczania podlegają ewaluacji po każdym roku pracy na jego
podstawie. Ewaluacji dokonują autorzy programu lub nauczyciele wykorzystujący go w
procesie dydaktycznym. Wnioski przedstawiane są na posiedzeniach zespołów
przedmiotowych w terminie do 30 czerwca każdego roku.
15. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów całości
podstawy programowej.
16. Indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne opracowane na potrzeby ucznia
z orzeczeniem o niepełnosprawności, programy zajęć rewalidacyjno - wychowawczych
dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub zagrożonych
niedostosowaniem, plany pracy kółek zainteresowań zatwierdza dyrektor szkoły.
17. Proces wychowawczy prowadzony jest w szkole zgodnie z Programem Wychowawczym
i Programem Profilaktyki.
18. Program Wychowawczy i Program Profilaktyki opracowuje zespół składający się
z nauczycieli wskazanych przez dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego i delegowanych
przez Radę Rodziców jej przedstawicieli.
19. Program Wychowawczy i Profilaktyki opracowuje się po dokonanej diagnozie sytuacji
wychowawczej w szkole, zdiagnozowaniu potrzeb uczniów i rodziców na cykl
edukacyjny, z uwzględnieniem dojrzałości psychofizycznej uczniów.
§ 80
1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół (zwany dalej zespołem
uczącym).
2. Cele i zadania zespołu uczącego:
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1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji
programów nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów i ścieżek
edukacyjnych
2) wzajemne przekazywanie sobie informacji o uczniach,
3) wspólne opracowywanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów
badania wyników nauczania
4) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych
5) wspólne opiniowanie przygotowanych w Szkole autorskich, innowacyjnych
programów nauczania.
3. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub inne zespoły
problemowo - zadaniowe; mogą wnioskować o powołanie przewodniczącego zespołu do
Dyrektora Szkoły.
§ 81
Działalność innowacyjna i eksperymentalna
1.
2.

3.

W szkole mogą być wprowadzane innowacje pedagogiczne i prowadzone zajęcia
eksperymentalne.
Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole podejmuje Rada
Pedagogiczna po uzyskaniu zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji,
oraz opinii Rady Szkoły.
Przed rozpoczęciem prowadzenia zajęć, o których mowa w pkt 1, nauczyciel
przedstawia Dyrektorowi Szkoły program zajęć zaopiniowany przez dwóch nauczycieli
mianowanych lub dyplomowanych.
§ 82

Indywidualny tok nauki, indywidualny program nauki, ukończenie szkoły w skróconym
czasie
1.

2.

3.

Szkoła umożliwia, zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 19 grudnia 2001 r. (Dz.U.
Nr 3, poz. 28 ) w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny
program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki,
realizację indywidualnego toku nauki – ITN.
Uczeń ubiegający się o ITN powinien wykazać się:
1) wybitnymi uzdolnieniami i zainteresowaniami z jednego, kilku lub wszystkich
przedmiotów,
2) oceną celującą lub bardzo dobrą z tego przedmiotu/przedmiotów) na koniec
roku/semestru w przypadku ucznia klas IV – VI.
Uczeń może realizować indywidualny program lub tok nauki w każdym etapie
edukacyjnym.
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4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.
11.

12.

13.
14.

15.
16.
17.

Uczeń realizujący indywidualny program nauki kształci się w zakresie jednego, kilku lub
wszystkich obowiązujących zajęć edukacyjnych, przewidzianym w szkolnym planie
nauczania dla danej klasy, według programu dostosowanego do jego uzdolnień,
zainteresowań i możliwości edukacyjnych.
Uczeń realizujący indywidualny tok nauki kształci się według systemu innego niż udział
w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, w zakresie jednego, kilku lub wszystkich
obowiązujących zajęć edukacyjnych, przewidzianych w szkolnym planie nauczania dla
danej klasy.
Uczeń objęty indywidualnym tokiem nauki może realizować w ciągu jednego roku
szkolnego program nauczania z zakresu dwóch lub więcej klas i może być klasyfikowany
i promowany w czasie jednego roku szkolnego.
Indywidualny tok nauki może być realizowany według programu nauczania objętego
szkolnym zestawem programów nauczania lub indywidualnego programu nauki.
Zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki może być udzielone po upływie co
najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach – po śródrocznej
klasyfikacji ucznia.
Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki mogą
wystąpić:
1) uczeń – z tym że uczeń niepełnoletni za zgodą rodziców (prawnych opiekunów),
2) rodzice (prawni opiekunowie) niepełnoletniego ucznia,
3) wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy
wniosek – za zgodą rodziców (prawnych opiekunów).
Wniosek składa się do dyrektora szkoły za pośrednictwem wychowawcy klasy.
Wychowawca klasy dołącza do wniosku opinie o predyspozycjach, możliwościach i
oczekiwaniach ucznia. Opinia powinna zawierać także informacje o dotychczasowych
osiągnięciach ucznia.
Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek o udzielenie
zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki lub akceptuje indywidualny program
nauki opracowany poza szkołą, który uczeń ma realizować pod jego kierunkiem.
Indywidualny program nauki nie może obniżyć wymagań edukacyjnych wynikających ze
szkolnego zestawu programów nauczania, ustalonego dla danej klasy.
W pracy nad indywidualnym programem nauki może uczestniczyć nauczyciel
prowadzący zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia, nauczyciel doradca
metodyczny, psycholog, pedagog zatrudniony w szkole oraz zainteresowany uczeń.
Przepisy z ustępów 7 - 9 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy uczeń ma realizować
indywidualny tok nauki wg indywidualnego programu nauki.
Dyrektor szkoły po otrzymaniu wniosku i indywidualnego programu nauki, zasięga
opinii Rady Pedagogicznej oraz publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej.
Dyrektor szkoły zezwala na indywidualny program lub tok nauki w przypadku
pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i pozytywnej opinii publicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej.
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18. W przypadku zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki uniemożliwiający
realizację w ciągu jednego roku szkolnego programu nauczania z zakresu więcej niż
dwóch klas, wymaga się także pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór
pedagogiczny nad szkołą.
19. Zezwolenie, o którym mowa w ustępie 17, udziela się na czas określony, nie krótszy niż
jeden rok szkolny.
20. W przypadku przejścia ucznia do innej szkoły, może on kontynuować indywidualny
program lub tok nauki po uzyskaniu zezwolenia dyrektora szkoły, do której został
przyjęty.
21. Dyrektor szkoły, po udzieleniu zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,
wyznacza uczniowi nauczyciela – opiekuna i ustala zakres jego obowiązków, w
szczególności tygodniową liczbę godzin konsultacji – nie niższą niż 1 godz. tygodniowo i
nie przekraczającą 5 godz. miesięcznie.
22. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki może uczęszczać na wybrane zajęcia
edukacyjne do danej klasy lub do klasy programowo wyższej, w macierzystej szkole lub
innej, na wybrane zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia albo realizować
program w całości lub w części we własnym zakresie.
23. Jeżeli uczeń o wybitnych uzdolnieniach jednokierunkowych nie może sprostać
wymaganiom z zajęć edukacyjnych nie objętych indywidualnym programem lub tokiem
nauki, nauczyciel prowadzący zajęcia może – na wniosek wychowawcy lub innego
nauczyciela uczącego ucznia – dostosować wymagania edukacyjne z tych zajęć do
indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia z zachowaniem wymagań edukacyjnych
wynikających z podstawy programowej.
24. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie ucznia realizującego indywidualny tok nauki
odbywa się na warunkach i w sposób określony w przepisach w sprawie warunków i
sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz
przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych, z tym że uczeń
realizujący indywidualny tok nauki, z wyjątkiem ucznia klas I-III, jest klasyfikowany na
podstawie egzaminu klasyfikacyjnego.
25. Kontynuowanie ITN jest możliwe w przypadku zdania przez ucznia rocznego egzaminu
klasyfikacyjnego na ocenę co najmniej bardzo dobrą.
26. Rezygnacja z ITN oznacza powrót do normalnego trybu pracy i oceniania.
27. Decyzję w sprawie ITN należy każdorazowo odnotować w arkuszu ocen ucznia.
28. Do arkusza ocen wpisuje się na bieżąco wyniki klasyfikacyjne ucznia uzyskane w ITN.
29. Na świadectwie promocyjnym ucznia, w rubryce: „Indywidualny program lub tok nauki”,
należy odpowiednio wymienić przedmioty wraz z uzyskanymi ocenami. Informację o
ukończeniu szkoły lub uzyskaniu promocji w skróconym czasie należy odnotować w
rubryce „Szczególne osiągnięcia ucznia”.
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§ 82
Organizacja nauczania indywidualnego
1. Indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne oraz indywidualne
nauczanie organizuje się na czas określony w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego
obowiązkowego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania, wydanym
przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,
w tym poradni specjalistycznej.
2. Dyrektor szkoły organizuje indywidualne przygotowanie przedszkolne lub indywidualne
nauczanie w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń
dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych dziecka oraz form pomocy
psychologiczno-pedagogicznej.
3. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego są prowadzone z dzieckiem przez
jednego nauczyciela któremu dyrektor powierzy prowadzenie tych zajęć.
4. Zajęcia indywidualnego nauczania są prowadzone z uczniem przez jednego lub kilku
nauczycieli szkoły, którym dyrektor powierzy prowadzenie tych zajęć, z tym że
prowadzenie zajęć indywidualnego nauczania z uczniami klas I-III szkoły podstawowej
powierza się jednemu nauczycielowi.
5. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć
indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub zajęć indywidualnego nauczania
nauczycielowi zatrudnionemu w innym przedszkolu lub szkole.
6. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub zajęcia indywidualnego
nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia, w domu rodzinnym, specjalnym
ośrodku szkolno-wychowawczym lub placówce opiekuńczo-wychowawczej.
7. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub zajęcia indywidualnego
nauczania mogą być organizowane odpowiednio:
1) z grupą wychowawczą w przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym zorganizowanym
w szkole podstawowej, lub z oddziałem w szkole albo
2) indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu w przedszkolu lub w szkole, w zakresie
określonym w orzeczeniu w odniesieniu do dziecka, którego stan zdrowia znacznie
utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły.
8. W indywidualnym przygotowaniu przedszkolnym realizuje się treści wynikające z
podstawy programowej wychowania przedszkolnego dostosowane do potrzeb i
możliwości psychofizycznych dziecka.
9. Dyrektor, na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego przygotowania
przedszkolnego, może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści
wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, stosownie do
możliwości psychofizycznych dziecka oraz warunków miejsca, w którym organizowane
są zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego.
10. W indywidualnym nauczaniu realizuje się treści wynikające z podstawy programowej
kształcenia ogólnego oraz obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego
planu nauczania dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia.

49

11. Dyrektor, na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania, może
zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania objętych
obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi, stosownie do możliwości psychofizycznych
ucznia i warunków miejsca, w którym organizowane są zajęcia indywidualnego
nauczania.
12. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego
realizowanych bezpośrednio z dzieckiem wynosi od 4 do 6 godzin. Tygodniowy wymiar
godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego realizuje się w ciągu co
najmniej 2 dni.
13. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanych
bezpośrednio z uczniem wynosi:
1) dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej - od 6 do 8 godzin;
2) dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej - od 8 do 10 godzin.
14. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania dla uczniów, o których
mowa w ust. 13 pkt 1, realizuje się w ciągu co najmniej 2 dni, a dla uczniów, o których
mowa w ust. 13 pkt 2 - w ciągu co najmniej 3 dni.
15. Dzieciom objętym indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym lub indywidualnym
nauczaniem, których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub
szkoły, w celu ich integracji ze środowiskiem i zapewnienia im pełnego osobowego
rozwoju, dyrektor, w miarę posiadanych możliwości, uwzględniając zalecenia zawarte w
orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia, organizuje rożne formy uczestniczenia w życiu
szkoły, w szczególności umożliwia udział w zajęciach pozalekcyjnych, uroczystościach i
imprezach szkolnych.
§ 83
Organizacja nauczania, wychowania i opieki uczniom niepełnosprawnym,
niedostosowanym społecznie oraz zagrożonym niedostosowaniem społecznym
1. W szkole i oddziale przedszkolnym kształcenie specjalnym obejmuje się uczniów
posiadających orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia
specjalnego. Nauczanie specjalne prowadzone jest w oddziale ogólnodostępnym.
2. Szkoła zapewnia uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowaniem
społecznym:
1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
2) odpowiednie warunki do pobytu w szkole oraz w miarę możliwości sprzęt
specjalistyczny i środki dydaktyczne;
3) realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb
edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia;
4) zajęcia rewalidacyjne, stosownie do potrzeb;
5) integrację ze środowiskiem rówieśniczym;
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6) dla uczniów niesłyszących, z afazją lub z autyzmem w ramach zajęć rewalidacyjnych
naukę języka migowego lub zajęcia z innych alternatywnych metod komunikacji.
3. Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie
kształcenia specjalnego.
4. Uczniowi niepełnosprawnemu można przedłużyć o jeden rok w cyklu edukacyjnym okres
nauki, zwiększając proporcjonalnie wymiar godzin zajęć obowiązkowych.
5. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu podejmuje w formie
uchwały stanowiącej rada pedagogiczna, po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu, którego
zadaniem jest planowanie i koordynowanie udzielania uczniowi pomocy psychologicznopedagogicznej
6. Zgodę na przedłużenie o rok nauki rodzice ucznia składają w formie pisemnej do
wychowawcy oddziału, nie później niż do 15 lutego danego roku szkolnego.
7. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki podejmuje dyrektor szkoły nie później niż do końca
lutego w klasie III i klasie VI szkoły podstawowej.
8. Przedłużenie nauki uczniowi niepełnosprawnemu może być dokonane w przypadkach:
1) braków w opanowaniu wiedzy i umiejętności z zakresu podstawy programowej,
utrudniającej kontynuowanie nauki w kolejnym etapie edukacyjnym, spowodowanych
dysfunkcją ucznia lub usprawiedliwionymi nieobecnościami;
2) psychoemocjonalnej niegotowości ucznia do zmiany szkoły.
9. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie orzeczenia poradni
psychologiczno – pedagogicznej, w tym specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub
z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub
autyzmem z nauki drugiego języka obcego do końca danego etapu edukacyjnego.
10. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
z drugiego języka obcego na podstawie tego orzeczenia do zakończenia cyklu
edukacyjnego.
11. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych prowadzone jest do końca roku szkolnego, w
którym uczeń w tym roku kalendarzowym kończy 18 rok życia.
12. Uczniowi niepełnosprawnemu szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne, zgodnie
z zaleceniami poradni psychologiczno – pedagogicznej. Tygodniowy wymiar zajęć
rewalidacyjnych w każdym roku szkolnym wynosi w oddziale ogólnodostępnym lub
integracyjnym po 2 godziny tygodniowo na ucznia.
13. Liczba godzin zajęć rewalidacyjnych dyrektor szkoły umieszcza w szkolnym planie
nauczania i arkuszu organizacyjnym.
14. Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza
się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia
łączny czas tych zajęć. Zajęcia organizuje się w co najmniej dwóch dniach.
15. W szkole organizowane są zajęcia rewalidacyjne w zakresie:
1) korekcji wad postawy ( gimnastyka korekcyjna);
2) korygujące wady mowy ( zajęcia logopedyczne);
3) korekcyjno – kompensacyjne;
4) nauka języka migowego lub inne alternatywne metody komunikacji;
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17.

18.

19.

20.

21.
22.
23.

24.

5) zajęcia specjalistyczne: muzykoterapia, terapia zajęciowa, terapia integracji
sensorycznej.
W szkole za zgodą organu prowadzącego można zatrudniać dodatkowo nauczycieli
posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania
kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych
niedostosowaniem społecznym.
Nauczyciele, o których mowa w ust. 16:
1) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z
innymi nauczycielami i ze specjalistami realizują zintegrowane działania i zajęcia,
określone w programie;
2) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami pracę wychowawczą
z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi
niedostosowaniem społecznym;
3) uczestniczą, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez
nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie,
realizowanych przez nauczycieli i specjalistów;
4) udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom
i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie,
w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi
społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.
Dyrektor szkoły, uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz
możliwości psychofizyczne uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie
oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wyznacza zajęcia edukacyjne oraz
zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, realizowane wspólnie z innymi
nauczycielami przez nauczycieli, o których mowa w ust. 16, lub w których nauczyciele ci
uczestniczą.
W szkole powołuje się Zespół ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom
posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o
niedostosowaniu społecznym lub zagrożeniem niedostosowania społecznego, zwany
dalej Zespołem.
W skład zespołu wchodzą: wychowawca oddziału jako przewodniczący zespołu, pedagog
szkolny oraz nauczyciele specjaliści zatrudnieni w szkole.
Zebrania zespołu odbywają się w miarę potrzeb. Zebrania zwołuje wychowawca
oddziału, co najmniej z jednotygodniowym wyprzedzeniem.
W spotkaniach zespołu mogą uczestniczyć:
1) na wniosek dyrektora szkoły – przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej;
2) na wniosek lub za zgodą rodziców ucznia – lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub
inny specjalista.
Osoby zaproszone do udziału w posiedzeniu zespołu, a niezatrudnione w szkole są
zobowiązane udokumentować swoje kwalifikacje zawodowe oraz złożyć oświadczenie o
obowiązku ochrony danych osobowych ucznia, w tym danych wrażliwych. W przypadku
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25.

26.

27.

28.

braków w powyższych dokumentach, osoba zgłoszona do udziału w posiedzeniu zespołu
przez rodziców lub pełnoletniego ucznia nie może uczestniczyć w pracach zespołu.
Dla uczniów, o których mowa w ust. 1, zespół na podstawie orzeczenia opracowuje
indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny na okres wskazany w orzeczeniu.
Zespół opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu
funkcjonowania ucznia, we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią
psychologiczno-pedagogiczną.
Program opracowuje się w terminie 30 dni od dnia złożenia w szkole orzeczenia o
potrzebie kształcenia specjalnego lub w terminie 30 dni przed upływem okresu, na jaki
został opracowany poprzedni program.
Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET) zawiera:
1) zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu
nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych ucznia wraz z określeniem metod i formy pracy z uczniem;
2) rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących
zajęcia z uczniem, z tym, że w przypadku:
a) ucznia niepełnosprawnego — zakres działań o charakterze rewalidacyjnym,
b) ucznia niedostosowanego społecznie — zakres działań o charakterze
resocjalizacyjnym,
c) ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym — zakres działań
o
charakterze socjoterapeutycznym,
3) formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej
oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane,
ustalone przez dyrektora szkoły zgodnie z przepisami;
4) działania wspierające rodziców ucznia oraz, w zależności od potrzeb, zakres
współdziałania z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym poradniami
specjalistycznymi,
placówkami
doskonalenia
nauczycieli,
organizacjami
pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i
młodzieży;
5) zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia
odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz
możliwości psychofizyczne ucznia;
6) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań
wynikających z programu.
Rodzice ucznia mogą uczestniczyć w opracowaniu
indywidualnego programu
edukacyjno – terapeutycznego oraz dokonywania okresowej wielospecjalistycznej oceny
poziomu funkcjonowania ucznia oraz na własny wniosek otrzymać kopię programu. W
przypadku nieobecności rodziców na posiedzeniu Zespołu Wspierającego, rodzice są
niezwłocznie zawiadamiani w formie pisemnej o ustalonych dla dziecka formach, okresie
udzielania pomocy psychologiczno –pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których
poszczególne formy będą realizowane.
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29. Zespół przed zakończeniem zajęć dydaktycznych w roku szkolnym dokonuje okresowej
wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę
efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi oraz w miarę
potrzeb, dokonuje modyfikacji programu.
30. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno –
pedagogicznej ustala dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w
danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.
31. Nauczyciele pracujący z uczniem, dla którego został opracowany indywidualny program
edukacyjno – terapeutyczny mają obowiązek znać jego treść oraz stosować się do zaleceń
zawartych w nim.
32. Uczeń niepełnosprawny ma prawo do korzystania z wszelkich form pomocy
psychologiczno – pedagogicznej organizowanej w szkole w formach i na zasadach
określonych w Rozdziale III Statutu szkoły.
§ 84
Organizacja indywidualnych zajęć rewalidacyjno - wychowawczych.

1. W szkole i w oddziale przedszkolnym mogą być organizowane indywidualne zajęcia
rewalidacyjno - wychowawcze dla dzieci i młodzieży upośledzonych w stopniu
głębokim, w wieku od 3 do 25 lat.
2. Celem zajęć jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży, rozwijanie zainteresowań
otoczeniem oraz uzyskiwanie niezależności od innych osób w funkcjonowaniu w
codziennym życiu.
3. Zajęcia organizowane są na wniosek rodziców dziecka oraz w oparciu o orzeczenie o
potrzebie indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
4. Wymiar zajęć, w zależności od możliwości psychofizycznych oraz specyficznych
potrzeb rewalidacyjnych, wynosi na zajęciach indywidualnych 2 godziny dziennie.

5. Sposób prowadzenia dokumentacji zajęć określają odrębne przepisy.
§ 85
Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
1. W szkole może być organizowane wczesne wspomaganie rozwoju dzieci mające na
celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia
niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.
2. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8
godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka.
3. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone indywidualnie z dzieckiem
i jego rodziną na terenie szkoły lub w domu rodzinnym dziecka.
4. W przypadku dzieci, które ukończyły 3. rok życia, zajęcia w ramach wczesnego
wspomagania mogą być prowadzone w grupach liczących 2 lub 3 dzieci, z udziałem
ich rodzin.
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5. Sposób prowadzenia dokumentacji zajęć określają odrębne przepisy.

§ 86
Organizacja turystyki w szkole
1. Działalność w zakresie krajoznawstwa i turystyki obejmuje następujące formy (krajowe i
zagraniczne):
a) wycieczki przedmiotowe (także wyjazdowe imprezy sportowe),
b) wycieczki krajoznawczo – turystyczne,
c) imprezy krajoznawczo – turystyczne (biwaki, konkursy, turnieje, rajdy),
d) obozy wędrowne,
e) imprezy wyjazdowe związane z realizacją programu nauczania, takie jak: zielone
szkoły, szkoły zimowe, szkoły ekologiczne.
2. Nauczyciel organizujący wycieczkę przedkłada Dyrektorowi co najmniej na 3 dni przed
planowaną imprezą następujące dokumenty:
1) kartę wycieczki lub imprezy,
2) listę uczestników wraz z podaniem ich wieku,
3) zgody rodziców/prawnych opiekunów na uczestnictwo w wycieczce/imprezie
niepełnoletnich uczniów,
4) polisę potwierdzającą ubezpieczenie uczestników wycieczki (od następstw
nieszczęśliwych wypadków, a przypadku wyjazdów zagranicznych - od
następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia),
5) regulamin danej wycieczki/imprezy podpisany przez jej uczestników,
6) po zakończeniu wycieczki/imprezy – rozliczenie finansowe.
3. Pisemna zgoda rodziców nie jest wymagana w przypadku wycieczek przedmiotowych
organizowanych w ramach zajęć lekcyjnych.
4. Dla zapewnienia prawidłowej opieki nad uczniami, biorącymi udział w wycieczce lub
innej imprezie, dyrektor szkoły wyznacza kierownika oraz opiekunów, których liczba
uzależniona jest od wieku i liczby uczestników, stopnia rozwoju psychofizycznego, stanu
zdrowia i ewentualnej niepełnosprawności osób powierzonych opiece, a także specyfiki
zajęć, imprez i wycieczek oraz warunków, w jakich będą się odbywać (m.in.: miejsce,
rodzaj środka lokomocji). Najczęściej stosuje się zasadę:
1) wycieczki w miejscu zamieszkania bez korzystania z publicznych środków lokomocji –
1 opiekun na 25 uczniów
2) przy korzystaniu ze środków lokomocji – 1 opiekun na 15 uczniów
3) w górach – 1 opiekun na 10 uczniów.
5. Kierownikiem wycieczki turystyczno – krajoznawczej może być nauczyciel,
a po uzyskaniu zgody dyrektora – inna pełnoletnia osoba, która ukończyła kurs
kierowników wycieczek szkolnych lub osoba posiadająca uprawnienia przewodnika
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turystycznego, pilota wycieczek, przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowanej, a
także pełnoletni instruktor organizacji harcerskiej.
6. Kierownikiem obozu wędrownego może być osoba, która ukończyła kurs kierowników
obozów wędrownych.
7. Opiekunem wycieczki lub imprezy szkolnej może być nauczyciel albo po uzyskaniu
zgody dyrektora szkoły inna pełnoletnia osoba.
8. Do opieki podczas wycieczek szkolnych można włączać rodziców.
9. Do zadań kierownika wycieczki lub imprezy należy w szczególności:
1) opracowania programu i harmonogramu wycieczki lub imprezy,
2) opracowanie regulaminu i zapoznanie z nim wszystkich uczestników,
3) zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu,
4) stworzenie warunków zapewniających bezpieczeństwo i sprawowanie nadzoru nad
pełnym przestrzeganiem przez wszystkich uczestników wycieczki obowiązujących
zasad bezpieczeństwa,
5) określenie zadań opiekunów,
6) dokonanie podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki lub imprezy po
jej zakończeniu.
10. Do zadań opiekunów należy w szczególności:
1) sprawowanie opieki nad powierzonymi uczniami,
2) współpraca z kierownikiem w zakresie realizacji programu,
3) nadzór nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa i regulaminu przez uczestników
podczas realizacji przydzielonych zadań.
11. Kierownicy i opiekunowie wycieczek szkolnych i innych imprez turystyczno
- krajoznawczych zobowiązani są do ścisłego przestrzegania przepisów
przeciwpożarowych, sanitarno – epidemiologicznych oraz zasad korzystania z dróg
publicznych i szlaków turystycznych, a także przestrzegania innych szczegółowych
regulaminów oraz zarządzeń wykonawczych władz oświatowych, administracyjnych i
samorządowych
12. Kierownicy i opiekunowie powinni posiadać umiejętność udzielania pierwszej
pomocy. Kierownik i opiekunowie są zobowiązani możliwie jak najprędzej zapewnić
fachową pomoc lekarską w przypadku zaistnienia wypadku lub choroby uczestnika
wycieczki/imprezy.
13. Niedopuszczalne jest realizowanie wycieczek podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi.
14. Ogólne zasady bezpieczeństwa:
1) Wycieczka autokarowa:
a) autokar przewożący uczestników wycieczek/imprez szkolnych musi być
oznakowany – tablica „przewóz dzieci”,
b) miejsca przy drzwiach zajmują osoby dorosłe (opiekunowie),
c) przejścia w autokarze muszą być wolne, nie mogą znajdować się tam dodatkowe
miejsca do siedzenia,
d) postoje mogą odbywać się tylko w miejscach do tego wyznaczonych,
tj. na oznakowanych parkingach,

56

e) po każdej przerwie w podróży należy sprawdzić stan liczebny dzieci,
f) obowiązkiem opiekunów jest dopilnowanie dzieci w czasie jazdy (uczniowie nie mogą
chodzić po autokarze, siedzieć tyłem, na oparciu, wyrzucać śmieci przez okno, itd.).
2) Wycieczka piesza:
a) kolumna pieszych może poruszać się tylko prawą stroną jezdni, liczba pieszych
idących obok siebie nie może przekraczać 4, długość kolumny pieszych nie może
przekraczać 50 m, a odległość między kolumnami nie może być mniejsza niż 100 m.
(dzieci do 10 roku życia poruszają się w kolumnie tylko dwójkami, lewą stroną
pobocza lub jezdni),
b) opiekun powinien posiadać mapę (wskazana jest znajomość terenu).
3) Wycieczka w góry:
a) wycieczki piesze lub narciarskie na terenach górskich, leżących na obszarach
parków narodowych i rezerwatów przyrody oraz leżących powyżej 1000 m n.p.m.
mogą prowadzić wyłącznie górscy przewodnicy turystyczni,
b) wędrówkę należy zaplanować tak, aby przed zmrokiem dojść do miejsca noclegu.
4) Wycieczka rowerowa:
a) zgodnie z przepisami o ruchu drogowym w kolumnie rowerów nie może jechać
więcej niż 15 osób,
b) w przypadku kilku grup odstępy między nimi powinny wynosić co najmniej
200 metrów;
c) wszyscy uczniowie muszą posiadać kartę rowerową,
d) prowadzący wycieczkę powinien jechać na początku, za nim najsłabsi w grupie,
następnie pozostali uczniowie, drugi opiekun na końcu grupy,
e) tempo jazdy powinno być dostosowane do możliwości najsłabszego uczestnika,
f) uczestnicy wycieczki powinni jechać jeden za drugim (nie wolno jechać obok
siebie), zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
15. W przypadku nieszczęśliwego wypadku należy niezwłocznie udzielić pomocy
wszystkim jej potrzebującym, powiadomić właściwe służby medyczne. Zawiadomić
rodzinę i dyrektora szkoły.
16. W celu zapewnienia poprawy bezpieczeństwa uczniów na drogach publicznych szkoła:
1) prowadzi wśród uczniów systematyczną pracę nad zaznajomieniem z przepisami
ruchu drogowego,
2) organizuje różne formy pracy sprzyjające opanowaniu przepisów ruchu drogowego i
podnoszenia umiejętności poruszania się po drogach.
§ 87
Organizacja świetlicy szkolnej
1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać dłużej w Szkole ze względu na dojazdy do
Szkoły, czas pracy rodziców oraz inne okoliczności organizuje się świetlicę.
2. Do okoliczności, których mowa w ust. 1 należą: nieuczęszczanie ucznia na lekcje religii,
nieuczęszczanie ucznia na zajęcia wychowania do życia w rodzinie, oczekiwanie na
zajęcia dodatkowe, nagłe wypadki losowe zgłoszone telefonicznie przez rodziców.
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3. Na zajęcia świetlicowe po lekcjach obligatoryjnie uczęszczają wszyscy uczniowie
dowożeni autobusem szkolnym z Jerzmanek.
4. Zapisu do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnych deklaracji rodziców składanych
na początku każdego roku szkolnego.
5. Zajęcia świetlicowe odbywają się pod kierunkiem nauczyciela.
6. Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie
powinna przekroczyć 25.
7. Korzystanie z usług świetlicy jest nieodpłatne.
8. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom i młodzieży szkolnej
zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków
do nauki własnej i rekreacji.
9. Do zadań świetlicy należy :
a) organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej,
przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej,
b) organizowanie gier i zabaw ruchowych,
c) ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań, uzdolnień oraz organizowanie zajęć
w tym zakresie,
d) kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,
e) kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia,
f) rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności,
g) współdziałanie z rodzicami i nauczycielami uczniów korzystających ze świetlicy,
h) zapewnienie spożycia gorącego posiłku.
10. Wychowawca świetlicy prowadzi dokumentację pozwalającą kontrolować obecności
uczniów na zajęciach. W przypadku tygodniowej, nieusprawiedliwionej nieobecności
konieczne jest poinformowanie o tym wychowawcy klasy, do której uczeń uczęszcza.
11. Dokumentacja pracy świetlicy winna zawierać też tematykę realizowanych zajęć oraz
potwierdzenie ich odbycia.
12. Godziny pracy świetlicy ustala Dyrektor Szkoły uwzględniając tygodniowy rozkład zajęć,
rozkład jazdy autobusów szkolnych oraz oczekiwania rodziców.
§ 88
Organizacja biblioteki szkolnej
1.

2.
3.

Gromadzenie w szkole księgozbioru służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów,
zajęć dydaktyczno - wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela,
popularyzacji wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości
popularyzacji wiedzy o regionie.
Użytkownikami księgozbioru szkolnego są: uczniowie, nauczyciele, rodzice,
administracja szkolna i inne środowiska, na których terenie działa szkoła.
Księgozbiór znajduje się w gabinetach (klasach) głównie w gabinecie języka polskiego i
gabinetach kształcenia zintegrowanego. Umożliwia to jednak bez przeszkód:
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4.
5.

1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów
2) korzystanie ze zbiorów w Szkole i wypożyczanie ich poza Szkołę
3) koordynowanie realizacji ścieżek edukacyjnych: czytelniczej i medialnej
Zbiory udostępnia nauczyciel bibliotekarz.
Szczegółową organizację biblioteki szkolnej określa regulamin.
§ 89

Zajęcia dodatkowe
1. W miarę przyznanych środków finansowych w szkole organizuje się zajęcia dodatkowe,
których zadaniem jest rozwijanie talentów i zainteresowań uczniów, np. lekcje drugiego
języka obcego, zajęcia sportowe w ramach SKS, koła artystyczne i inne.
2. Nauczyciel prowadzący zajęcia pozalekcyjne obowiązany jest prowadzić dokumentację
obejmującą uczestników zajęć i ich obecności oraz tematykę realizowanych zajęć z
potwierdzeniem ich odbycia.
3. Rekrutacji na w/w zajęcia dokonuje nauczyciel prowadzący zajęcia uwzględniając zasadę
powszechności i dostępności.
4. Terminy prowadzenia zajęć ustala się w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.
5. Dopuszcza się prowadzenie na terenie Szkoły tego typu zajęć finansowanych ze środków
pozabudżetowych (GOK, fundacje, stowarzyszenia, osoby prywatne).
6. Zgodę na organizowanie zajęć pozalekcyjnych w wyżej wymienionych formach
wyraża każdorazowo Dyrektor Szkoły uwzględniając kwalifikacje prowadzących.
ROZDZIAŁ VI
PODSTAWOWE PRAWA I OBOWIAZKI CZŁONKA SPOŁECZNOŚCI
SZKOLNEJ
§ 90
1.
2.

Członkiem społeczności Szkoły staje się każdy, kto został przyjęty do Szkoły w
określony przez zasady przyjmowania sposób.
Wraz z zakończeniem nauki lub pracy w szkole traci się członkostwo społeczności
szkolnej.
§ 91

Żadne prawa obowiązujące w szkole nie mogą być sprzeczne z międzynarodowymi prawami
człowieka i dziecka.
§ 92
Wszyscy członkowie społeczności szkolnej są równi wobec prawa bez względu na różnice
rasy, płci, religii, poglądów politycznych czy innych przekonań, narodowości,
pochodzenia społecznego, majątku, urodzenia lub jakiekolwiek inne.
§ 93
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Traktowanie członków społeczności
1.
2.
3.

4.

Nikt nie może być poddawany okrutnemu, nieludzkiemu, upokarzającemu traktowaniu
lub karaniu.
Żaden członek społeczności Szkoły nie może podlegać arbitralnej i bezprawnej ingerencji
w sferę jego życia prywatnego.
Szerzenie nienawiści lub pogardy, wywoływanie waśni lub poniżanie członka
społeczności Szkoły ze względu na różnice narodowości, rasy, wyznania jest zakazane i
karane.
Nikogo nie wolno zmuszać do uczestniczenia lub nieuczestniczenia w czynnościach,
obrzędach religijnych lub nauce religii.
§ 94

1. Każdy uczeń Szkoły Podstawowej im. W. Chotomskiej ma prawo do:
1) opieki zarówno podczas lekcji, jak i podczas przerw międzylekcyjnych,
2) właściwego zorganizowania procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy
umysłowej,
3) maksymalnie efektywnego wykorzystania czasu spędzanego w szkole,
4) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
5) pomocy w przygotowaniu do konkursów przedmiotowych,
6) zapoznania się z programem nauczania, zakresem wymagań na poszczególne oceny,
7) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, zgodnie z zasadami
WSO ,
8) pomocy w przypadku trudności w nauce,
9) znajomości zakresu sprawdzianu i pracy klasowej oraz wymagań, którym będzie
musiał sprostać,
10) najwyżej trzech sprawdzianów w ciągu tygodnia, ale nie więcej niż jednego dziennie
(z wyjątkiem sprawdzianów przekładanych na życzenie uczniów),
11) znajomości terminu sprawdzianu z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem,
12) życzliwego, podmiotowego traktowania ze strony wszystkich członków społeczności
szkolnej,
13) reprezentowania Szkoły w konkursach, olimpiadach, przeglądach i zawodach zgodnie
ze swoimi możliwościami i umiejętnościami,
14) realizacji autorskiego programu wychowawczego opracowanego przez wychowawcę
klasy,
15) korzystania z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego,
16) korzystania z bazy Szkoły podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych według zasad
określonych przez Dyrektora Szkoły,
17) wpływania na życie Szkoły poprzez działalność samorządową,
18) zwracania się do Dyrekcji, wychowawcy klasy i nauczycieli w sprawach osobistych
oraz oczekiwania pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień,
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19) swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeżeli nie naruszają one praw
innych,
20) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej,
21) wypoczynku podczas przerw świątecznych i ferii szkolnych bez konieczności
odrabiania pracy domowej,
22) do zwolnienia z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy
komputerze na zajęciach informatyki po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły
wydanej na podstawie zaświadczenia lekarskiego stanowiącego wniosek o takie
zwolnienie,
23) być wybieranym i brać udział w wyborach do Samorządu.
§ 95
1. Uczeń zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze
na zajęciach informatyki lub drugiego języka obcego ma prawo do zwolnienia z zajęć z
tego przedmiotu po spełnieniu warunków:
1) lekcje wychowania fizycznego, informatyki lub języka obcego, z których uczeń ma
być zwolniony umieszczone są w planie zajęć jako pierwsze lub ostatnie w danym
dniu,
2) rodzice ucznia wystąpią z podaniem do Dyrektora Szkoły, w którym wyraźnie
zaznaczą, że przejmują odpowiedzialność za ucznia w czasie jego nieobecności na
zajęciach.
2. Uczeń zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze
na zajęciach informatyki lub języka obcego ma obowiązek uczęszczać na lekcje tego
przedmiotu, jeżeli w tygodniowym planie zajęć są one umieszczone w danym dniu
pomiędzy innymi zajęciami lekcyjnymi lub uczeń dojeżdża do szkoły autobusem
szkolnym.
3. Uczeń nabiera uprawnień do zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub
drugiego języka obcego po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły.
§ 96
Podstawowym obowiązkiem ucznia jest pogłębianie swojej wiedzy poprzez systematyczną
naukę.
§ 97
1. W szczególności, każdy uczeń Szkoły Podstawowej im. W. Chotomskiej w Łagowie ma
obowiązek:
1) przestrzegania postanowień zawartych w statucie,
2) godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią,
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3) systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, uczestniczenia w
obowiązkowych i wybranych przez siebie zajęciach,
4) bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom Dyrektora Szkoły, nauczycieli
oraz ustaleniom samorządu Szkoły lub klasy,
5) przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego, w tym
a) okazywania szacunku dorosłym i kolegom,
b) szanowania godności osobistej, poglądów i przekonań innych ludzi,
c) przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności,
6) troszczenia się o mienie Szkoły i jej estetyczny wygląd,
7) przychodzenia do Szkoły przynajmniej na 10 minut przed rozpoczęciem swojej
pierwszej lekcji w danym dniu,
8) punktualnego przychodzenia na lekcje i inne zajęcia,
9) usprawiedliwiania nieobecności według zasad określonych w § 101,
10) uczęszczania na zajęcia w odpowiednim stroju – zasady ubierania się uczniów na
terenie szkoły określa § 102,
11) uczestniczenia w imprezach i uroczystościach szkolnych i klasowych, udział w nich
traktowany jest na równi z uczestnictwem na zajęciach szkolnych,
12) stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości,
13) opiekować się młodszymi i dawać im przykład właściwego postępowania,
14) dbać o zdrowie o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegać się wszelkich
szkodliwych nałogów: nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać środków
odurzających,
15) nosić obuwie zmienne, które przechowuje się w szatni,
16) pełnić dyżury w klasie,
17) pomagać kolegom w nauce , a szczególnie tym , którzy mają trudności powstałe z
przyczyn od nich niezależnych,
18) przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o estetykę ubioru oraz indywidualnie
dobranej fryzury.
§ 98
1. Uczniom nie wolno:
1) przebywać w szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków o
podobnym działaniu,
2) wnosić na teren szkoły alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu,
3) wnosić na teren szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu,
4) wychodzić poza teren szkoły w czasie trwania planowych zajęć,
5) spożywać posiłków i napojów w czasie zajęć dydaktycznych,
6) używać bez zezwolenia nauczyciela kamer, aparatów fotograficznych, nagrywarek i
odbiorników obrazu i dźwięku (MP3, MP4), itp. podczas zajęć edukacyjnych, przerw,
zajęć pozalekcyjnych, imprez klasowych i szkolnych,
7) używać na terenie szkoły telefonów komórkowych. W sytuacjach nagłych informacje
przekazywane są za pośrednictwem sekretariatu szkoły.
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8) zapraszać obcych osób do szkoły
§ 99
1. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej odpowiadają za dobra materialne zgromadzone
w szkole.
2. W przypadku ich zniszczenia każdy ponosi koszty materialne naprawy. Uczeń i jego
rodzice odpowiadają materialnie za wyrządzone przez ucznia szkody.
§ 100
1. Wszyscy uczniowie naszej Szkoły mają obowiązek troszczyć się o honor Szkoły i
kultywować jej tradycje.
§ 101
Zasady zwalniania uczniów i usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach szkolnych w
Szkole Podstawowej im. W. Chotomskiej w Łagowie:
1. Usprawiedliwiona nieobecność ucznia może być spowodowana chorobą lub ważną
przyczyną losową.
2. Uczeń nie ma prawa samowolnie opuszczać zajęć dydaktycznych w czasie ich trwania
oraz samowolnie oddalać się z terenu szkoły.
3. Zwolnienia na pisemną prośbę rodziców (tylko z przyczyn istotnych/losowych) z zajęć
lekcyjnych udziela wychowawca klasy. W przypadku jego nieobecności uczeń
zobowiązany jest uzyskać zgodę dyrektora.
4. Nieobecności uczniów na zajęciach szkolnych usprawiedliwia wychowawca klasy na
podstawie oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów), informującego o przyczynie
nieobecności.
5. Uczeń zobowiązany jest przedłożyć wychowawcy usprawiedliwienie swojej nieobecności
w szkole do siódmego dnia obecności w szkole po okresie obejmującym dni (godziny)
opuszczonych zajęć edukacyjnych.
6. Usprawiedliwienia dostarczone w późniejszym terminie nie będą honorowane.
7. Wychowawca ma prawo odmówić usprawiedliwienia nieobecności ucznia, jeżeli w
usprawiedliwieniu podana jest inna przyczyna niż podana w punkcie 1.
8. Wychowawca klasy ma prawo zwolnić ucznia z części zajęć w danym dniu tylko i
wyłącznie na podstawie umotywowanego pisemnego wniosku rodziców.
9. Wychowawca ma prawo zwolnić ucznia z części zajęć w danym dniu w sytuacjach
nagłych (losowych) na telefoniczną prośbę rodzica (prawnego opiekuna). W takiej
sytuacji, uczeń przynosi wychowawcy klasy, pisemne usprawiedliwienie od rodziców w
pierwszym dniu po powrocie do szkoły.
10. Każdorazowe zorganizowane wyjście uczniów w czasie trwania zajęć dydaktycznych
(pod opieką nauczyciela) wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły.
11. Obowiązkiem wychowawcy jest miesięczne rozliczenie frekwencji swoich
wychowanków (do 10 dnia kolejnego miesiąca).
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12. Wychowawca powinien gromadzić usprawiedliwienia.
13. Jeżeli nieobecność ucznia spowodowana jest pobytem w szpitalu z powodu choroby lub
urazu, to frekwencja tej osoby nie wlicza się do ogólnej frekwencji oddziału.
14. Wychowawca klasy zobowiązany jest przekazywać na bieżąco Dyrektorowi szkoły
informacje związane z frekwencją uczniów.
§ 102
Zasady ubierania się uczniów na terenie szkoły
1. Uczniowie przychodzą ubrani do szkoły czysto i schludnie (bez dziur, rozcięć, postrzępień
i innych ekstrawagancji).
2. Zabrania się noszenia na terenie szkoły bluzek i koszulek na szelkach, z głębokim
dekoltem, odsłaniających brzuch i plecy.
3. Spódnica powinna mieć długość przynajmniej przed kolano.
4. W okresie letnim dopuszcza się noszenie krótkich spodni, przy czym powinny one
zakrywać przynajmniej pół długości uda.
5. Zabrania się chodzenia wewnątrz budynku szkoły z kapturem na głowie i w czapce z
daszkiem.
6. Zabrania się farbowania włosów, malowania paznokci, makijażu, noszenia wszelkiego
rodzaju ozdób twarzy (np. kolczyków w nocie, itp.).
7. Włosy powinny być uczesane schludnie. Zabrania się ekstrawaganckich fryzur. Włosy nie
powinny przeszkadzać uczniowi w pracy na lekcji, zwłaszcza w pisaniu i w czytaniu.
8. Dopuszcza się noszenie skromnej biżuterii (krótkie kolczyki, łańcuszek, medalik), przy
czym szkoła nie ponosi odpowiedzialności w przypadku jej utraty lub zniszczenia.
9. Zabrania się noszenia wszelkiego rodzaju gumowych, żelowych, silikonowych i
plecionych bransoletek.
10. Na zajęciach wychowania fizycznego oraz innych zajęciach o charakterze ruchowym ze
względów bezpieczeństwa zabronione jest noszenie jakiejkolwiek biżuterii i zegarków.
11. Na zajęciach wychowania fizycznego obowiązuje zmienny strój sportowy dostosowany
do pory roku.
12. Uczniów obowiązuje obuwie zmienne na terenie szkoły.

§ 103
1. W dniach, kiedy w szkole obchodzone są święta narodowe i szkolne uczeń ma obowiązek
przychodzić w stroju galowym.
2. Strój galowy stanowi:
1) dziewczynki - biała bluzka oraz czarna lub granatowa wizytowa spódnica lub spodnie
wizytowe.
2) chłopcy - biała koszula oraz czarne lub granatowe spodnie wizytowe.
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§ 104
1. Dyrektor Szkoły może z własnej inicjatywy lub na wniosek rady rodziców, rady
pedagogicznej lub samorządu uczniowskiego, za zgodą odpowiednio rady rodziców i rady
pedagogicznej oraz w przypadku, gdy z inicjatywą wystąpił dyrektor szkoły lub wniosku
złożonego przez inny podmiot niż samorząd uczniowski – także po uzyskaniu opinii
samorządu uczniowskiego, wprowadzić obowiązek noszenia przez uczniów szkoły
jednolitego stroju.
§ 105
Postępowanie w sytuacji nierealizowania obowiązku szkolnego
1. Obowiązkiem rodziców (prawnych opiekunów) dzieci sześcioletnich jest dbanie o
realizację obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego przez ich dzieci.
2. Obowiązkiem rodziców (prawnych opiekunów) dzieci w wieku 7 – 16 lat jest dbanie o
realizację obowiązku szkolnego przez ich dzieci.
3. Jeżeli uczeń opuści bez usprawiedliwienia w okresie jednego miesiąca co najmniej 50 %
obowiązkowych zajęć edukacyjnych w szkole podstawowej lub oddziale przedszkolnym
oznacza to niespełnienie obowiązku szkolnego.
4. W takim przypadku Dyrektor Szkoły rozpoczyna postępowanie w celu egzekucji w trybie
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
5. W sytuacji stwierdzenia nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach
obowiązkowych w wymiarze, o którym mowa w ust. 1 rodzice otrzymują upomnienie
wzywające do posyłania dziecka do szkoły.
6. W przypadku braku poprawy sytuacji wszczyna się postępowanie administracyjne tzn. po
upływie 7 dni od dnia doręczenia upomnienia rodzicom (opiekunom) dyrektor kieruje
wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej do Organu prowadzącego (Wójta Gminy
Zgorzelec).
ROZDZIAŁ VII
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY
§ 106
1. W Szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1 określają
odrębne przepisy. Zakres zadań nauczycieli jest zgodny z umową i arkuszem
organizacyjnym na dany rok.
3. Oprócz zadań dydaktyczno - wychowawczych i opiekuńczych wynikających z umowy o
pracę, każdy nauczyciel zobowiązany jest do dodatkowych czynności na rzecz szkoły lub
dla dobra uczniów.
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4. Przydział czynności, o których mowa w ust. 3, dyrektor wskazuje nauczycielowi na
posiedzeniach rady Pedagogicznej.
5. Pracownicy administracji i obsługi szkoły zatrudniani są zgodnie z Kodeksem Pracy i mają
zakres czynności ustalony przez dyrektora szkoły wynikający z umowy o pracę.
6. Wszyscy pracownicy szkoły powinni zwrócić się do osób postronnych wchodzących na
teren szkoły o podanie celu pobytu, w razie potrzeby zawiadomić o tym fakcie dyrektora
szkoły lub skierować tę osobę do dyrektora.
7. Pracownicy szkoły powinni niezwłocznie zawiadomić dyrektora szkoły o wszelkich
dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących
zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.
§ 107
Zadania nauczycieli
1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada za
jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
2. Nauczyciel odpowiedzialny jest za życie, zdrowie fizyczne i psychiczne oraz
bezpieczeństwo uczniów przez cały czas ich pobytu w szkole.
3. Do obowiązków nauczycieli należy szczególnie:
1) rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem oraz
podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym
zadań związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć
organizowanych przez szkołę;
2) wspieranie każdego ucznia w jego rozwoju;
3) dążenie do pełni własnego rozwoju osobowego;
4) kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla
każdego człowieka;
5) dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą
demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;
6) prawidłowa organizacja procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej
wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu
nauczania danego przedmiotu, wybór optymalnych form organizacyjnych i metod
nauczania w celu maksymalnego ułatwienia uczniom zrozumienia istoty realizowanych
zagadnień, motywowanie uczniów do aktywnego udziału w lekcji, formułowania
własnych opinii i sadów, wybór odpowiedniego podręcznika i poinformowanie o nim
uczniów;
7) tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, wykonywanie pomocy
dydaktycznych wspólnie z uczniami, udział w gromadzeniu innych niezbędnych
środków dydaktycznych (zgłaszanie dyrekcji zapotrzebowania, pomoc w zakupie),
dbałość o pomoce i sprzęt szkolny;
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8) bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie wiedzy i umiejętności
uczniów, ujawnianie i uzasadnianie oceny, informowanie rodziców o zagrożeniu ocena
niedostateczną według formy ustalonej w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania;
9) wspieranie rozwoju zdolności i zainteresowań uczniów, m.in. poprzez pomoc w
rozwijaniu szczególnych uzdolnień i zainteresowań przygotowanie do udziału w
konkursach przedmiotowych, zawodach;
10) indywidualizowanie pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach
edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych ucznia,
11) dostosowywanie metod i form pracy do sposobów uczenia się ucznia;
12) dostosowywanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i
edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
a) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
b) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,
c) posiadającego opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni
specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się,
d) inną opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni
specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania,
e) nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który objęty jest pomocą psychologiczno –
pedagogiczną w szkole,
f) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez
ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego;
8) współpraca z rodzicami, z wychowawcą i samorządem klasowym;
9) indywidualne kontakty z rodzicami uczniów;
10) komunikowanie rodzicom postępów ucznia oraz efektywności świadczonej pomocy;
11) bezstronne, rzetelne i sprawiedliwe ocenianie bieżące wiedzy i umiejętności uczniów;
12) stosowanie oceniania wspierającego ucznia z zachowaniem przede wszystkim
charakteru motywującego oceny, w tym przekazywanie informacji zwrotnej
zawierającej:
a) wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia,
b) odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia,
aby uzupełnić braki w wiedzy oraz opanować wymagane umiejętności,
c) przekazanie uczniowi wskazówek, w jaki sposób powinien poprawić pracę,
d) wskazanie uczniowi sposobu, w jaki powinien pracować dalej;
13) obowiązkowe uzasadnianie wystawionych ocen uczniowi w sposób określony w
przedmiotowym systemie oceniania;
14) zachowanie jawności ocen dla ucznia i rodzica;
15) udostępnianie uczniowi i rodzicom ucznia pisemnych prac do wglądu na zasadach
określonych w statucie szkoły;
16) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy
merytorycznej, aktywny udział we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej i
udział w lekcjach koleżeńskich, uczestnictwo w konferencjach metodycznych oraz
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innych formach doskonalenia organizowanych przez ODN lub inne instytucje w
porozumieniu z Dyrekcją Szkoły zgodnie ze szkolnym planem WDN;
17) aktywny udział w życiu Szkoły: uczestnictwo w uroczystościach i imprezach
organizowanych przez Szkołę;
18) opieka nad uczniami skupionymi w organizacji, kole przedmiotowym, kole
zainteresowań lub innej formie organizacyjnej;
19) przestrzeganie dyscypliny pracy: aktywne pełnienie dyżuru przez całą przerwę
międzylekcyjną, natychmiastowe informowanie dyrekcji o nieobecności w pracy,
punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć oraz innych zapisów kodeksu pracy;
20) prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej lekcji lub koła zainteresowań,
opracowanie właściwego planu wynikowego, terminowe dokonywanie prawidłowych
wpisów do dziennika, arkuszy ocen i innych dokumentów;
21) kierowanie się w swoich działaniach dobrem ucznia, a także poszanowaniem godności
osobistej ucznia;
22) przestrzeganie tajemnicy służbowej;
23) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje
pracownicze;
24) dokonanie wyboru podręczników i programu nauczania z zachowaniem zasad, o
których mowa w odrębnych przepisach;
25) ochrona uczniów przed skutkami demoralizacji i uzależnień;
26) uczestniczenie w przeprowadzaniu sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole
podstawowej;
27) realizowanie zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i
zainteresowania uczniów.
§ 108
Zadania nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa uczniów
1. Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie , zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas
zajęć edukacyjnych organizowanych przez szkołę.
2. Nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i
zarządzenia odnośnie bhp i p/poż., a także odbywać wymagane szkolenia z zakresu
bhp i p/poż.
3. Nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych
przez dyrektora Szkoły.
4. Nauczyciel pełniący dyżur odpowiada za bezpieczeństwo dzieci w rejonie
dyżurowania, tzn. nie dopuszcza do niebezpiecznych zabaw, siedzenia na parapetach,
wychylania się przez okno, biegania po schodach, podstawiania nóg, zaczepiania
prowokującego do bójki, itp.
5. Podczas dyżuru nauczyciel eliminuje wszystkie sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu
uczniów, wydaje zakazy i egzekwuje ich wykonanie przez dzieci m. in. nie dopuszcza
do samowolnego opuszczania budynku szkolnego lub terenu szkoły.
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6. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa i
poinformowania o tym fakcie dyrektora.
7. Obowiązkowo i natychmiast zgłasza dyrektorowi szkoły zauważone zagrożenie,
którego nie jest w stanie sam usunąć.
8. Każdy nauczyciel zgłasza natychmiast dyrekcji szkoły fakt zaistnienia wypadku i
podejmuje działania zmierzające do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia
dalszej opieki.
9. Nauczyciel obowiązany jest zapewnić właściwy nadzór i bezpieczeństwo uczniom
biorącym udział w pracach na rzecz szkoły i środowiska. Prace mogą być
wykonywane po zaopatrzeniu uczniów w odpowiedni do ich wykonywania sprzęt,
urządzenia i środki ochrony indywidualnej.
10. Nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia z
zagrożonych miejsc osoby powierzonej opiece , jeżeli stan zagrożenia powstanie lub
ujawni się w czasie zajęć.
11. Nauczyciel ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać Instrukcji Bezpieczeństwa
Pożarowego w szkole.
12. Nauczyciel w trakcie prowadzonych zajęć w klasie :
1) ma obowiązek wejść do sali pierwszy , by sprawdzić czy warunki do prowadzenia
lekcji nie zagrażają bezpieczeństwu uczniów i nauczyciela . Jeżeli sala lekcyjna
nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do
dyrektora Szkoły celem usunięcia usterek. Do czasu naprawienia usterek
nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu,
2) nie może pozostawić uczniów bez żadnej opieki,
3) w razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia , jeśli stan jego zdrowia dozwala ,
należy skierować go w towarzystwie drugiej osoby do pielęgniarki szkolnej. Jeśli
zaistnieje taka potrzeba udzielić mu pierwszej pomocy. O zaistniałej sytuacji
należy powiadomić rodziców ucznia. Jeśli jest to nagły wypadek powiadomić
dyrektora Szkoły.
4) powinien kontrolować właściwą postawę uczniów w czasie zajęć. Korygować
zauważone błędy i dbać o czystość, ład i porządek podczas trwania lekcji i po jej
zakończeniu,
5) uczniów chcących skorzystać z toalety nauczyciel zwalnia pojedynczo.
13. Wychowawcy klas są zobowiązani zapoznać uczniów z :
1) Zasadami postępowania w razie zauważenia ognia ,
2) Sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia,
3) Z planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych,
4) Zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie zagrożenia.
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§ 109
Zadania nauczyciela pełniącego obowiązki opiekuna stażu
1. Nauczycielowi stażyście i nauczycielowi kontraktowemu odbywającemu staż dyrektor
przydziela spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna.
2. Do podstawowych zadań opiekuna stażu należy:
1) udzielenie nauczycielowi pomocy w przygotowaniu i realizacji planu rozwoju
zawodowego,
2) dzielenie się własną wiedzą,
3) obserwowanie i omawianie zajęć prowadzonych przez nauczyciela,
4) umożliwienie nauczycielowi obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna,
omawianie zajęć wspólnie z opiekunem,
5) opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego,
6) udział w pracach Komisji Kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego.
3. Ponadto opiekun zapoznaje nauczyciela z procedurą awansu zawodowego oraz wprowadza
nauczyciela w zasady organizacji, zadania szkoły i pomaga w uzupełnianiu wiedzy
metodycznej i merytorycznej.
§ 110
1. Nauczyciel (stażysta, kontraktowy, mianowany) ubiegający się o kolejny stopień awansu
zawodowego jest zobowiązany:
1) realizować zadania związane z awansem zawodowym zgodnie z obowiązującymi
przepisami,
2) przedkładać dyrektorowi szkoły sprawozdania z przebiegu realizacji planu rozwoju
zawodowego:
g) nauczyciel stażysta – po upływie połowy okresu odbywania stażu oraz po
zakończeniu stażu,
h) nauczyciel kontraktowy – po zakończeniu stażu,
i) nauczyciel mianowany - po zakończeniu stażu.
§ 111
1. Nauczyciel odpowiada służbowo przed Dyrektorem Szkoły i Organem prowadzącym
Szkołę za:
1) poziom wyników dydaktyczno - wychowawczych w swoim przedmiocie oraz
klasach i zespołach stosownie do realizowanego programu,
2) stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz środków dydaktycznych mu
przydzielonych.
2. Nauczyciel odpowiada cywilnie lub karnie za:
1) tragiczne skutki wynikłe z braku swego nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na
zajęciach szkolnych, pozaszkolnych lub w czasie dyżurów,
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2) nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego,
3) zniszczenie lub stratę elementów majątku i wyposażenia Szkoły, a wynikające z
nieporządku, braku nadzoru i zabezpieczenia.
3. Dyscyplinarnie za uchybienie godności zawodu nauczyciela.
§ 112
Zadania wychowawców klas
1. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w
szczególności:
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz
przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie,
2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole
uczniów pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.
2. Wychowawca realizuje zadania poprzez:
1) bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków
rodzinnych i bytowych, ich potrzeb i oczekiwań,
2) tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny i
psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania,
3) ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym (kl.1) oraz pomoc w rozwiązywaniu
konfliktów z rówieśnikami,
4) wnikanie w fizyczną i psychiczną stronę życia wychowanka, w pracę ucznia nad
samodoskonaleniem,
5) pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle konfliktów rodzinnych,
niepowodzeń szkolnych spowodowanych trudnościami w nauce,
6) realizację planu wychowawczego,
7) czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie oraz nad wymiarem i
rozkładem prac zadawanych im do samodzielnego wykonania w domu,
8) utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej
mu klasie w celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec uczniów i sposobu
udzielania im pomocy w nauce,
9) rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik uczenia
się,
10) wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności,
odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego i
efektywnego organizowania sobie pracy,
11) systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) uczniów w nauce: zwracanie
szczególnej uwagi zarówno na uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i na tych,
którzy mają trudności i niepowodzenia w nauce, analizowanie wspólnie z
wychowankami, samorządem klasowym, nauczycielami i rodzicami przyczyn
niepowodzeń uczniów w nauce, pobudzanie dobrze i średnio uczących się do dalszego
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podnoszenia wyników w nauce, czuwanie nad regularnym uczęszczaniem uczniów na
zajęcia lekcyjne,
badanie przyczyn opuszczania przez wychowanków zajęć
szkolnych, udzielanie wskazówek i pomocy tym, którzy (z przyczyn obiektywnych)
opuścili znaczną ilość zajęć szkolnych i mają trudności w uzupełnieniu materiału,
12) wdrażanie wychowanków do społecznego działania oraz kształtowania właściwych
postaw moralnych, kształtowanie właściwych stosunków miedzy uczniami —
życzliwości, współdziałania, wzajemnej pomocy, wytwarzanie atmosfery sprzyjającej
rozwijaniu wśród nich koleżeństwa i przyjaźni, kształtowanie umiejętności wspólnego
gospodarowania na terenie klasy, odpowiedzialności za ład, czystość estetykę klas,
pomieszczeń i terenu Szkoły, rozwijanie samorządności i inicjatyw,
13) podejmowanie działań umożliwiających pożyteczne i wartościowe spędzanie czasu
wolnego, pobudzanie do różnorodnej działalności i aktywności sprzyjającej
wzbogacaniu osobowości i kierowanie tą aktywnością, rozwijanie zainteresowań i
zamiłowań, interesowanie się udziałem uczniów w życiu Szkoły, konkursach,
zawodach, ich działalnością w kołach i organizacjach,
14) nawiązywanie z wychowankami bliskich, bezpośrednich kontaktów, okazywanie im
życzliwości i zaufania (czemu służą zajęcia pozalekcyjne, wycieczki, biwaki, rajdy,
zielone szkoły),
15) unikanie złośliwości i przesady w ocenie błędów i wad uczniów,
16) wdrażanie uczniów do dbania o zdrowie, higienę osobista i psychiczna, o stan
higieniczny otoczenia oraz do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole i poza
szkołą,
17) współpraca z pielęgniarką szkolną, rodzicami, opiekunami uczniów w sprawach ich
zdrowia,
18) organizowanie opieki i pomocy materialnej dla uczniów,
19) udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach
życiowych, występowanie do organów Szkoły i innych instytucji z wnioskiem o
udzielenie pomocy.
4. Wychowawca ustala ocenę z zachowania swoich wychowanków po zasięgnięciu opinii
ucznia, jego kolegów i nauczycieli, wnioskuje w sprawie przyznawania nagród i udzielania
kar.
5. Wychowawca zobowiązany jest do wykonywania czynności administracyjnych
dotyczących klas:
1) prowadzi dziennik lekcyjny i arkusze ocen,
2) sporządza zestawienia statystyczne dotyczące klasy,
3) wypisuje świadectwa szkolne,
4) wykonuje inne czynności administracyjne dotyczące klasy, zgodnie z poleceniami
Dyrektora Szkoły oraz uchwałami Rady Pedagogicznej.
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§ 113
Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy w danej klasie na pisemny
wniosek wszystkich rodziców danej klasy złożony przez Klasową Radę Rodziców.
§ 114
Kompetencje, zadania i organizacja pracy pedagoga szkolnego opisane zostały w § 24 i § 25
Statutu.
§ 115
Pracownicy administracji i obsługi
1. W Szkole zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi (zgodnie z uzgodnieniami z
organem prowadzącym).
2. Zakres ogólnych obowiązków pracowników administracji i obsługi:
1) Sumienne i staranne wykonywanie prac w obowiązujących terminach,
2) Przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy czasu pracy,
3) Przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku,
4) Stosowanie się do poleceń przełożonych i organów kontroli, które dotyczą pracy,
5) Okazywanie należytej staranności o urządzenia, materiały i inne mienie stanowiące
własność społeczną,
6) Zapobieganie gospodarności, marnotrawstwu, sprzeniewierzeniom i kradzieżom
mienia szkoły,
7) Dbanie o estetykę placówki,
8) Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy a także ochrony p.poż., branie
udziału w szkoleniach i instruktażu z tego zakresu,
9) Niezwłocznie zawiadomienie przełożonego o zauważonym w zakładzie wypadku przy
pracy albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego,
10) Informowanie bezpośredniego przełożonego o stanie załatwionych spraw i trudności
w ich załatwieniu,
11) Zapewnienie bezpieczeństwa w szatni, na korytarzach szkolnych, boisku sportowym i
placu zabaw.
3. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników administracji i obsługi określa dyrektor
szkoły.
§ 116
W Szkole Podstawowej w Łagowie funkcjonuje Regulamin Pracy ustalony przez Dyrektora
w porozumieniu z zakładową organizacja związkową.
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ROZDZIAŁ VIII
UCZNIOWIE SZKOŁY
§ 117
1.

Do klasy I szkoły podstawowej przyjmuje się:
1) z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie wypełnionego przez
rodziców lub prawnych opiekunów dziecka druku: „Zgłoszenie dziecka
zamieszkującego w obwodzie szkoły”,
2) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) - dzieci zamieszkałe poza obwodem
Szkoły Podstawowej w Łagowie, w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi
miejscami, na podstawie wypełnionego przez rodziców lub prawnych opiekunów
dziecka druku: „Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu szkoły”.

§ 118
1. Do klasy programowo wyższej niż pierwsza przyjmuje się ucznia na podstawie
świadectwa ukończenia klasy programowo niższej oraz odpisu arkusza ocen wydanego
przez szkołę, do której uczeń uczęszczał.
2. Różnice programowe z zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie, do której uczeń
zostaje przyjęty, są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących
dane zajęcia.
§ 119
1. Obowiązek szkolny uczniowie spełniają poprzez uczęszczanie do szkoły.
2. Obowiązek szkolny może być spełniany również przez uczęszczanie odpowiednio do
przedszkola lub szkoły:
1) za granicą, w tym na podstawie umów międzynarodowych lub porozumień o
współpracy bezpośredniej zawieranych przez szkoły, jednostki samorządu
terytorialnego i organy administracji rządowej lub w ramach programów
edukacyjnych Unii Europejskiej;
2) przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce.
3. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor na wniosek rodziców może zezwolić na
spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą. Dziecko spełniające obowiązek w tej formie
otrzymuje świadectwo ukończenia klasy lub szkoły na podstawie egzaminów
klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez szkołę.
4. Niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie
ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
5. Przez niespełnienie obowiązku szkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną
nieobecność w okresie jednego miesiąca, na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć
edukacyjnych.
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§ 120
1. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania obowiązku
szkolnego może być na wniosek rodziców odroczone, nie dłużej jednak niż o 1 rok.
2. Decyzję o odroczeniu spełniania obowiązku szkolnego podejmuje Dyrektor po
zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej.
3. W przypadkach dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego przez poradnię
psychologiczno – pedagogiczną wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w
wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat
§ 121
1. Szkoła prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego.
2. Dyrektor Szkoły jest zobowiązany powiadomić inną szkołę o przyjęciu ucznia spoza
rejonu (karta przekazania ucznia).
§ 122
Nagradzanie uczniów
1. Uczeń może otrzymać nagrodę za:
1) Najwyższe oceny z poszczególnych przedmiotów i zachowania.
2) Szczególnie wyróżniające się zachowanie.
3) Wybitne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych.
4) Nienaganną frekwencję.
5) Wzorową działalność na rzecz klasy lub Szkoły.
§ 123
Rodzaje nagród
1. Pochwała wychowawcy klasy wobec klasy.
2. Pochwała Dyrektora Szkoły wobec klasy.
3. Pochwała Dyrektora Szkoły wobec uczniów całej Szkoły.
4. Dyplom wzorowego ucznia.
5. List pochwalny do rodziców lub opiekunów prawnych ucznia.
6. Nagroda rzeczowa.
7. Stypendium za wyniki w nauce lub wybitne osiągnięcia sportowe.
§ 124
1. Na zakończenie semestru dyplom wzorowego ucznia otrzymują uczniowie klas I – III,
których rozwój emocjonalno – społeczny, poznawczy i artystyczny został oceniony
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wysoko oraz uczniowie klas IV – VI, którzy osiągnęli średnią ocen co najmniej 4,75 oraz
co najmniej bardzo dobre zachowanie.
2. Na zakończenie roku szkolnego nagrody książkowe otrzymują:
1) uczniowie klas I – III jeżeli ich rozwój społeczno – emocjonalny, poznawczy i
artystyczny został wysoko oceniony,
2) uczniowie klas IV – VI, którzy zostali promowani z wyróżnieniem,
3) uczniowie klas IV – VI, którzy osiągnęli średnią ocen co najmniej 4,5;
4) uczniowie klas IV – VI, którzy uzyskali wzorowa ocenę zachowania,
5) uczniowie, którzy w ciągu roku szkolnego mieli 100 % frekwencję,
6) uczniowie, którzy w sposób szczególny wyróżnili się reprezentując Szkołę, pracując
w organizacjach szkolnych, kołach zainteresowań, itd.
3. Rodzice uczniów, którzy uzyskali wzorową ocenę zachowania na koniec roku szkolnego
otrzymują list gratulacyjny.
4. Fakt uzyskania nagrody odnotowuje się w dokumentach Szkoły.
§ 125
Karanie uczniów
1. W przypadku udowodnienia winy uczeń może otrzymać karę w za:
1) Nieprzestrzeganie zapisów Statutu,
2) Nieusprawiedliwione nieobecności na lekcjach,
3) Palenie papierosów, picie alkoholu,
4) Posiadanie, używanie i rozprowadzanie środków odurzających,
5) Zastraszenie, wymuszenie, zastosowanie przemocy fizycznej, kradzież mienia,
6) Wykroczenie zagrażające życiu i zdrowiu innych członków społeczności Szkoły.
§ 126
Rodzaje kar
1.
2.
3.
4.

Upomnienie wychowawcy klasy.
Upomnienie dyrektora Szkoły.
Nagana dyrektora Szkoły udzielona w obecności rodziców.
Nietypowanie ucznia do udziału w konkursach i imprezach organizowanych przez
Szkołę.
5. Zakaz udziału w wycieczce klasowej lub innych zajęciach wyjazdowych.
6. Przeniesienie do innej szkoły za zgodą Kuratora Oświaty.
§ 127
Przy stosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczególności stopień winy ucznia, rodzaj
i stopień naruszonych obowiązków, rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przewinienia,
dotychczasowy stosunek ucznia do ciążących na nim obowiązków, zachowanie się po
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popełnieniu przewinienia oraz cele zapobiegawcze i wychowawcze, które kara ma
zrealizować.
§ 128
1. Uczeń może otrzymać za to samo przewinienie tylko jedną karę.
2. Kara nie może naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia.
§ 129
1. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu ucznia.
2. W razie popełnienia przez ucznia przewinienia zagrożonego karą:
1) wysłuchania dokonuje wychowawca klasy;
2) udzielenie upomnienia odnotowuje w dzienniku lekcyjnym.
§ 130
1. Kary wymienionej w § 128 ust. 3 i 6 dyrektor Szkoły udziela w obecności rodziców lub
osoby, pod której opieką prawną lub faktyczną uczeń pozostaje, podczas spotkania na
terenie szkoły w terminie wskazanym przez dyrektora (ust. 1 nie stosuje się w razie
nieusprawiedliwionego niestawiennictwa rodziców lub osoby, pod której opieką prawną
lub faktyczną uczeń pozostaje).
2. Odpis zawiadomienia o ukaraniu składa się do akt ucznia.
3. Zawiadomienie o ukaraniu poza opisem popełnionego przez ucznia przewinienia i
daty jego popełnienia winno zawierać informacje o prawie wniesienia odwołania oraz
terminie i sposobie odwołania.
§ 131
1. Rodzicom lub opiekunowi prawnemu ukaranego przysługuje prawo wniesienia odwołania.
2. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty doręczenia
zawiadomienia do Dyrektora Szkoły za pośrednictwem wychowawcy.
3. Odwołanie wniesione przez osobę nieuprawnioną lub po terminie pozostawia się bez
rozpoznania.
4. Odwołanie rozpatruje Komisja w składzie: dyrektor, wychowawca, pedagog szkolny,
opiekun samorządu Uczniowskiego w terminie do 14 dni od dnia, w którym upłynął
termin do wniesienia odwołania.
5. Decyzja komisji jest ostateczna.
§ 132
Na wniosek Dyrektora Szkoły, uczeń może zostać przeniesiony przez Dolnośląskiego
Kuratora Oświaty do innej szkoły.
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§ 133
Szczegółowe zasady przeniesienia ucznia do innej szkoły
1. Rada Pedagogiczna może skierować wniosek do Dyrektora Szkoły o rozpoczęcie
procedury karnego przeniesienia do innej szkoły. Decyzję w sprawie przeniesienia do
innej szkoły podejmuje Dolnośląski Kurator Oświaty.
2. Wykroczenia stanowiące podstawę do skreślenia z listy uczniów (a także będące
podstawą złożenia wniosku o przeniesienie do innej szkoły :
1) świadome działanie stanowiące zagrożenie życia lub skutkujące uszczerbkiem
zdrowia dla innych uczniów lub pracowników Szkoły;
2) rozprowadzanie i używanie środków odurzających, w tym alkoholu i narkotyków;
3) świadome fizyczne i psychiczne znęcanie się nad członkami społeczności
szkolnej lub naruszanie godności, uczuć religijnych lub narodowych;
4) dewastacja i celowe niszczenie mienia szkolnego;
5) kradzież;
6) wyłudzanie (np. pieniędzy), szantaż, przekupstwo;
7) wulgarne odnoszenie się do nauczycieli i innych członków społeczności szkolnej;
8) czyny nieobyczajne;
9) stwarzanie sytuacji zagrożenia publicznego, np. fałszywy alarm o podłożeniu bomby;
10) notoryczne łamanie postanowień Statutu Szkoły mimo zastosowania wcześniejszych
środków dyscyplinujących,
11) zniesławienie Szkoły, np. na stronie internetowej;
12) fałszowanie dokumentów szkolnych;
13) popełnienie innych czynów karalnych w świetle Kodeksu Karnego.
3. Wyniki w nauce nie mogą być podstawą do skreślenia ucznia ze Szkoły czy też
wnioskowania o przeniesienie do innej szkoły.
§ 134
Procedura postępowania przy karnym przeniesieniu do innej szkoły
1. Podstawą wszczęcia postępowania jest sporządzenie notatki o zaistniałym zdarzeniu oraz
protokół zeznań świadków zdarzenia. Jeśli zdarzenie jest karane z mocy prawa (kpk),
Dyrektor niezwłocznie powiadamia organa ścigania.
2. Dyrektor Szkoły, po otrzymaniu informacji i kwalifikacji danego czynu, zwołuje
posiedzenie Rady Pedagogicznej danej szkoły.
3. Uczeń ma prawo wskazać swoich rzeczników obrony. Rzecznikami ucznia mogą być
wychowawca klasy, pedagog szkolny. Uczeń może się również zwrócić o opinię do
Samorządu Uczniowskiego.
4. Wychowawca ma obowiązek przedstawić Radzie Pedagogicznej pełną analizę
postępowania ucznia jako członka społeczności szkolnej. Podczas przedstawiania
analizy, wychowawca klasy zobowiązany jest zachować obiektywność. Wychowawca
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klasy informuje RP o zastosowanych dotychczas środkach wychowawczych i
dyscyplinujących, zastosowanych karach regulaminowych, rozmowach ostrzegawczych,
ewentualnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej itp.
5. Rada Pedagogiczna w głosowaniu tajnym, po wnikliwym wysłuchaniu stron, podejmuje
uchwałę dotyczącą danej sprawy.
6. Dyrektor kieruje sprawę do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.
§ 135
Ceremoniał szkolny
1. Szkoła posiada własny ceremoniał, tradycje i obrzędowość.
2. Szkoła dekoruje budynek flagami państwowymi, organizuje uroczyste apele z okazji:
1) Świąt państwowych: 11 Listopada i 3 Maja
2) Dnia Edukacji Narodowej
3) Rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, w tych dniach obowiązuje uczniów
strój galowy.
3. Szkoła uroczyście obchodzi Święto Szkoły w urodziny Patronki - organizując w tym
dniu pasowanie na ucznia (w ostatnim tygodniu października) połączone z występem
artystycznym uczniów klas I oraz poczęstunkiem przygotowanym dla dzieci przez
rodziców.
4. Szkoła posiada poczet flagowy, w którego skład wchodzą 2 uczennice i 1 uczeń z klas
IV-VI wybrani spośród członków rady Samorządu Uczniowskiego.
5. Podczas uroczystości pasowania uczniowie klasy I składają ślubowanie, otrzymują
dyplom pasowania na ucznia i tytuł „Uczeń Szkoły Podstawowej w Łagowie” przez
przyłożenie symbolicznego ołówka i wygłoszenie formuły.
6. Szkoła pielęgnuje wartości rodzinne przygotowując program artystyczny z okazji Dnia
Babci i Dziadka oraz Dnia Matki i Ojca.
7. Szkoła pielęgnuje wartości chrześcijańskie poprzez organizację inscenizacji z okazji
Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocnych połączone ze składaniem życzeń
nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów i rodziców, łamanie się opłatkiem,
dzielenie się jajkiem.
ROZDZIAŁ IX
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA
§ 136
Postanowienia ogólne
1. Ocenianiu podlegają :
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia,
2) zachowanie ucznia.
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania
wewnątrzszkolnego.
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3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli
poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku
do:
1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań
edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;
2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania
– w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.
4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy,
nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia
społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie Szkoły.
5. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz
postępach w tym zakresie,
2) udzielenie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym,
co zrobił dobrze i jak powinien się uczyć,
3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
4) monitorowanie bieżącej pracy ucznia,
5) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach,
trudnościach w nauce i specjalnych uzdolnieniach ucznia,
6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy w dydaktyczno –
wychowawczej.
6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania
poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i
dodatkowych
zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem zindywidualizowanych
wymagań wobec uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole,
2) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania, według skali i w formach przyjętych w Szkole,
3) ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i
dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
5) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywane rocznych ocen
klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania,
6) ustalanie kryteriów oceniania zachowania,
7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom)
informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce oraz zasad wglądu do
dokumentacji oceniania i pisemnych prac uczniów.
7. Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe postawione
przez nauczyciela, nie jest karą ani nagrodą.
8. W trakcie nauki w szkole uczeń otrzymuje oceny:
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1) bieżące
2) klasyfikacyjne
a) śródroczne – na koniec pierwszego półrocza
b) roczne – na zakończenie roku szkolnego
c) końcowe – na zakończenie szkoły podstawowej. Oceny końcowe są równoważne
ocenie rocznej w ostatnim roku kształcenia.
9. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).
10. Każda ocena z ustnych form sprawdzania umiejętności lub wiadomości ucznia podlega
wpisaniu do dziennika lekcyjnego oraz zeszytu ucznia bezpośrednio po jej ustaleniu i
ustnym poinformowaniu ucznia o jej skali.
11. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne i inne formy pisemnego sprawdzania wiadomości
i umiejętności uczniów przedstawiane są do wglądu uczniom na zajęciach dydaktycznych.
Oceny wpisywane są do dziennika lekcyjnego.
12. Rodzice (prawni opiekunowie) mają możliwość wglądu w sprawdzone i ocenione
pisemne prace swoich dzieci – prace uczeń zabiera do domu w celu zaprezentowania ich
rodzicom (prawnym opiekunom). Okazane prace wraz z podpisem rodzica zwracane są w
ciągu tygodnia nauczycielowi w celu przechowywania ich.
13. Nauczyciel uzasadnia każdą bieżącą ocenę szkolną.
14. Oceny z ustnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności nauczyciel uzasadnia ustnie w
obecności klasy, wskazując dobrze opanowaną wiedzę lub sprawdzoną umiejętność, braki
w nich oraz przekazuje zalecenia poprawy. Uczeń ma prawo do wniesienia prośby o
wpisanie uzasadnienia w zeszycie szkolnym.
15. Wszystkie oceny z pisemnych form sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia
uzasadniane są pisemnie.
16. W przypadku wątpliwości uczeń i rodzic mają prawo do uzyskania dodatkowego
uzasadnienia oceny, o której mowa w ust. 15. Dodatkowe uzasadnienie nauczyciel
przekazuje bezpośrednio zainteresowanej osobie podczas indywidualnych spotkań z
rodzicem.
17. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki i muzyki
należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie
się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, w przypadku wychowania
fizycznego – także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w
działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
§ 137
1. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów – informują na początku każdego roku
szkolnego uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych
i rocznych ocen z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych wynikających z
realizowanego przez siebie programu nauczania,
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
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3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej z
obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i ich
rodziców (prawnych opiekunów) o:
1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,
2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania.
Informacje, o których mowa w ust. 2 przekazywane i udostępniane są:
a) w formie ustnej na pierwszym zebraniu rodziców w miesiącu wrześniu,
b) w formie wydruku papierowego umieszczonego w teczce wychowawcy – dostęp w
godzinach pracy wychowawcy i podczas zebrań z rodzicami.
Informacje o wymaganiach przekazywane są w formie pisemnej uczniom i po podpisaniu
przez rodziców są wklejane do zeszytów przedmiotowych.
Dopuszcza się formułowanie wymagań kolejno do realizowanych aktualnie działów
programowych.
Zapoznanie z wymaganiami uczniowie i rodzice potwierdzają podpisem. Tabela z
podpisami wklejana jest na końcu dziennika lekcyjnego danej klasy.
§ 138

1. W wewnątrzszkolnym systemie oceniania przyjęte są następujące zasady:
1) Zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i
systematycznie.
2) Zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) znają kryteria
oceniania, zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające
ocenie.
3) Zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu.
4) Zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć
zróżnicowany poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen.
5) Zasada jawności ocen zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).
6) Zasada otwartości – wewnątrzszkolny system oceniania podlega weryfikacji i
modyfikacji w oparciu o okresową ewaluację.
§ 139
1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry:
1) I semestr trwa od dnia rozpoczęcia roku szkolnego do końca ostatniego tygodnia
przed feriami lub do ostatniego piątku stycznia, jeżeli ferie przypadają na drugą
połowę lutego. Klasyfikacja śródroczna odbywa się na tydzień przed wyznaczonymi
terminami zakończenia I semestru.
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2) II semestr trwa od pierwszego dnia nauki po feriach zimowych lub od pierwszego
poniedziałku po zakończeniu I semestru do ostatniego dnia zajęć dydaktycznych
danego roku szkolnego.
§ 140
Pierwszy etap edukacyjny
1. Ocenianie w pierwszym etapie edukacyjnym ma charakter opisowy.
2. Ocena opisowa koncentruje się na uczniu, dostarcza mu wskazówek wpływających na
osiąganie sukcesu w uczeniu się.
3. Ocena opisowa to ustna lub pisemna informacja nauczyciela na temat wykonywania zadań
szkolnych przez ucznia.
4. Nauczyciel, informując ucznia o tym, jak wykonał zadania szkolne, ocenia najpierw to, co
zostało dobrze zrobione, a później wskazuje błędy i pomaga je poprawić.
5. Nauczyciele klas I - III opracowują w oparciu o podstawę programową oraz realizowany w
szkole program nauczania wymagania edukacyjne na poziomy: konieczny, podstawowy,
rozszerzający, dopełniający.
6. Nauczyciele klas I – III swoje obserwacje, spostrzeżenia i uwagi notują w dziennikach
zajęć edukacji wczesnoszkolnej w tabelach osiągnięć uczniów zawierających wszystkie
wiadomości, umiejętności i aktywności uczniów.
7. Do notowania osiągnięć edukacyjnych w dziennikach lekcyjnych używa się skrótów:
1) spełnienie wymagań na poziomie dopełniającym - D
2) spełnienie wymagań na poziomie rozszerzającym - R
3) spełnienie wymagań na poziomie podstawowym - P
4) spełnienie wymagań na poziomie koniecznym - K
5) niespełnienie wymagań koniecznych - B.
2. Na zajęciach języka obcego i zajęć komputerowych obowiązuje skala i symbolika
oceniania osiągnięć edukacyjnych określona w zasadach oceniania wewnątrzszkolnego w
edukacji wczesnoszkolnej.
3. Ocena z religii jest oceną cyfrową zgodną ze skalą oceniania: celujący, bardzo dobry,
dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.
4. Ocena zachowania ma charakter opisowy.
5. Roczna i śródroczna 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;
g) okazywanie szacunku innym osobom.
Klasyfikacja śródroczna

83

6.

7.

Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych
ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania
ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i
śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
Klasyfikacyjna ocena śródroczna jest oceną opisową.

Klasyfikacja roczna
8. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć
edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej
oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
9. Roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i zachowania są ocenami opisowymi.
10. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom
opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w
podstawie programowej oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia
związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.
11. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub
znacznym w klasach I – III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu jego osiągnięć
edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i jego zachowania w danym roku szkolnym oraz
ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania (zgodnie z obowiązującymi przepisami).
12. Roczna ocena z religii jest oceną cyfrową.
13. Roczna ocena opisowa i ocena zachowania wpisywana jest do dziennika lekcyjnego, do
arkusza ocen oraz na świadectwo szkolne.
14. Semestralna i roczna ocena opisowa sporządzona komputerowo i podpisana przez
wychowawcę może być wklejona do dziennika lekcyjnego.
15. Roczna ocena opisowa i ocena zachowania sporządzona komputerowo i podpisana przez
wychowawcę klasy stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
§ 141
Drugi etap edukacyjny
Tryb oceniania i skala ocen
1. Oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala się w stopniach według skali:
a) stopień celujący - 6
b) stopień bardzo dobry - 5
c) stopień dobry - 4
d) stopień dostateczny - 3
e) stopień dopuszczający - 2
f) stopień niedostateczny - 1
2. Dopuszcza się stosowanie znaków
„ + „ „ – „ w bieżącym ocenianiu, gdzie „+”
oznacza osiągnięcia ucznia bliższe wyższej kategorii wymagań, „-„ niższej kategorii
wymagań.
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3. Stopnie bieżące zapisuje się w dokumentacji pedagogicznej w postaci cyfrowej, stopnie
klasyfikacyjne w pełnym brzmieniu. W ocenianiu klasyfikacyjnym śródrocznym
dopuszcza się stosowanie zapisu ocen w formie skrótu: cel, bdb, db, dst, dop, ndst.
4. Dopuszcza się dodatkowo stosowanie: plus (+) oraz minus (-) za nieprzygotowanie do
lekcji, aktywność, zadania domowe lub ich brak oraz cząstkowe odpowiedzi. Sposób
przeliczania plusów i minusów na poszczególne oceny jest określony w przedmiotowych
systemach oceniania z poszczególnych przedmiotów.
5. Ocena z religii nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy.
6. Ocena z religii umieszczana jest na świadectwie szkolnym.
7. Formami pracy ucznia podlegającymi ocenie są:
1) prace pisemne:
a) kartkówka dotycząca materiału z trzech ostatnich tematów realizowanych na
maksymalnie pięciu ostatnich lekcjach; nie musi być zapowiadana;
b) sprawdzian (praca klasowa, klasówka) obejmujący większą partię materiału
określoną przez nauczyciela z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem; termin
winien być odnotowany w dzienniku lekcyjnym,
2) praca i aktywność na lekcji,
3) odpowiedź ustna,
4) praca projektowa,
5) praca domowa,
6) prowadzenie dokumentacji pracy na lekcji,
7) twórcze rozwiązywanie problemów.
§ 142
Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów
1. Na zajęciach ocenie mogą podlegać następujące rodzaje aktywności uczniów:
1) prace pisemne:
a) sprawdzian, czyli zapowiedziana z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem
pisemna wypowiedź ucznia obejmująca określony przez nauczyciela zakres
materiału trwająca nie dłużej niż 2 godziny lekcyjne,
b) kartkówka - pisemna wypowiedź ucznia obejmująca zagadnienia co najwyżej z 3
ostatnich lekcji, może być niezapowiedziana,
c) referaty,
d) zadania domowe;
2) wypowiedzi ustne: odpowiedzi i wypowiedzi na lekcji, wystąpienia (prezentacje),
samodzielne prowadzenie elementów lekcji,
3) sprawdziany praktyczne,
4) projekty grupowe,
5) wyniki pracy w grupach,
6) samodzielnie wykonywane przez ucznia inne prace np. modele, albumy, zielniki,
prezentacje Power Point, plakaty, itp.,
7) aktywność poza lekcjami np. udział w konkursach, zawodach,
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8) przygotowanie do uczestnictwa w lekcji (posiadanie zeszytu, książki, przyrządów,
długopisu itp.)
Przyjmuje się następującą ilość ocen w semestrze dla przedmiotów realizowanych w
wymiarze tygodniowym:
1) jedna godzina tygodniowo - minimum 3 oceny
2) dwie godziny tygodniowo - minimum 4 oceny
3) trzy godziny tygodniowo - minimum 5 ocen
4) cztery i więcej godziny tygodniowo - minimum 6 ocen.
Przy ocenianiu prac pisemnych nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania
punktów na ocenę:
poniżej 30 % możliwych do uzyskania punktów - niedostateczny
30 % - 49 % - dopuszczający
50 % - 69 % - dostateczny
70 % - 89 % - dobry
90 % - 99 % - bardzo dobry
100 % i/lub zadanie dodatkowe (do decyzji nauczyciela) – celujący
Przy ocenianiu prac pisemnych uczniów mających obniżone kryteria oceniania nauczyciel
stosuje następujące zasady przeliczania punktów na ocenę:
poniżej 20 % możliwych do uzyskania punktów - niedostateczny
20 % - 39 % - dopuszczający
40 % - 59 % - dostateczny
60 % - 79 % - dobry
80 % - 94 % - bardzo dobry
95 % - 100 % - celujący
W nauczaniu dzieci niepełnosprawnych możliwości ucznia są punktem wyjścia do
formułowania wymagań, dlatego ocenia się przede wszystkim postępy i wkład pracy oraz
wysiłek włożony w przyswojenie wiadomości przez danego ucznia.
Zapowiedziane sprawdziany nie powinny być bez szczególnie ważnych powodów
przekładane.
Każdy sprawdzian uczeń musi zaliczyć w terminie uzgodnionym z nauczycielem – nie
później jednak niż do dwóch tygodni od daty sprawdzianu lub powrotu do szkoły po
czasowej nieobecności. W przypadku ponownej nieobecności ucznia w ustalonym terminie
uczeń pisze sprawdzian po powrocie do szkoły. Zaliczenie polega na pisaniu sprawdzianu
o tym samym stopniu trudności. W sytuacjach uzasadnionych nauczyciel może zwolnić
ucznia z zaliczania zaległego sprawdzianu.
Każda kartkówka i sprawdzian muszą zostać zaliczona w formie ustalonej z nauczycielem.
Brak zaliczenia pracy pisemnej nauczyciel oznacza wpisując w rubrykę ocen „0”. Po
upływie dwóch tygodni, od pojawienia się takiego wpisu w dzienniku i/lub powrotu ucznia
po dłuższej nieobecności do szkoły, nauczyciel wpisuje w miejsce „0” ocenę
niedostateczną.
Odmowa odpowiedzi ustnej przez ucznia jest równoznaczna z wystawieniem mu oceny
niedostatecznej.
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10. Ucieczka ze sprawdzianu i kartkówki przez ucznia traktowana jest jako odmowa
odpowiedzi w formie pisemnej i równoznaczna z wystawieniem mu oceny
niedostatecznej.
11. Dopuszcza się stosowanie następujących skrótów w dzienniku lekcyjnym:
np – uczeń nieprzygotowany,
bz – brak zadania,
0 – uczeń nie pisał pracy pisemnej.
12. Uczeń może poprawić ocenę w terminie do dwóch tygodni od jej otrzymania lub w
terminie ustalonym przez nauczyciela:
1) z odpowiedzi ustnej, kartkówki, sprawdzianu w przypadku przedmiotów
odbywających się w wymiarze 1 godziny tygodniowo – szczegółowe zasady określają
Przedmiotowe Systemy Oceniania;
2) ze sprawdzianu, w przypadku pozostałych przedmiotów.
18. Przy poprawianiu oceny obowiązuje zakres materiału, jaki obowiązywał w dniu pisania
sprawdzianu, kartkówki lub odpowiedzi ustnej.
19. Nauczyciel określa w Przedmiotowym Systemie Oceniania zasady poprawiania ocen z
przedmiotu, którego uczy.
20. W tygodniu nie mogą odbywać się więcej niż trzy sprawdziany, a w jednym dniu więcej
niż jeden sprawdzian.
21. Nauczyciel ma obowiązek podać oceny ze sprawdzianu do wiadomości uczniów w
terminie do 2 tygodni od dnia jego napisania. Dopuszcza się przesunięcie terminu zwrotu
prac pisemnych w sytuacjach losowych - o czas nieobecności nauczyciela oraz w
okresach świąt, ferii.
22. Termin przechowywania wszelkich prac pisemnych upływa z końcem roku szkolnego tj.
31 sierpnia.
§ 143
Nieprzygotowane ucznia do lekcji
1. Uczeń ma prawo zgłosić przed lekcją nieprzygotowane do lekcji w liczbie określonej w
przedmiotowym systemie oceniania, lecz nie częściej niż dwa razy w semestrze.
2. Nie ocenia się ucznia negatywnie w dniu powrotu do szkoły po dłuższej usprawiedliwionej
nieobecności. Ocenę pozytywną nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego na życzenie
ucznia.
3. Nie ocenia się negatywnie ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji losowej (wypadek,
śmierć bliskiej osoby i inne przyczyny niezależne od woli ucznia). Ocenę pozytywną
nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego na życzenie ucznia.
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§ 144
Wymagania edukacyjne
1. Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen
sformułowane są w przedmiotowych kryteriach oceniania, opracowanych przez nauczycieli
przedmiotów, przy czym:
1) Stopień celujący (6) - wymagania wykraczające (W) - otrzymuje uczeń, który:
a) posiada wiedzę wykraczającą znacznie poza zakres materiału programowego,
b) dodatkowa wiedza wynika z samodzielnych poszukiwań i przemyśleń,
c) potrafi korzystać ze wszystkich dostępnych źródeł informacji i samodzielnie
zdobywać potrzebne wiadomości,
d) systematycznie wzbogaca swoją wiedzę korzystając z różnych źródeł informacji
stosownie do posiadanego wieku,
e) odnosi sukcesy w konkursach, w których wymagana jest wiedza i umiejętności z
nauczanego przedmiotu,
f) jest autorem samodzielnie wykonywanej pracy o dużych wartościach poznawczych
i dydaktycznych,
g) samodzielnie inicjuje rozwiązania konkretnych problemów zarówno w czasie lekcji
jak i w pracy pozalekcyjnej,
h) wyraża samodzielny, obiektywny stosunek do omawianych zagadnień w stopniu
odpowiednim do wieku,
i) potrafi udowodnić swoje zdanie używając odpowiedniej argumentacji będącej
skutkiem nabytej samodzielnie wiedzy
2) Stopień bardzo dobry (5) - wymagania dopełniające (D) - otrzymuje uczeń, który:
a) opanował całość materiału przewidzianego w programie nauczania,
b) posiada wiedzę pozwalającą na samodzielne jej wykorzystanie w nowych
sytuacjach,
c) sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych i wskazanych przez nauczyciela
źródeł informacji,
d) bierze udział w konkursach wymagających dodatkowej wiedzy i umiejętności z
nauczanego przedmiotu,
e) samodzielnie rozwiązuje problemy i zadania postawione przez nauczyciela
posługując się nabytymi umiejętnościami,
f) potrafi poprawnie rozumować w kategoriach przyczynowo – skutkowych
wykorzystując wiedzę przewidzianą w programie,
g) rozwiązuje problemy i zadania dodatkowo stawiane przez nauczyciela,
h) potrafi łączyć wiedzę z kilku przedmiotów przy rozwiązywaniu zadania
3) Stopień dobry (4) - wymagania rozszerzające (R) - otrzymuje uczeń, który:
a) opanował zdecydowaną większość materiału programowego,
b) zna definicje, fakty, pojęcia,
c) stosuje język przedmiotu,
d) potrafi korzystać ze wszystkich poznanych w czasie lekcji źródeł informacji,
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e) umie samodzielnie rozwiązywać typowe zadania, a trudniejsze wykonuje pod
kierunkiem nauczyciela,
f) poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo – skutkowych,
g) potrafi zastosować wiedzę w typowych sytuacjach,
h) bierze udział w niektórych konkursach przedmiotowych na etapie szkolnym,
i) rozwiązuje niektóre zadania dodatkowe.
4) Stopień dostateczny (3) - wymagania podstawowe (P) - otrzymuje uczeń, który:
a) opanował materiał nauczania w stopniu zadowalającym,
b) zna podstawowe fakty, definicje i pojęcia pozwalające mu na rozumienie
najważniejszych zagadnień,
c) potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł informacji,
d) potrafi wykonać proste zadania,
e) wyrywkowo stosuje wiedzę w typowych sytuacjach.
5) Stopień dopuszczający (2) - wymagania konieczne (K) - otrzymuje uczeń, który:
a) posiada poważne braki w wiedzy, które jednak można usunąć w dłuższym okresie
czasu,
b) potrafi wykonać proste polecenia wymagające zastosowania podstawowych
umiejętności przy pomocy nauczyciela,
c) posiadane umiejętności umożliwiają edukację na następnym poziomie nauczania.
6) Stopień niedostateczny (1) otrzymuje uczeń, który:
a) posiada duże braki w wiedzy,
b) nie rokuje nadziei na ich szybkie nadrobienie umożliwiające naukę w klasie
programowo wyższej,
c) nie potrafi wykonać prostych poleceń wymagających zastosowania podstawowych
umiejętności nawet przy pomocy nauczyciela.
§ 145
Dostosowanie wymagań
1. Nauczyciel jest zobowiązany dostosowywać wymagania edukacyjne do indywidualnych
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, posiadającego orzeczenie o
potrzebie indywidualnego nauczania, posiadającego opinię poradni psychologiczno pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu
się lub inną opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni
specjalistycznej, nieposiadającego orzeczenia lub opinii, ale objętego pomocą
psychologiczno-pedagogiczną w szkole.
2. Przez specyficzne trudności w uczeniu się należy rozumieć trudności w uczeniu się
odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, o właściwej sprawności motorycznej i
prawidłowo funkcjonujących systemach sensorycznych, którzy mają trudności w
przyswajaniu treści dydaktycznych, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania
poznawczo-percepcyjnego.
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3. W ramach dostosowania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych
uczeń otrzymuje:
1) pomoc pedagoga wspierającego lub nauczyciela przedmiotu,
2) wydłużenie czasu pracy przy rozwiązywaniu zadań, podczas sprawdzianów, testów,
czasami kartkówek,
3) propozycję innej formy sprawdzającej jego wiedzę i umiejętności (ustną, pisemną,
praktyczną),
4) inny lub przeredagowany zestaw zadań
5) dostosowane kryteria oceniania pracy pisemnej.
4. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii
poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do
końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją
rozwojową, z afazją, z niepełno sprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem z nauki
drugiego języka obcego.
5. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 3, posiadającego orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego
języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
6. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo
„zwolniona”.
§ 146
Klasyfikacja śródroczna i roczna
1. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne
na podstawie systematycznej oceny pracy uczniów z uwzględnieniem ocen bieżących.
Niedopuszczalne jest ustalenie oceny klasyfikacyjnej na podstawie jednorazowego
sprawdzianu wiedzy na koniec semestru.
5. Ocena roczna uwzględnia ocenę z pierwszego i drugiego semestru.
6. Proponowane oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne wpisuje się ołówkiem do dziennika
w terminie na 30 dni przed datą klasyfikacji śródrocznej/rocznej. Nauczyciel informuje
uczniów na ostatniej lekcji przed datą zaproponowania ocen o ich skali w obecności całej
społeczności klasowej.
7. Wychowawca klasy informuje rodziców o proponowanych śródrocznych/rocznych
ocenach klasyfikacyjnych na zebraniu rodziców poprzez przekazanie im pisemnego
zestawienia ocen proponowanych. Rodzice potwierdzają otrzymanie informacji
własnoręcznym podpisem w dzienniku lekcyjnym.
8. W przypadku nieobecności na zebraniu rodziców ucznia, wychowawca przekazuje tą
informację poprzez wysłanie listu poleconego na wskazany w dzienniku lekcyjnym adres
zamieszkania rodziców.
9. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli uznają,
że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z
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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 statut szkoły.
§ 146a
2. Zasady zwalniania ucznia na zajęciach wychowania fizycznego:
1) w przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o ograniczonych możliwościach
wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych, dyrektor szkoły, na wniosek rodzica,
zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na lekcjach
wychowania fizycznego na czas określony w tej opinii. Uczeń jest obowiązany
uczestniczyć w zajęciach wychowania fizycznego. Nauczyciel prowadzący zajęcia z
wychowania fizycznego dostosowuje wymagania edukacyjne do możliwości ucznia,
2) w przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o braku możliwości uczestniczenia
ucznia na zajęciach wychowania fizycznego, dyrektor szkoły zwalania ucznia z
realizacji zajęć wychowania fizycznego. Uczeń jest obowiązany przebywać na zajęciach
pod opieką nauczyciela, chyba, że rodzice ucznia złożą oświadczenie o zapewnieniu
dziecku opieki na czas trwania lekcji wychowania fizycznego (zwolnienia z pierwszych
i ostatnich lekcji w planie zajęć). W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny
klasyfikacyjnej wpisuje się „ zwolniony” albo „ zwolniona”,
3) uczeń nabiera prawo do zwolnienia z określonych ćwiczeń fizycznych lub zwolnienia z
zajęć wychowania fizycznego po otrzymaniu decyzji Dyrektora szkoły.
2. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologicznopedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej oraz na podstawie orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego i orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania zwalania do
końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z
afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem z nauki drugiego języka
nowożytnego. W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej
wpisuje się „ zwolniony” albo „ zwolniona”.
§ 147
Warunki i tryb 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.
2. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden
stopień i tylko w przypadku gdy co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen
cząstkowych jest równa ocenie, o którą się ubiega, lub od niej wyższa.
3. Uczeń nie może ubiegać się o ocenę celująca, ponieważ jej uzyskanie regulują oddzielne
przepisy Statutu Szkoły.
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4. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:
a) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80% (z wyjątkiem
długotrwałej choroby);
b) usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach;
c) przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów
i prac pisemnych;
d) uzyskanie z wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocen pozytywnych
(wyższych niż
ocena niedostateczna), również w trybie poprawy ocen
niedostatecznych;
e) skorzystanie z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy.
5. Uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny zwraca się z pisemną prośbą w formie
podania do wychowawcy klasy, w ciągu 7 dni od ostatecznego terminu poinformowania
uczniów o przewidywanych ocenach rocznych.
6. Wychowawca klasy sprawdza spełnienie wymogu w ust.4 pkt 1 i 2, a nauczyciel
przedmiotu spełnienie wymogów ust. 4 pkt 3, 4 i 5.
7. W przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich warunków z ust. 4, nauczyciel
przedmiotu wyrażają zgodę na przystąpienie do poprawy oceny.
8. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych w punkcie 5.
prośba ucznia zostaje odrzucona, a wychowawca lub nauczyciel odnotowuje na podaniu
przyczynę jej odrzucenia.
9. Uczeń spełniający wszystkie warunki najpóźniej na 7 dni przed klasyfikacyjnym
posiedzeniem Rady Pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela
przedmiotu dodatkowego sprawdzianu pisemnego, obejmującego tylko zagadnienia
ocenione poniżej jego oczekiwań.
10. Sprawdzian, oceniony zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania, zostaje
dołączony do dokumentacji wychowawcy klasy.
11. Poprawa oceny rocznej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy sprawdzian został
zaliczony na ocenę, o którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą.
12. Ostateczna ocena roczna nie może być niższa od oceny proponowanej, niezależnie
od wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy.

§ 148
Egzamin klasyfikacyjny
1. Uczeń może być niesklasyfikowany 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.
2. Brak klasyfikacji oznacza, że nauczyciel nie mógł ocenić osiągnięć edukacyjnych ucznia z
powodu określonej w ust. 1 absencji.
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3. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać
egzamin klasyfikacyjny.
4. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nie-usprawiedliwionej lub
na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę
na egzamin klasyfikacyjny. Wyrażenie zgody może nastąpić w sytuacji, gdy wychowawca
przedstawi nieznane, ale wiarygodne przyczyny nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia
(konieczność podjęcia pracy, pilnowania rodzeństwa, lub innego członka rodziny ,pobicie
przez rodzica, wstyd z braku odzieży itp.) lub przyczynę braku usprawiedliwień
nieobecności. W przypadku braku zgody Rady Pedagogicznej uczeń nie jest promowany
do klasy programowo najwyższej 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. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie przystępuje do
egzaminu sprawdzającego z techniki, plastyki, muzyki, wychowania fizycznego, zajęć
artystycznych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi temu nie ustala się także
oceny zachowania. W dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się
„ niesklasyfikowany” albo „ niesklasyfikowana”.
7. Egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym
dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych.
8. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi
opiekunami).
9. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z
plastyki, muzyki, zajęć komputerowych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć
technicznych, zajęć artystycznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin
powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.
10.
Egzamin klasyfikacyjny w przypadkach, o których mowa w ust. 3, 4,
przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez
Dyrektora Szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
11.
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 zajmujący w tej szkole inne stanowisko
kierownicze – jako przewodniczący komisji;
b) nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie
nauczania dla odpowiedniej klasy.
12.
Przewodniczący komisji, o której mowa w ust. 11 uzgadnia z uczniem oraz jego
rodzicami ( prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może
zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
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13.
W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze
obserwatorów rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
14.
Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół
zawierający imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10 lub skład
komisji, o której mowa w ust.11, termin egzaminu klasyfikacyjnego, zadania
(ćwiczenia) egzaminacyjne, wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.
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 ust. 15 oraz § 147.
17.
Uczeń, któremu w wyniku egzaminów klasyfikacyjnych rocznego ustalono dwie
oceny niedostateczne, może przystąpić do egzaminów poprawkowych.
§ 148a
Sprawdzian wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym
1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora
Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została
ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.
Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia
rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
2. Dyrektor szkoły w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć
edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu
ustalania tej oceny, powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i
umiejętności ucznia, w formie pisemnej
i ustnej, oraz ustala roczną ocenę
klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.
3. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 1 przeprowadza powołana przez dyrektora komisja w
terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i
jego rodzicom.
4. W skład komisji do przeprowadzenia sprawdzianu z edukacji przedmiotowej wchodzą:
a) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko – jako
przewodniczący komisji;
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same
zajęcia edukacyjne.
5. Nauczyciel, o którym mowa w pkt 3, może być zwolniony z udziału w pracy
komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.
W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego
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takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w
innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może
być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
7. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej
oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku
egzaminu poprawkowego.
8. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin
sprawdzianu, zadania sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Protokół
stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
9. Do protokołu, o którym mowa w pkt 7, dołącza się pisemne prace ucznia i
zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
10.
Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu,
o którym mowa w pkt 2, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w
dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.
11.
Przepisy 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej
z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego.
§ 149
Egzamin poprawkowy
1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej
uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć
edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem
egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których
egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii
letnich.
4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład
komisji wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący;
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek
komisji.
5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji
na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim
przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela
prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela
zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
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6. Pytania egzaminacyjne układa egzaminator, a zatwierdza Dyrektor Szkoły najpóźniej na
dzień przed egzaminem poprawkowym. Stopień trudności pytań powinien odpowiadać
wymaganiom edukacyjnym, o których mowa w § 144 ust. 1 według pełnej skali ocen.
7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w
szczególności:
1) skład komisji;
2) termin egzaminu poprawkowego;
3) pytania egzaminacyjne;
4) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.
8. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
9. 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.
10. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy
programowo wyższej i powtarza klasę.
11. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu
danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie
zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod
warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem
nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
§ 150
Tryb odwoławczy od ustalonej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub
rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania
1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) 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. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni
od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub
roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
1) 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;
2) 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.
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3. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, przeprowadza się nie później niż w terminie 5
dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Termin sprawdzianu uzgadnia
się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
4. W skład komisji wchodzą:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko
kierownicze - jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie
same zajęcia edukacyjne;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko
kierownicze - jako przewodniczący komisji,
b) wychowawca klasy,
c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w
danej klasie,
d) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,
e) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,
f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
g) przedstawiciel rady rodziców.
5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 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 innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia
edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w
porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
6. 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 oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu
poprawkowego, z zastrzeżeniem § 149 ust. 1.
7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) skład komisji,
b) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1,
c) zadania (pytania) sprawdzające,
d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) skład komisji,
b) termin posiedzenia komisji,
c) wynik głosowania,
d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
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8. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą
informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym
mowa w ust. 2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym
terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z
zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do
zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W
tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
§ 151
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. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich
rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania
zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania. Uczniowie informowani są na pierwszej godzinie
wychowawczej, a rodzice na pierwszym zebraniu klasowym.
3. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej
skali, z podanymi skrótami:
1) wzorowe - wz
2) bardzo dobre - bdb
3) dobre - db
4) poprawne - popr
5) nieodpowiednie - ndp
6) naganne - ng
4. W ocenianiu zachowania punktem wyjścia jest ocena dobra, którą otrzymuje uczeń
awansem na początku roku szkolnego i drugiego semestru bez względu na to, jaką ocenę
uzyskał poprzednio.
5. Ocena semestralna lub roczna zachowania wystawiana jest na podstawie ocen
cząstkowych.
6. Uczniowi realizującemu na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub
program nauki oraz uczniowi spełniającemu obowiązek nauki poza szkołą nie ustala się
oceny zachowania.
7. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono
zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń
lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia
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specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
§ 152
Kryteria oceniania zachowania
1. Ocena z zachowania ucznia dotyczy w szczególności:
1) kultury osobistej ucznia w szkole i poza nią,
2) wywiązywania się z obowiązków ucznia ujętych w Statucie Szkoły i WSO,
3) dokładności wykonywanych zadań i obowiązków,
4) słuchania i wypełniania poleceń,
5) inicjatywy i zaangażowania w życie szkoły i klasy,
6) spóźniania się na zajęcia i nieusprawiedliwionych nieobecności,
7) dbałości o honor i tradycje szkoły,
8) uznawanie autorytetów,
9) okazywanie szacunku osobom starszym, rodzicom i nauczycielom, pracownikom
administracji szkoły,
10) kontaktów koleżeńskich,
11) dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych osób (zachowanie na przerwach, w
drodze do i ze szkoły, na wycieczkach i spacerach, imprezach pozalekcyjnych),
12) zachowań prozdrowotnych ,
13) poszanowania własności swojej, kolegów i szkolnej,
14) utrzymania porządku wokół siebie, dbałości o gabinet lekcyjny, pomieszczenia
szkolne, szatnię, toaletę, teren wokół szkoły,
15) ekonomicznego wykorzystania czasu i materiałów w czasie zajęć lekcyjnych,
16) dbałości o piękno mowy ojczystej, kontakty werbalne w grupie rówieśniczej,
używanie zwrotów agresywnych i wulgaryzmów,
17) przestrzegania ustalonych umów i norm.
2. W klasach I – III ocena zachowania jest oceną opisową. Dotyczy ona w szczególności:
1) kultury osobistej (czy uczeń jest grzeczny, uczynny, uprzejmy),
2) uznawania autorytetów,
3) obowiązkowości i dokładności,
4) zaangażowania, inicjatyw,
5) kontaktów koleżeńskich,
6) poszanowania własności,
7) słuchania, wypełniania poleceń,
8) ekonomicznego wykorzystania czasu,
9) utrzymania porządku wokół siebie,
10) spóźniania się, nieobecności nieusprawiedliwionych.
4. Ustala się następujące kryteria uzyskania przez uczniów oceny z zachowania:
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1) Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który zachowuje się zgodnie z postanowieniami
Statutu Szkoły dotyczącymi ucznia, a ponadto:
a) Wyróżnia się w sposób szczególny kulturą osobistą w kontaktach z rówieśnikami,
nauczycielami i innymi pracownikami szkoły – może pod tym względem stanowić
wzór do naśladowania (jest szczególnie koleżeński).
b) Wykazuje dużą aktywność na tle uczniów całej szkoły – np. pracuje w jednej z
organizacji młodzieżowych (np. SU, PCK) wykonując z własnej inicjatywy i w
wolnym czasie różnego rodzaju prace.
c) Reprezentuje szkołę na zewnątrz – np. bierze udział w konkursach i olimpiadach
przedmiotowych, rozgrywkach sportowych itp.
d) Bierze udział w imprezach i uroczystościach szkolnych z własnej inicjatywy.
e) Udziela pomocy nauczycielom w organizacji imprez i uroczystości szkolnych z
własnej inicjatywy i w wolnym czasie.
f) Wyróżnia się szczególną troską o ład i porządek na terenie szkoły – np. z własnej
inicjatywy udziela pomocy nauczycielom podczas pełnienia dyżuru, dba o
bezpieczeństwo młodszych.
g) Bezwzględnie przestrzega ustalonych zasad.
h) Odpowiada za rozwój własnych uzdolnień biorąc udział w organizowanych
zajęciach pozalekcyjnych.
2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który zachowuje się zgodnie z
postanowieniami Statutu Szkoły dotyczącymi ucznia, a ponadto:
a) Wyróżnia się kulturą osobistą w kontaktach z rówieśnikami, nauczycielami i
pracownikami szkoły.
b) Wykazuje szczególny szacunek dla osób starszych i potrzebujących pomocy.
c) Wykazuje szczególną aktywność społeczną na tle własnej klasy, z własnej
inicjatywy podejmuje prace i zadania na rzecz klasy.
d) Aktywnie uczestniczy w życiu szkoły, bierze udział w imprezach szkolnych, z
własnej inicjatywy podejmuje prace i zadania.
e) Chętnie podejmuje nowe działania, sumiennie wywiązuje się z powierzonych mu
zadań.
f) Chętnie pomaga nauczycielom w organizowaniu różnych imprez i uroczystości
szkolnych.
g) Jest odpowiedzialny za swoje bezpieczeństwo i zdrowie oraz swoich kolegów.
h) Z własnej inicjatywy pomaga innym uczniom w nauce.
i) Nie opuścił w półroczu żadnych godzin bez usprawiedliwienia i miał nie więcej niż
3 spóźnienia.
3) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który zachowuje się zgodnie z postanowieniami
Statutu Szkoły dotyczącymi ucznia, a w szczególności:
a) Jest kulturalny w kontaktach z rówieśnikami, nauczycielami i pracownikami szkoły
(jest koleżeński, uczynny).
b) Wykazuje aktywność społeczną na tle własnej klasy – np. z własnej inicjatywy i w
wolnym czasie wykonuje dekoracje w sali itp.
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c) Wywiązuje się sumiennie z powierzonych mu zadań.
d) Wykazuje dbałość o estetykę pomieszczeń szkolnych – np. przynosi kwiaty
doniczkowe i opiekuje się nimi.
e) Bierze udział w uroczystościach imprezach szkolnych.
f) Chętnie pomaga wychowawcy w organizowaniu różnych imprez i uroczystości
klasowych.
g) Chętnie pomaga innym uczniom w nauce.
h) Opuścił w półroczu nie więcej niż 10 godzin bez usprawiedliwienia i miał nie
więcej niż 5 spóźnień.
4) Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który zachowuje się zgodnie z postanowieniami
Statutu Szkoły dotyczącymi ucznia, a w szczególności:
a) W sposób grzeczny i kulturalny odnosi się do koleżanek i kolegów oraz nauczycieli
i pracowników szkoły.
b) Wypełnia wszystkie obowiązki wynikające z przydzielonych mu zadań (np.
dyżurnego).
c) Nie opuszcza zajęć lekcyjnych bez usprawiedliwienia (nie więcej niż 20 godzin).
d) Nie spóźnia się na zajęcia lekcyjne (nie więcej niż 10 spóźnień).
e) Zachowuje się poprawnie podczas zajęć lekcyjnych i przerw między lekcjami.
f) Zachowuje się poprawnie na terenie biblioteki, świetlicy i innych pomieszczeń
szkolnych.
g) Zachowuje się właściwie w miejscach publicznych podczas organizowania wyjść
poza teren szkoły (kino, wycieczki itp.).
5) Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który uchybia postanowieniom Statutu, a w
szczególności:
a) Opuścił w półroczu bez usprawiedliwienia nie więcej niż 30 godzin lekcyjnych.
b) Spóźnił się na lekcje nie więcej niż 20 razy w półroczu.
c) Utrudnia prowadzenie lekcji poprzez rozmowy, zabawy, głośne zachowanie itp.
d) Zaśmieca sale lekcyjne i korytarz oraz inne pomieszczenia szkolne.
e) Nie wywiązuje się z nałożonych obowiązków (np. dyżurnego).
6) Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który nie spełnia postanowień Statutu Szkoły, a w
szczególności:
a) Opuścił w półroczu bez usprawiedliwienia ponad 30 godzin lekcyjnych.
b) Notorycznie spóźnia się na lekcje, ponad 20 razy w półroczu.
c) Zachowuje się arogancko i lekceważąco w stosunku do rówieśników, nauczycieli i
innych pracowników szkoły.
d) Wykazuje agresję słowną i czynna wobec kolegów, a szczególnie młodszych i
słabszych.
e) Używa wulgaryzmów wobec kolegów, nauczycieli i innych osób.
f) Nie wypełnia obowiązków ucznia, nie podejmuje żadnych zleconych mu zadań.
g) Nie bierze udziału z żadnych imprezach klasowych ani szkolnych lub swoim
zachowaniem utrudnia ich przeprowadzanie.
h) Niszczy mienie szkolne oraz własność innych i swoją.
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i) Dopuszcza się kradzieży i oszustwa, kłamie i demoralizuje rówieśników.
j) Zachowuje się nagannie w czasie lekcji, przeszkadza w jej prowadzeniu
nauczycielowi oraz kolegom z klasy, jest arogancki i nie reaguje na upomnienia.
k) Nieodpowiednio zachowuje się w miejscach publicznych, na wycieczkach i
wyjazdach.
l) Pali papierosy, pije alkohol, używa środków odurzających w szkole i poza nią.
m) Samowolnie, bez informowania nauczycieli opuszcza teren szkoły, wagaruje.
§ 153
Tryb ustalania oceny zachowania
1. Uczeń ma prawo do samooceny w formie pisemnej zgodnie z kryteriami zachowania.
Ocenę tę przedkłada do wglądu tylko wychowawcy – powinna ona być brana pod uwagę
przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej.
2. Wychowawca klasy ustala ocenę zachowania ucznia po zasięgnięciu opinii nauczycieli
uczących w danym oddziale, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.
3. Proponowane oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne zachowania wpisuje się ołówkiem
do dziennika w terminie na 30 dni przed datą klasyfikacji śródrocznej/rocznej. Nauczyciel
informuje uczniów na ostatniej lekcji wychowawczej przed datą zaproponowania ocen o
ich skali w obecności całej społeczności klasowej.
4. Wychowawca informuje rodziców ucznia o proponowanej ocenie klasyfikacyjnej
zachowania na takich samych zasadach jak w przypadku ocen klasyfikacyjnych z
przedmiotów.
5. Wychowawca przedkłada radzie pedagogicznej uzasadnienie oceny wzorowej i nagannej
na piśmie.
6. Wychowawca uzasadnia ustaloną ocenę zachowania na takich samych zasadach jak
uzasadniane są oceny z przedmiotów.
7. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora
szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Tryb
postępowania w takim przypadku określa § 154 Statutu.
§ 154
Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania
1. Uczniowie i rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły jeżeli uznają, że roczna
ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa
dotyczącego trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2
dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno - wychowawczych.
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2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącego trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły
powołuje komisje w składzie:
1) dyrektor szkoły jako przewodniczący komisji
2) wychowawca klasy
3) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęci edukacyjne w danej
klasie
4) pedagog.
3. Komisja w drodze głosowania zwykłą większością głosów ustala roczną ocenę
klasyfikacyjną zachowania. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos
przewodniczącego komisji.
4. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od
ustalanej wcześniej.
5. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
6. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający:
1) skład komisji
2) termin posiedzenia komisji
3) wynik głosowania
4) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
7. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
§ 155
Promowanie i ukończenie szkoły
1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy
programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od
oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 151 ust. 8 oraz § 149 ust. 11.
2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej
uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co
najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo
wyższej z wyróżnieniem.
3. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do
średniej ocen, o której mowa w ust. 4, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.
4. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się
do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w
porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).
5. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć
edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej
oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą
końcową ocenę klasyfikacyjną.
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6. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 3, nie otrzymuje promocji do klasy
programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem § 149 ust. 1.
7. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy
przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po
zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.
8. Uczeń kończy szkołę podstawową:
1) Jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny
klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie
programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć
edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych §
153 ust. 7, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny
niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 151 ust. 8.
9. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji
końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75
oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowani
§ 156
Świadectwa szkolne
1. Po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń
zależnie od wyników klasyfikacji rocznej, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne
potwierdzające uzyskanie lub nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyższej.
2. Do szczególnych osiągnięć ucznia, wpisywanych na świadectwo szkolne zalicza się:
1) uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej;
2) osiągnięcia w zawodach sportowych co najmniej na szczeblu powiatowym;
3) osiągnięcia artystyczne co najmniej na szczeblu powiatowym;
4) przewodniczenie Samorządowi Uczniowskiemu;
5) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub
środowiska szkolnego;
6) udział w konkursach i turniejach organizowanych przez kuratora oświaty co najmniej
na szczeblu wojewódzkim.
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ROZDZIAŁ X
ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY
§ 157
Postanowienia ogólne
Oddział Przedszkolny prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie, na podstawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego, której czas realizacji wynosi co najmniej 25
godzin.
§ 158
Zasady rekrutacji do oddziału przedszkolnego
1. Dzieci do oddziału przedszkolnego przyjmuje się po przeprowadzeniu postępowania
rekrutacyjnego.
2. Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci w wieku 4 - 6 lat.
1) Dziecko w wieku 6 lat ma obowiązek odbycia rocznego przygotowania
przedszkolnego.
2) W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie
dłużej jednak, niż do ukończenia 10 roku życia.
3. Szczegółowe zasady rekrutacji do oddziału przedszkolnego oraz harmonogram rekrutacji
na dany rok szkolny określa „Regulamin rekrutacji do oddziału przedszkolnego w
Szkole Podstawowej im. W. Chotomskiej w Łagowie”, który jest wprowadzany
zarządzeniem dyrektora szkoły do dnia 28 lutego.
4. Regulamin znajduje się w sekretariacie szkoły, na tablicy ogłoszeń w korytarzu szkolnym,
jest również publikowany na stronie internetowej szkoły www.splagow.szkolnastrona.pl.
§ 159
Cele i zadania oddziału przedszkolnego oraz sposoby ich realizacji
1. Przedszkole realizuje cele i zadania, wynikające z przepisów prawa, a w szczególności w
zakresie:
1) udzielania dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez nauczycieli,
2) organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi – ze szczególnym
uwzględnieniem stopnia i rozwoju niepełnosprawności poprzez integrację z innymi
dziećmi oraz współdziałanie ze specjalistami, świadczącymi pomoc psychologiczną,
pedagogiczną, logopedyczną , zdrowotną i inną,
3) umożliwiania dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,
językowej i religijnej poprzez: przekazywanie wiedzy dotyczącej życia społecznego,
tradycji rodzinnej, regionalnej, narodowej i kulturowej oraz organizowanie zajęć
katechezy zgodnie z zasadami tolerancji religijnej.
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2. Celem nadrzędnym edukacji przedszkolnej jest wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci w
zależności od ich indywidualnych potrzeb i możliwości, zmierzające do osiągnięcia stanu
gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
3. Celem oddziału przedszkolnego jest w szczególności:
1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności
intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały
się w tym, co jest dobre, a co złe;
3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia
sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i
porażek;
4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach
z dziećmi i dorosłymi;
5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o
zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w
zabawach i grach sportowych;
7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz
rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla
innych;
8) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności
wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy
rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich
ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i
umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
4. Cele te są realizowane we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej oddziału
przedszkolnego.
5. Aby osiągnąć cele wychowania przedszkolnego, przedszkole wspomaga rozwój,
wychowuje i kształci dzieci w następujących obszarach:
1) kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i
dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych;
2) kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych,
wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku;
3) wspomaganie rozwoju mowy dzieci;
4) wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i
rozumieniu siebie i swojego otoczenia;
5) wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;
6) wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;
7) wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem, muzyka i śpiew, pląsy i taniec,
różne formy plastyczne;
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8) wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie
zainteresowań technicznych;
9) pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu
zagrożeń;
10) wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;
11) wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną;
12) kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania;
13) wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.
6. Oddział przedszkolny realizuje zadania wynikające z przepisów prawa, w szczególności w
zakresie:
1) udzielania dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez:
a) rozpoznawanie potencjalnych możliwości rozwojowych oraz indywidualnych
potrzeb i zainteresowań wychowanków,
b) dostosowywanie programów, planów, form i metod pracy do możliwości, potrzeb i
zainteresowań grupy i jej poszczególnych członków,
c) prowadzenie pracy indywidualnej z dzieckiem o specjalnych potrzebach
rozwojowych umożliwiających ich zaspokajanie,
d) organizowanie różnych formy pomocy specjalistycznej szczególnie pedagoga i
logopedy,
e) udzielanie nieodpłatnej pomocy psychologiczno – pedagogicznej organizowanej na
wniosek rodziców lub nauczycieli na zasadach określonych w Rozdziale III Statutu,
f) organizowanie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu
prowadzącego, specjalistycznych zajęć indywidualnych prowadzonych przez
nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
g) rozszerzenie współpracy z rodzicami w celu przenoszenia metod pracy z oddziału
przedszkolnego do domu,
h) organizowanie i prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców,
i) organizowanie i prowadzenie porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli,
j) organizowanie i prowadzenie warsztatów dla rodziców i nauczycieli w celu
doskonalenia umiejętności komunikacji społecznej oraz umiejętności
wychowawczych;
2) organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi
zgodnie z zasadami
przedstawionymi w Rozdziale Statutu szkoły;
3) organizowania czesnego wspomagania rozwoju zgodnie z zasadami przedstawionymi
w Rozdziale Statutu szkoły;
4) organizowania indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego zgodnie z
zasadami przedstawionymi w Rozdziale Statutu szkoły;
5) umożliwiania dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,
językowej i religijnej poprzez:
a) organizowanie w ramach planu zajęć przedszkolnych nauki religii - na życzenie
rodziców (opiekunów prawnych),
b) zapewnienie opieki tym wychowankom, którzy nie korzystają z nauki religii,
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c) organizowanie zajęć dydaktyczno – wychowawczych, których celem jest
podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i
językowej oraz poznawanie własnej historii i kultury.
7. Oddział przedszkolny realizuje zadania z uwzględnieniem:
1) wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka poprzez:
a) stymulowanie rozwoju zgodnie z wrodzonym potencjałem i możliwościami
rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno - kulturowym i
przyrodniczym,
b) zapewnienie opieki, wychowania i uczenia się w atmosferze akceptacji i
bezpieczeństwa,
2) wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka poprzez:
a) pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej
interwencji specjalistycznej,
b) informowanie rodziców na bieżąco o postępach dziecka,
c) uzgadnianie z rodzicami kierunków i zakresów zadań realizowanych w oddziale
przedszkolnym,
3) przygotowania dziecka do nauki w szkole poprzez:
a) poznawanie i rozumienie siebie i świata,
b) nabywanie umiejętności poprzez działanie,
c) odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie,
d) budowanie systemu wartości.
4) dzieciom będącym w trudnej sytuacji materialnej dyrektor w porozumieniu z Radą
Pedagogiczną może wystąpić do GOPS o przyznanie pomocy stałej lub doraźnej.
8. Opieka nad dziećmi w czasie zajęć w oddziale przedszkolnym oraz w czasie zajęć poza
szkołą uwzględnia obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, tj.:
1) w oddziale przedszkolnym:
a) zaznajomienie dzieci z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wdrażanie
do ich przestrzegania,
b) opiekę nad dzieckiem sprawuje nauczyciel pracujący w grupie, który ponosi
całkowitą odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo – zarówno pod względem
fizycznym, jak i psychicznym,
c) podczas zajęć dodatkowych za bezpieczeństwo dzieci odpowiada nauczyciel
prowadzący te zajęcia,
d) wszyscy pracownicy są odpowiedzialni za przestrzeganie obowiązujących
przepisów BHP i p. poż.,
e) zabrania się pozostawiania dzieci bez nadzoru nauczyciela,
f) w razie wypadku z udziałem dziecka nauczyciel, pod którego opieką ono pozostaje,
jest zobowiązany udzielić dziecku pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zgłosić
ten fakt bezzwłocznie dyrektorowi szkoły,
g) wszystkie pomieszczenia przedszkola oraz znajdujące się w nim sprzęty i
urządzenia spełniają ogólne warunki bezpieczeństwa i higieny, co jest
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potwierdzone stosownymi certyfikatami bądź okresowymi kontrolami
wymaganymi przez przepisy prawa,
h) w przypadku , gdy pomieszczenie w którym przebywają dzieci może stworzyć
zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci, nauczycielka nie może dopuścić do zajęć lub
natychmiast je przerwać, gdy wystąpiły one w trakcie ich trwania oraz
bezzwłocznie wyprowadzić dzieci w bezpieczne miejsce i powiadomić dyrektora
przedszkola o zaistniałym fakcie,
i) podawanie dzieciom przez nauczyciela leków jest zabronione, z wyjątkiem leków
na alergię, astmę, epilepsję i cukrzycę, w takiej sytuacji dyrektor musi otrzymać od
rodziców potwierdzenie o konieczności przyjmowania przez dziecko leku z
dokładną instrukcją dawkowania.
2) poza oddziałem przedszkolnym - szkołą:
a) w czasie zabaw na boisku szkolnym lub placu zabaw wdraża się dzieci do
przestrzegania zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń oraz zasady nie
oddalania się z wyznaczonego miejsca zabaw,
b) w trakcie wyjść poza teren szkoły, nauczyciel zobowiązany jest do ścisłego
przestrzegania przepisów ruchu drogowego i zapoznania z nimi dzieci przed
wyjściem w teren,
c) tereny i urządzenia wokół szkoły spełniają ogólne warunki bezpieczeństwa i
higieny, co jest potwierdzone okresowymi kontrolami wymaganymi przez przepisy
prawa,
d) w czasie zajęć poza terenem szkoły (spacery, wycieczki) zapewniona jest opieka
nauczycielki i innych osób dorosłych zgodnie z regulaminem wycieczek i spacerów
obowiązującym w placówce,
e) wszystkie dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego są ubezpieczone od
następstw nieszczęśliwych wypadków w ramach ubezpieczenia grupowego
zawartego z wybranym ubezpieczycielem.
§ 160
Organy oddziału przedszkolnego
1. Organami oddziału przedszkolnego są:
1) Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Łagowie,
2) Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Łagowie
(nauczyciel oddziału przedszkolnego wchodzi w jej skład),
3) Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Łagowie
(przedstawiciel rodziców oddziału przedszkolnego wchodzi w jej skład).
2. Szczegółowe kompetencje tychże organów zawiera Rozdział IV Statutu szkoły.
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§ 161
Organizacja pracy oddziału przedszkolnego.
1. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz
organizacji roku szkolnego opracowany przez dyrektora.
2. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący.
3. W arkuszu organizacyjnym określa się w szczególności: liczbę pracowników, czas pracy
oddziału przedszkolnego, ogólna liczba godzin finansowanych ze środków przydzielonych
przez organ prowadzący.
4. Podstawową jednostką organizacyjną oddziału przedszkolnego jest oddział obejmujący
dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
5. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie może przekracza 25.
6. Praca wychowawczo - dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o wybrany
przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego uwzględniający podstawę
programową oraz inne programy wybrane przez nauczycieli i dopuszczone do użytku w
oddziale przedszkolnym przez dyrektora szkoły.
7. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego
wynosi 25 godzin tygodniowo.
8. Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż 5 godzin zegarowych
dziennie, przy czym:
1) co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę swobodną
2) co najmniej 1/5 na pobyt w ogrodzie, w parku, na boisku itp.
3) najwyżej 1/5 czasu zajmują zajęcia dydaktyczne
4) pozostały czas 2/5 nauczyciel może dowolnie zagospodarować.
9. Czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych jest dostosowany do potrzeb i
możliwości psychofizycznych dzieci.
10. Czas trwania zajęć z religii wynosi 30 minut. W ciągu tygodnia są przeprowadzane 2
takie zajęcia.
11. W oddziale przedszkolnym są prowadzone dodatkowe zajęcia języka niemieckiego. Czas
trwania zajęć wynosi 30 minut. W ciągu tygodnia są przeprowadzone 2 takie zajęcia.
12. Organizację pracy oddziału określa ramowy rozkład dnia ustalony przez nauczyciela
prowadzącego oddział przedszkolny, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny
pracy oraz oczekiwań rodziców.
13. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel ustala szczegółowy rozkład dnia, z
uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
14. Oddział dysponuje: salą dydaktyczną; korzysta z szatni, toalety oraz innych pomieszczeń
szkoły, np. sali gimnastycznej, sali komputerowej, itp.
15. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w oddziale określają odrębne przepisy.
16. Oddział przedszkolny funkcjonuje przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku.
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§ 162
Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z oddziału przedszkolnego
1. Dziecko musi być przyprowadzane i odbierane z oddziału przedszkolnego przez:
1) rodziców lub opiekunów prawnych,
2) upoważnioną przez nich, na piśmie, osobę zapewniającą pełne bezpieczeństwo;
upoważnienie musi zawierać dane osobowe osoby odbierającej: imię i nazwisko,
numer dowodu osobistego,
3) w przypadku odbierania dzieci przez starsze rodzeństwo – rodzeństwo musi mieć
ukończone 18 lat i posiadać upoważnienie na piśmie od rodzica,
4) osoby wymienione w punktach 1., 2. i 3. nie mogą być pod wpływem alkoholu lub
innych środków odurzających,
5) dzieci oddawane są do rąk nauczyciela.
2. W przypadku nieodebrania dziecka z oddziału przedszkolnego w określonym czasie
nauczyciel przedszkola odprowadza dziecko do świetlicy szkolnej, przekazuje pod opiekę
wychowawcy świetlicy, a następnie telefonicznie uzyskuje informację od rodziców,
dlaczego nie odebrali dziecka i informuje ich, że dziecko czeka na odebranie w świetlicy
szkolnej.
3. Rodzice dzieci dojeżdżających mają obowiązek przyprowadzać dzieci na przystanek i
odbierać je z przystanku osobiście lub upoważnić inną osobę zapewniającą dziecku pełne
bezpieczeństwo podobnie jak w punkcie1.
4. Po zajęciach dzieci mogą pozostawać pod opieką świetlicy do godziny ustalonej na
początku roku przez dyrektora szkoły jako godzina zakończenia zajęć świetlicowych.
§ 163
Nauczyciele oddziału przedszkolnego i inni pracownicy
1. Nauczycieli oddziału przedszkolnego zatrudnia i zwalnia Dyrektor Szkoły zgodnie z
odrębnymi przepisami.
2. Nauczyciele Oddziału Przedszkolnego wchodzą w skład Rady Pedagogicznej Szkoły.
3. Liczbę zatrudnionych nauczycieli określa Projekt organizacji szkoły.
4. W oddziale przedszkolnym może być zatrudniana pomoc nauczyciela. Pracownika na to
stanowisko zatrudnia na podstawie odrębnych przepisów Dyrektor Szkoły; szczegółowy
zakres obowiązków i zadań określa umowa zawarta z pracownikiem.
§ 164
Zakres zadań nauczyciela oddziału przedszkolnego
1. Współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania
dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających z
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realizowanych w danym oddziale programów i uzyskiwania informacji dotyczących
dziecka, jego zachowania i rozwoju poprzez:
1) bieżące informowanie rodziców o rozwoju, postępach i trudnościach wychowawczych
ich dzieci,
2) organizowanie spotkań z rodzicami, zebrań grupowych, zajęć otwartych w celu
wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze,
3) informowanie rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w
oddziale przedszkolnym,
4) zapoznanie rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i
włączanie ich do kształtowania u dziecka określonych tam wiadomości i umiejętności,
5) włączanie rodziców do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia
trudności, na jakie natrafiają,
6) współdziałanie z rodzicami w organizowaniu uroczystości przedszkolnych i
codziennej działalności placówki.
2. Planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo – dydaktycznej w ramach, której
nauczyciel:
1) jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy,
2) jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci,
3) diagnozuje środowisko wychowawcze dzieci powierzonych jego opiece,
4) wspiera każdego wychowanka w rozwoju,
5) tworzy warunki do wspomagania ich rozwoju poprzez akceptowanie każdego dziecka,
szanowanie jego godności osobistej i indywidualności oraz organizowanie działań
wyzwalających jego własną aktywność,
6) rozwija indywidualne zdolności i zainteresowania wychowanków,
7) planuje pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującym
programem z uwzględnieniem tematów kompleksowych, celów ogólnych oraz
przewidywanych osiągnięć wychowanków,
8) kształci i wychowuje dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego
człowieka,
9) dba o kształtowanie u dzieci postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą
demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i
światopoglądów,
10) poszukuje efektywniejszych form i metod wszechstronnego rozwoju każdego dziecka,
11) systematycznie dokonuje zapisu w dzienniku zajęć odzwierciedlającego przebieg dnia
w przedszkolu,
12) monitoruje i ewaluuje pracę dydaktyczno – wychowawczą,
3. Prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie
potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowaniem tych obserwacji poprzez:
1) zastosowanie różnorodnych technik obserwacji pedagogicznej (np. biernej,
uczestniczącej itp.) i związanych z nimi narzędzi badawczych,
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2) gromadzenie narzędzi badawczych: testów, arkuszy obserwacji, kart pracy i innych
wykorzystywanych materiałów,
3) prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza
przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w
klasie I szkoły podstawowej (dotyczy dzieci sześcioletnich i pięcioletnich, których
rodzice zdecydują o posłaniu ich do szkoły w wieku 6 lat).
4. Współpracę ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno – pedagogiczną, opiekę
zdrowotną w tym szczególnie z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną poprzez:
1) organizowanie na terenie szkoły lub Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
diagnozowania poziomu rozwoju wychowanków przez specjalistów,
2) sporządzanie opinii na temat dziecka i jego środowiska wychowawczego w przypadku
kierowania go na badania diagnostyczne do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,
wniosku Ośrodka Pomocy Społecznej, Sądu, Szkoły, itp.,
3) organizowanie i uczestniczenie w szkoleniach prowadzonych na terenie szkoły przez
pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,
4) udzielanie pomocy pielęgniarce szkolnej w wykonywanych przez nią zadaniach,
5) organizowanie i uczestniczenie w szkoleniach prowadzonych na terenie szkoły przez
pracowników służby zdrowia i inne osoby promujące zdrowy tryb życia.
§ 165
Formy współdziałania nauczycieli z rodzicami:
1. Zebrania grupowe organizowane przynajmniej 3 razy w roku.
2. Zajęcia otwarte organizowane przynajmniej 1 raz w roku.
3. Imprezy rodzinne i uroczystości przedszkolne organizowane wg planu na dany rok
szkolny.
4. Kontakty indywidualne organizowane doraźnie wg indywidualnych potrzeb rodziców i
nauczyciela.
§ 166
Wychowankowie oddziału przedszkolnego
1. Dziecko w oddziale przedszkolnym ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw
Dziecka, a w szczególności:
1) akceptacji jego osoby,
2) opieki, ochrony i poszanowania godności osobistej,
3) życzliwego i podmiotowego traktowania,
4) swobodnego rozwoju zgodnie z indywidualnymi możliwościami, potrzebami,
zainteresowaniami i zdolnościami,
5) do radości i zabaw oraz wyboru towarzyszy zabaw,
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6) przebywania w bezpiecznych i higienicznych warunkach zarówno w budynku jak i
poza nim,
7) właściwie prowadzonego procesu wychowawczo – dydaktycznego i opiekuńczego
zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
8) poznawania swojej odrębności i indywidualności,
9) swobodnego wyrażania myśli, opinii i sądów,
10) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej,
11) badania, eksperymentowania, poszukiwań, błędów,
2. Dziecko ma obowiązek:
1) szanować siebie i innych,
2) przestrzegać ustalonych zasad bezpieczeństwa i postępowania w kontaktach z
rówieśnikami,
3) szanować sprzęty i zabawki,
4) uczestniczyć w pracach porządkowych i samoobsługowych,
5) kulturalnie zwracać się do rówieśników i dorosłych.
ROZDZIAŁ XI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 167
Szkoła używa pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 168
1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej określa organ prowadzący na mocy
odrębnych przepisów.
3. Szkoła może prowadzić odpłatny wynajem pomieszczeń szkolnych dla osób fizycznych i
instytucji po uprzednim sporządzeniu umowy.
4. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i
organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza wśród dzieci i
młodzieży, albo rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
5. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje, wyraża dyrektor, po
uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności, wyznaczeniu nauczyciela (opiekuna)
oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców.
§ 169
1. Organem uprawnionym do uchwalania zmian w statucie szkoły jest Rada Pedagogiczna,
za wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla organu prowadzącego i wymagających jego zgody.
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2. Dokonywanie zmian w statucie następuje w formie uchwały rady pedagogicznej.
Jednocześnie opracowuje się tekst jednolity statutu.
Uchwalony przez Radę Gminy Zgorzelec Uchwałą Nr 217/01 z dnia 27 lutego 2001 r. w
sprawie utworzenia jednostki budżetowej w postaci Szkoły Podstawowej w Łagowie.

Ostatnia zmiana: Uchwała nr 4/2015/2016 z dnia 31 sierpnia 2015 r. Rady Pedagogicznej
Szkoły Podstawowej im. W. Chotomskiej w Łagowie

Przewodniczący Rady Pedagogicznej
Sylwia Słabicka
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