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Postanowienia wstępne 
§ 1 

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kietrzu jest ośmioletnią szkołą podstawową. Siedzibą Szkoły 
    jest budynek przy ulicy Głowackiego 37 (klasy I-IV) oraz budynek przy ulicy Kościuszki 14 
(klasy V-VIII). Szkoła podstawowa wchodzi w skład Zespołu Szkół w Kietrzu. 
2. Szkoła nosi imię Jana Pawła II. 
3. Szkołę prowadzi Gmina Kietrz z siedzibą przy ulicy 3 Maja 1 w Kietrzu. 
4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą jest Opolski Kurator Oświaty. 

§ 2 
 
2. Świadectwo ukończenia Szkoły potwierdza uzyskanie wykształcenia podstawowego 
   i uprawnia   do ubiegania się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. 

§ 3 
1. Ilekroć w statucie jest mowa o: 

 Zespole – należy przez to rozumieć Zespół szkół w Kietrzu; 
 Szkole – należy przez to rozumieć Publiczną Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II 

w  Kietrzu; 
 Statucie – należy przez to rozumieć Statut Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana 

Pawła II w Kietrzu; 
 Dyrektorze – należy przez to rozumieć, że Dyrektor Zespołu jest jednocześnie 

dyrektorem Publicznej Szkoły Podstawowej w Kietrzu; 
 Nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego; 
 Wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece 

wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w szkole; 
 Rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby 

 (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem. 
§ 4 

1. W Szkole, na podstawie odrębnych przepisów, tworzy się następujące stanowiska kierownicze: 
      1)wicedyrektor; 
      2) kierownik świetlicy. 
 

 

Rozdział 2 

Cele i zadania szkoły 

 

§ 5 

1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego,  szkolnych 
     zestawów programów nauczania oraz programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły. 
2. Nadrzędnym celem Szkoły jest kształcenie i wychowywanie uczniów. 
3. Szkoła umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania 
     świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zdania egzaminu ósmoklasisty. 

§ 6 

1. Działalność edukacyjna Szkoły jest określona przez: 
1) szkolny zestaw programów nauczania, który obejmuje całą działalność Szkoły z punktu 

widzenia dydaktycznego; 
2) program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący: 

a. treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, 
b. treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych 
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  uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów 
  występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli 
        i rodziców. 
2. Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły mają obowiązek realizować program wychowawczo- 
  profilaktyczny. Treści wychowawcze realizuje się w ramach zajęć edukacyjnych, zajęć 
     z wychowawcą, z nauczycielem świetlicy oraz podczas zajęć pozalekcyjnych. 
3. Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach edukacyjnych: 
      1) wychowanie przedszkolne organizowane w oddziałach przedszkolnych; 
      2) pierwszy etap edukacyjny – klasy I–III szkoły podstawowej; 
      3) drugi etap edukacyjny – klasy IV–VIII szkoły podstawowej; 
4. Szkoła realizuje projekty edukacyjne w oparciu o zewnętrzne źródła finansowania w celu 
     wzbogacenia oferty edukacyjnej. 

 Do realizacji celów statutowych Szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania 
 z pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem, biblioteki, świetlicy, stołówki, 
 gabinetu profilaktyki zdrowotnej, gabinetu pedagoga, psychologa i logopedy, sali do 
 wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, sali gimnastycznej, sali do zajęć gimnastyki 
 korekcyjnej, boisk, urządzeń sportowych  i rekreacyjnych, pomieszczeń sanitarno-
higienicznych   oraz  szatni. 

 

 § 7 

1. Celem kształcenia w Szkole jest przede wszystkim dbałość o integralny rozwój poznawczy, 
 emocjonalny, społeczny, moralny i biologiczny ucznia, a zadaniami są: 
  1) wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, 
   altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania 
     i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, 
         przyjaciele); 
  2) wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej 
         i etnicznej; 
    3) formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych 
         osób; 
      4) rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość; 
     5) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania 
          i wnioskowania; 
      6) ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności; 
      7) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki; 
      8) wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które 
          pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat; 
   9) wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej 
         edukacji; 
  10) wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie 
          i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej; 
  11) kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu 
           społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość; 
    12) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności 
           przygotowania własnego warsztatu pracy; 
13) ukierunkowanie ucznia ku wartościom. 
2. Szkoła realizuje cele i zadania poprzez: 

1) prowadzenie dziecka do zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych w procesie dalszego 
kształcenia; 
2) rozwijanie poznawczych możliwości uczniów tak, aby mogli oni przechodzić od dziecięcego 
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do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata; 
3) rozwijanie i przekształcanie spontanicznej motywacji poznawczej w motywację świadomą, 
przygotowując do podejmowania zadań wymagających systematycznego i dłuższego wysiłku 
intelektualnego i fizycznego; 
4) uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka w procesie kształcenia; 
5) rozwijanie umiejętności poznawania i racjonalnego oceniania siebie, najbliższego otoczenia 
rodzinnego, społecznego, kulturowego, przyrodniczego i technicznego; 
6) umacnianie wiary dziecka we własne siły i w możliwość osiągania trudnych, ale 
wartościowych celów; 
7) rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka; 
8) wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej i narodowej; 
9) kształtowanie zainteresowań własnym miastem i regionem, lokalnymi tradycjami 
      i obyczajami oraz zagrożeniami dla miasta i regionu; 
10) kształtowanie samodzielności, obowiązkowości, odpowiedzialności za siebie i innych, 
11) zachęcanie do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych; 
12) kształtowanie umiejętności reagowania na zagrożenie bezpieczeństwa, życia i zdrowia; 
13) kształtowanie potrzeby i umiejętności dbania o własne zdrowie, sprawność fizyczną 
       i właściwą postawę ciała; 
14) promowanie ochrony zdrowia, kształtowanie nawyków higieny osobistej, zdrowego 
żywienia i higieny pracy umysłowej; 
15) poznanie szkodliwości środków odurzających (alkoholu, nikotyny, narkotyków i in.) 
 i zaznajomienie z instytucjami udzielającymi pomocy; 
16) opiekę nad uczniami z rodzin zagrożonych patologią i niewydolnych wychowawczo; 
17) poznawanie cech własnej osobowości i uświadamianie sobie własnej odrębności; 
18) rozpoznawanie własnych emocji i emocji innych ludzi oraz kształtowanie do nich 
właściwego stosunku; 
19) rozwijanie umiejętności asertywnych; 
20) tworzenie własnego systemu wartości w oparciu o zasady solidarności, demokracji, 
tolerancji, sprawiedliwości i wolności; 
21) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień; 
22) uczenie tolerancji i szacunku dla innych ludzi oraz zasad i reguł obowiązujących w relacjach 
międzyludzkich; 
23) ukazanie znaczenia rodziny w życiu każdego człowieka i właściwych wzorców życia 
rodzinnego; 
24) kształtowanie umiejętności bezpiecznego i higienicznego postępowania w życiu szkolnym 
 i prywatnym; 
25) integrację uczniów niepełnosprawnych; 
26) organizację opieki nad  dziećmi niepełnosprawnymi poprzez: 

a. realizację zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego; 
b. organizację zajęć specjalistycznych; 

c. integrację uczniów ze środowiskiem rówieśniczym. 
 

§ 8 
1. Realizacja celów i zadań Szkoły odbywa się także z uwzględnieniem optymalnych warunków 
    rozwoju ucznia poprzez następujące działania: 

1) integrację wiedzy nauczanej w procesie kształcenia zintegrowanego na pierwszym etapie 
edukacyjnym; 
2) oddziaływanie wychowawcze określone w celach i zadaniach szkoły; 
3) prowadzenie lekcji religii/etyki w szkole; 
4) prowadzenie kół zainteresowań i kół przedmiotowych, zajęć specjalistycznych; 
5) pracę pedagoga i psychologa szkolnego i innych specjalistów, wspomaganą badaniami 
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 i zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej; 
6) współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, Sądem Rodzinnym, Miejskim 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej i innymi organizacjami i stowarzyszeniami wspierającymi 
szkołę; 
7) organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegającej na rozpoznawaniu 
 i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu 
indywidualnych możliwości psychofizycznych uczniów; 
8) umożliwienie realizacji programu nauczania dostosowanego do indywidualnych możliwości 
ucznia. 

§ 9 
1. Szkoła umożliwia rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów w wybranych dziedzinach 
     poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych; 
       1) organizowanie konkursów naukowych i artystycznych oraz zawodów sportowych; 
    2) udział uczniów w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, konkursach artystycznych 
          i zawodach sportowych; 
   3) umożliwia uczniom szczególnie uzdolnionym realizowanie indywidualnego programu 
         nauczania lub indywidualnego toku nauki, zgodnie z odrębnymi przepisami; 
      4) organizuje, uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci, naukę religii zgodnie 
         z odrębnymi przepisami w tym zakresie; 
   5) prowadzi działalność innowacyjną, realizując programy własne, w oparciu o odrębne 
         przepisy. 

§ 10 
1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie poprzez: 

1) zapewnienie uczniom przebywającym w szkole opieki przez nauczycieli oraz innych 
pracowników szkoły, 
2) organizowanie przed lekcjami i w czasie przerw dyżurów nauczycielskich na korytarzach; 
3) sprawowanie opieki nad uczniami podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych przez 
nauczycieli prowadzących te zajęcia; 
4) sprawowanie opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły, w tym w trakcie 
wycieczek (za zgodą dyrektora organizatorzy mogą korzystać z pomocy innych nauczycieli lub 
rodziców); 
5) omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych i innych zajęciach; 
6) przeznaczenie w miarę możliwości oddzielnych segmentów dla dzieci w różnym wieku dla 
oddziałów przedszkolnych, I–III oraz IV–VIII, 
7) zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej uczniom wymagającym opieki przed zajęciami 
       i po zajęciach lekcyjnych; 
8) umożliwienie uczniom pozostawiania podręczników w szkole; 
9) zapewnienie uczniom pomocy psychologa, pedagoga i doradcy zawodowego; 
10)   szkolenie pracowników szkoły w zakresie bhp; 
11) właściwe oznakowanie ciągów komunikacyjnych i umieszczenie w widocznym miejscu   
      planu ewakuacji szkoły; 
12) systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne 
prowadzące do uzyskania przez uczniów karty rowerowej, 
13) zapewnienie uczniom warunków do spożycia obiadu w stołówce szkolnej, 
14) utrzymywanie pomieszczeń szkolnych, budynków, placów, boisk i sprzętu szkolnego 
 w stanie pełnej sprawności i stałej czystości, 
15) dostosowanie rozkładu zajęć lekcyjnych do zasad higieny pracy umysłowej uczniów, 
16) opiekę nad uczniami  podczas organizowania różnorodnych form krajoznawstwa i turystyki, 
w trakcie których kierownik wycieczki oraz przydzieleni opiekunowie pełnią swoje funkcje 
zgodnie z odrębnymi przepisami; 
 kształtowanie postaw promujących zdrowy tryb życia. 
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Rozdział 3 
Organy Szkoły i ich kompetencje 

 
§ 11 

1. Organami szkoły są: 
1) Dyrektor Szkoły, 
2) Rada Pedagogiczna, 
3) Samorząd Uczniowski, 
4) Rada Rodziców. 

2. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku 
   do decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego uczniów, 
    jest Opolski Kurator Oświaty. 
3. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku 
 do decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach dotyczących awansu zawodowego 
    nauczycieli, jest organ prowadzący Szkołę. 

 
  

§ 12 
Dyrektor Szkoły 

1. Dyrektor szkoły kieruje Szkołą, jest jej przedstawicielem na zewnątrz, jest przełożonym 
służbowym wszystkich pracowników Szkoły, przewodniczącym Rady Pedagogicznej. 
2. Dyrektor jako przewodniczący Rady Pedagogicznej jest zobowiązany do: 

1) tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków Rady 
Pedagogicznej w celu podnoszenia jakości pracy szkoły; 
2) podejmowania działań umożliwiających rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz 
Zespołu; 
3) dbania o autorytet Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczycieli, oddziaływania 
na postawę nauczycieli, pobudzania ich do twórczej pracy, innowacji, eksperymentu 
pedagogicznego i podnoszenia kwalifikacji; 
4) zapoznawania Radę Pedagogiczną z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz 
omawiania trybu i form ich realizacji. 

3. Do kompetencji Dyrektora należy w szczególności: 
1) kierowanie działalnością Szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz; 
2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w Szkole; 
3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju 
   psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 
4) realizacja uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących; 
5) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Szkoły, ponoszenie  
   odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie; 
6) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom 
    w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę; 
7) odpowiedzialność za właściwą organizację i przebieg egzaminu w klasie VIII; 
9) stwarzanie warunków 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 Szkoły; 
10) występowanie do Opolskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej 
      szkoły; 
11) przedstawianie Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólnych 
  wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji 
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     o działalności Szkoły; 
12) wstrzymywanie wykonania uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach jej 
      kompetencji stanowiących, niezgodnych z przepisami prawa; 
13) wydawanie zezwolenia na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza Szkołą oraz 
    określenie warunków jego spełniania; 
14) kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci mieszkające w obwodzie Szkoły 
     podstawowej; 
15) dopuszczanie do użytku w Szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów 
nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych; 
16) podawanie do publicznej wiadomości zestawu podręczników, które będą obowiązywać od 
początku następnego roku szkolnego; 
17) zezwalanie uczniowi na indywidualny program lub tok nauki; 
18) organizowanie uczniowi, który posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, 
takiego nauczania; 
19) ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych; 
20) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów 
      i nauczycielom; 
21) ustalanie, na podstawie ramowego planu nauczania dla poszczególnych klas i oddziałów 
tygodniowego rozkładu zajęć; 
22) realizacja zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia; 
23) współpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, 
sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia imię, 
nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki. 

4. Do kompetencji Dyrektora, wynikających z ustawy – Karta Nauczyciela oraz Kodeks pracy 
      należy w szczególności: 

1) kierowanie zakładem pracy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli i pracowników 
    niebędących nauczycielami; 
2) decydowanie w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników 
   szkoły; 
3) decydowanie w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych 
   nauczycielom i innym pracownikom Szkoły; 
4) występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla 
   nauczycieli oraz pozostałych pracowników Szkoły; 
5) dokonywanie oceny pracy nauczycieli;; 
6) sprawowanie opieki nad dziećmi uczącymi się w szkole; 
7) odpowiedzialność za dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy poziom szkoły; 
8) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów; 
9) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz doskonaleniu zawodowym; 
10) zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji 
    zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych; 
11) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez 
    Szkołę; 
12) organizowanie procesu awansu zawodowego nauczycieli; 
13) zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, przeciwko któremu wszczęto 
    postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego; 
14) zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, jeżeli wszczęte postępowanie karne lub 
   złożony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy naruszenia praw i dobra 
   dziecka; 
15) współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym ustawą 
    o związkach zawodowych; 
16) administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym 
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    regulaminem tegoż funduszu, stanowiącym odrębny dokument. 
5. Dyrektor Szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, rodzicami 
      i Samorządem Uczniowskim. 
6. Dyrektor wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z właściwą organizacją 
     procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w Szkole. 

  
§ 13 

Rada Pedagogiczna 
1. Radę Pedagogiczną tworzą Dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole. 
    Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły. 
2. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym 
    półroczu w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć 
    dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. 
3. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny 
    za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania. 
4. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane 
    przez jej przewodniczącego na wniosek lub za zgodą Rady Pedagogicznej. 
5. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy Szkoły; 
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 
3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w Szkole; 
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły; 
5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego 
nad Szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Szkoły. 

3. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 
1) organizację pracy Szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć; 
2) projekt planu finansowego szkoły; 
3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień; 
4) wnioski Dyrektora dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych 
 w Szkole; 
5) propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć 
 w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych zajęć dydaktycznych, 
    wychowawczych i opiekuńczych; 
6) wnioski o zezwolenie na indywidualny tok nauki ucznia; 
7) zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego lub program 
    nauczania; 
8) dopuszczenie do użytku  zaproponowanego programu nauczania, zestawu podręczników, 
    materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych; 
9) zamiar powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do 
    konkursu nikt się nie zgłosił; 
10) przedłużenie powierzenia stanowiska Dyrektora; 
11) ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć; 
12) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania. 

4. Rada Pedagogiczna deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej 
     kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły. 
5. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły oraz jego zmian i uchwala statut lub jego 
    zmiany. 
6. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego Szkołę 
    o odwołanie z funkcji Dyrektora Szkoły oraz odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej 
    w szkole. 
7. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem. 
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    Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. 
8. Osoby uczestniczące w zebraniach rady są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na 
   posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, 
   a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły. 

  
§ 14 

Samorząd Uczniowski 
1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. Organem samorządu jest rada 
     Samorządu Uczniowskiego. 
2. Zasady wybierania i działania rady Samorządu Uczniowskiego określa regulamin uchwalony 
   przez uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin ten nie może być 
     sprzeczny ze statutem Szkoły. 
3. Samorząd uczniowski może przedstawiać wnioski wszystkim organom szkoły w sprawach 
    dotyczących Szkoły, szczególnie dotyczących praw uczniów. 
4. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły 
   wnioski i opinie we wszystkich sprawach, a w szczególności w sprawach dotyczących praw 
     uczniów, takich jak: 

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi  
wymaganiami; 
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji 
  między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań; 
4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej; 
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 
 zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu 
   z dyrektorem; 
6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

6. Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły podejmuje działania z zakresu wolontariatu. 
7. Samorząd ze swojego składu wyłania szkolną radę wolontariatu, której zadaniem jest 
   koordynacja działań wolontariackich zebranych spośród pomysłów zgłoszonych przez zespoły 
    uczniowskie poszczególnych oddziałów klasowych. Szczegółowe zasady działania wolontariatu 
    (w tym sposób organizacji i realizacji działań) w Szkole określa regulamin wolontariatu, będący 
    odrębnym dokumentem. 

  
§ 15 

Rada Rodziców 
1. W Szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów. 
2. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybranych 
    w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. 
2. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności: 
a. wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady, 
b. szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad i przedstawicieli rad oddziałowych do Rady 
   Rodziców Szkoły. 
3. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego 
  Szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z wnioskami i opiniami we wszystkich 
   sprawach Szkoły. 
4. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 
    1) uchwalanie, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego, 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania, 
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły, 
4) opiniowanie zestawów podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych 
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 zaproponowanych przez nauczycieli, przed dopuszczeniem ich do użytku w Szkole, 
5) typowanie dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora. 

5. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia 
   z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły, program ten 
   ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. 
 
6. W celu wspierania działalności statutowej Szkoły, Rada Rodziców może gromadzić fundusze 
  z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady 
   Rodziców określa regulamin, o którym mowa w ust. 2. 
7. Fundusze, o których mowa w ust. 6, mogą być przechowywane na odrębnym rachunku 
 bankowym Rady Rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz 
 dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne 
   upoważnienie udzielone przez Radę Rodziców. 

  
§ 16 

1. Organy Szkoły są zobowiązane do współpracy, wspierania Dyrektora, tworzenia dobrego 
 klimatu, poczucia współdziałania i partnerstwa, utrwalania demokratycznych zasad 
    funkcjonowania szkoły. 
2. Organy Szkoły pracują na rzecz Szkoły, przyjmując zasadę nieingerowania 
   w swoje kompetencje oraz zasadę współpracy, współdziałają w realizacji zadań wynikających ze 
   Statutu i planów pracy Szkoły. 
3. Organy Szkoły zobowiązane są do wyjaśniania motywów podjętych decyzji, o ile zwróci się 
   z takim wnioskiem drugi organ, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od podjęcia decyzji. 
4. Działające w Szkole organy prowadzą samodzielną i swobodną działalność w ramach swoich 
   kompetencji, podejmując decyzje w oparciu o regulaminy działalności. Dbają jednak o bieżące 
   informowanie innych organów Szkoły o planowych lub podejmowanych decyzjach, bezpośrednio 
   lub pośrednio poprzez Dyrektora Szkoły. 
5. Konflikty i spory, wynikające pomiędzy organami Szkoły, rozstrzyga Dyrektor Szkoły, po 
    wysłuchaniu zainteresowanych stron. 

  
§ 16 a 

1. Konflikt między uczniami rozwiązywany jest według następującej drogi służbowej: 
     1) wychowawca lub wychowawcy; 
     2) pedagog szkolny lub/i psycholog szkolny; 
     3) wicedyrektor; 
     4) Dyrektor Szkoły, którego decyzja jest ostateczna. 
2. Konflikt pomiędzy nauczycielem, a uczniem rozwiązują: 
   1) wychowawca klasy – w przypadku konfliktu pomiędzy nauczycielami uczącymi w danej 
      klasie, a uczniami tej klasy; 
  2) pedagog szkolny – jeżeli decyzja wychowawcy nie zakończyła konfliktu lub konflikt 
      z uczniami dotyczy wychowawcy klasy; 
  3) wicedyrektor – jeżeli decyzja pedagoga nie zakończyła konfliktu lub konflikt dotyczy 
        pedagoga lub psychologa; 
     4) Dyrektor Szkoły – jeżeli decyzja wicedyrektora nie zakończyła konfliktu lub konflikt dotyczy 
         wicedyrektora. 
3. Decyzja Dyrektora Szkoły jest ostateczna. 
4. Od decyzji Dyrektora Szkoły strony mogą wnieść odwołanie do organu prowadzącego Szkołę lub 
    organu sprawującego nadzór pedagogiczny, w zależności od charakteru konfliktu. 
5. W sytuacji konfliktu pomiędzy nauczycielami postępowanie prowadzi Dyrektor Szkoły. 
6. W przypadku nierozwiązania konfliktu przez Dyrektora Szkoły, strony mogą wnieść odwołanie 
   do organu prowadzącego Szkołę lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny, w zależności od 
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    charakteru konfliktu. 
7. Konflikt pomiędzy Dyrektorem Szkoły, a nauczycielami rozpatruje na pisemny wniosek jednej 
   ze stron organ prowadzący Szkołę lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w zależności 
    od charakteru konfliktu. 
8. Konflikty pomiędzy rodzicami, a organami Szkoły rozpatruje na pisemny wniosek Dyrektor 
    Szkoły. 
9. W przypadkach nierozwiązania konfliktu przez Dyrektora Szkoły, strony mogą odwołać się 
   do organu prowadzącego Szkołę lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny w zależności 
     od charakteru konfliktu. 
10. Dyrektor Szkoły przyjmuje wnioski i analizuje skargi dotyczące nauczycieli i pracowników 
      niepedagogicznych. 
11. Dyrektor jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem, a rodzicem. 
 

Rozdział 4 
Organizacja pracy Szkoły 

  

§ 17 

1. Podstawę organizacji pracy Szkoły w danym roku szkolnym stanowią: 

      1) arkusz organizacji  pracy Szkoły; 

      2) tygodniowy rozkład zajęć. 

2. Arkusz organizacji Szkoły określa głównie: 

      1) liczbę pracowników Szkoły; 

      2) liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków organu prowadzącego; 

      3) liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli; 

  4) liczbę godzin specjalistycznych organizowanych  dla uczniów w ramach pomocy 
         psychologicznej 
    5) liczbę godzin zajęć dodatkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych 
          finansowanych ze środków organu prowadzącego. 
3. Arkusz organizacji Szkoły na dany rok szkolny opracowuje Dyrektor Szkoły na podstawie 
    ramowego planu nauczania, a zatwierdza Kurator oraz organ prowadzący Szkołę. 

 
§ 18 

1. Zajęcia edukacyjne w klasach I- III są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 
    uczniów, a w szczególnych przypadkach określonych ustawą – nie więcej niż 27. 
2. W klasach IV-VIII podział na grupy jest obowiązkowy: 

   1) na obowiązkowych zajęciach z informatyki, w oddziałach liczących więcej niż 24 
        uczniów zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej liczącej 
       nie więcej niż 24 uczniów, liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk 
        komputerowych w pracowni komputerowej; 
      2) na obowiązkowych zajęciach z języków obcych nowożytnych, w oddziałach liczących więcej 
        niż 24 uczniów, zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej 
     liczącej nie więcej niż 24 uczniów,  przy podziale na grupy należy uwzględnić stopień 
         zaawansowania znajomości języka obcego nowożytnego; 
   3) na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego zajęcia mogą być prowadzone 
         w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej, a w przypadku zespołu szkół  
          – także w grupie międzyszkolnej, liczącej nie więcej niż 26 uczniów. 
4. W klasach IV–VIII  zajęcia wychowania fizycznego, w zależności od realizowanej formy tych 
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    zajęć, mogą być prowadzone łącznie albo oddzielnie dla dziewcząt i chłopców. 
5. W przypadku oddziałów liczących mniej uczniów niż wskazano w ust. 3, podziału na grupy 
     można dokonać za zgodą organu prowadzącego Szkołę. 

  

§ 19 

1. Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych 
  oraz ferii zimowych i letnich określa rozporządzenie ministra właściwego ds. oświaty 
      i wychowania w sprawie organizacji roku szkolnego. 
2. Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie 
   klasowo-lekcyjnym. 
3. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie 
  zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć 
    ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 
4. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych na pierwszym etapie edukacyjnym ustala 
    nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć. 
5. Podziału godzin przeznaczonych na zajęcia edukacji wczesnoszkolnej dokonuje nauczyciel 
  prowadzący zajęcia, z tym że w trzyletnim okresie nauczania zajęcia edukacyjne należy 
     zrealizować zgodnie z oddzielnymi przepisami. 
6. Tygodniowy rozkład zajęć na pierwszym etapie edukacyjnym określa ogólny przydział czasu na 
    poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania. 
7. Przerwy między lekcjami trwają 5, 10 minut, z wyjątkiem jednej przerwy 15 minutowej. 

 

§ 20 

1. W celu  realizacji zadań statutowych w Szkole prowadzone są: 
   1) obowiązkowe zajęcia lekcyjne zgodnie z obowiązującymi w danym oddziale planem 
           nauczania; 
     2) dodatkowe zajęcia dydaktyczne, w tym koła zainteresowań, koła przedmiotowe, sportowe, 
          artystyczne; 
  3) zajęcia specjalistyczne organizowane dla uczniów ze specjalnymi  potrzebami 
          i posiadającymi orzeczenia lub opinie poradni psychologiczno- pedagogicznej; 
  4) szczegółowy plan obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla poszczególnych oddziałów 
          i grup przedmiotowych określa tygodniowy rozkład zajęć; 
      5) zajęcia dodatkowe mogą być organizowane w ramach projektów. 

 

§ 21 

Indywidualne nauczanie 
1. W indywidualnym nauczaniu realizuje się wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne 
    wynikające z ramowego planu nauczania danego typu i rodzaju szkoły, dostosowane do potrzeb 
     rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 
3. Zajęcia indywidualnego nauczania są prowadzone z uczniem przez nauczycieli Szkoły, którym 
   Dyrektor Szkoły powierzy prowadzenie tych zajęć, z tym że prowadzenie zajęć indywidualnego 
   nauczania z uczniami klas I–III szkoły podstawowej powierza się jednemu nauczycielowi lub 
 dwóm nauczycielom. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania 
    realizowanych z uczniem wynosi: 
      1) dla uczniów klas I–III  od 6 do 8 godzin; 
       2) dla uczniów klas IV–VI od 8 do 10 godzin; 
       3) dla uczniów klas VII – VIII od 10 do 12 godzin. 
7. Dyrektor Szkoły, na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania, 
   po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia, może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych 
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   treści nauczania objętych obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi, stosownie do możliwości 
  psychofizycznych ucznia oraz warunków w miejscu, w którym są organizowane zajęcia 
    indywidualnego nauczania. 
8. Na wniosek rodziców dziecka lub ucznia i na podstawie dołączonego do wniosku zaświadczenia 
   lekarskiego, z którego wynika, że stan zdrowia dziecka lub ucznia, uległ czasowej poprawie 
   i umożliwia mu uczęszczanie do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub szkoły, 
    Dyrektor zawiesza organizację odpowiednio indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub 
    indywidualnego nauczania na okres wskazany w zaświadczeniu lekarskim. 
9. Na wniosek rodziców dziecka lub ucznia i na podstawie dołączonego do wniosku zaświadczenia 
  lekarskiego, z którego wynika, że stan zdrowia dziecka lub ucznia umożliwia uczęszczanie do 
  oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub szkoły, Dyrektor zaprzestaje organizacji 
   odpowiednio indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania oraz 
   powiadamia o tym poradnię, w której działa zespół, który wydał orzeczenie i organ prowadzący 
   Szkołę. 
 

§ 22 

Religia 

1. Religia, jako szkolny przedmiot nieobowiązkowy, jest prowadzona dla uczniów, których rodzice 
   wyrażają takie życzenie. 
2. Życzenie wyrażone jest w formie pisemnego oświadczenia, nie musi być ponawiane 
   w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione. 
3. Uczniowie niekorzystający z lekcji religii objęci są zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi. 
4. Nauczyciel religii wchodzi w skład Rady Pedagogicznej. 
5. Nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów. 
6. Ocena z religii umieszczana jest na świadectwie szkolnym, wliczana jest do średniej ocen, lecz 
    nie ma wpływu na promocję do następnej klasy. 

  
§ 23 

Wychowanie do życia w rodzinie 
1. Dla wszystkich uczniów klas IV-VIII organizowane są zajęcia edukacyjne „Wychowanie 
    do życia w rodzinie”. 
2. Udział ucznia w zajęciach „Wychowanie do życia w rodzinie” nie jest obowiązkowy. 
3. Uczeń nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą Dyrektorowi Szkoły 
   w formie pisemnej, rezygnację z udziału ucznia w zajęciach. 
4. Uczniowie, których rodzice nie wyrazili zgody na uczestniczenie ich dzieci w zajęciach 
    „Wychowania do życia w rodzinie”, mają zapewnioną opiekę w świetlicy szkolnej. 
5. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo 
    wyższej ani na ukończenie Szkoły przez ucznia. 

  
§ 24 

1. Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki 
   pedagogiczne, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między Dyrektorem Szkoły, 
     a szkołą wyższą lub (za jego zgodą) z poszczególnymi nauczycielami, a szkołą wyższą. 
2. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną zgodnie z odrębnymi 
    przepisami. 

§ 25 
Biblioteka 

1. W Szkole funkcjonuje biblioteka szkolna. 
2. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb dydaktyczno- 
   wychowawczych, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, realizacji potrzeb i zainteresowań 



Zespół Szkół w Kietrzu – Publiczna Szkoła Podstawowa w Kietrzu                                               Statut Szkoły 

 

  15 

   uczniów, realizacji edukacji czytelniczej, medialnej i popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej 
     wśród rodziców. 
3. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, rodzice i inni pracownicy Szkoły na 
     zasadach określonych w regulaminie biblioteki szkolnej. 
4. Do zadań biblioteki należy: 
   1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów (książek, czasopism, kaset, płyt oraz innych  
           nośników cyfrowych itp.), 
       2) prowadzenie dokładnej ewidencji zbiorów, 
       3) doskonalenie warsztatu służby informacyjnej, 
  4) udzielanie pomocy uczniom w doborze wydawnictw ułatwiających opanowanie  
           wiadomości szkolnych, 
       5) organizowanie spotkań okazjonalnych i tematycznych, 
      6) umożliwianie dostępu do jej zbiorów w stałych dniach i godzinach, w czasie zajęć lekcyjnych 
          i po ich zakończeniu. 
5. Biblioteka w ramach swoich zadań współpracuje z: 

1) uczniami, poprzez: 
     a. zakup lub sprowadzanie szczególnie poszukiwanych książek, 
     b. tworzenie aktywu bibliotecznego, 
     c. informowanie o aktywności czytelniczej, 
    d. udzielanie pomocy w korzystaniu z różnych źródeł informacji, a także w doborze literatury 
      i kształtowanie nawyków czytelniczych, 
     e.  umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii i programów multimedialnych; 

2) nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, poprzez: 
 a. sprowadzanie literatury pedagogicznej, przedmiotu, poradników metodycznych 
         i czasopism pedagogicznych, 
     b. organizowanie wystawek tematycznych, 
     c. informowanie o nowych zbiorach biblioteki, 
     d. przeprowadzanie lekcji bibliotecznych, 
     e. udostępnianie czasopism pedagogicznych i zbiorów gromadzonych w bibliotece, 
     f. działania mające na celu poprawę czytelnictwa, 
     g. umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii, programów multimedialnych; 

3) rodzicami, poprzez: 
     a. udostępnianie zbiorów gromadzonych w bibliotece, 
     b. umożliwienie korzystania z Internetu, encyklopedii i programów multimedialnych, 
     c. działania na rzecz podniesienia aktywności czytelniczej dzieci, 
  d. udostępnianie Statutu szkoły, programu wychowawczo-profilaktycznego oraz innych 
       dokumentów prawa szkolnego; 
     4) innymi bibliotekami, poprzez: 
     a. lekcje biblioteczne przeprowadzane przez bibliotekarzy z biblioteki publicznej, 
     b. udział w konkursach poetyckich, plastycznych, wystawach itp., 
6. Biblioteka szkolna wspomaga nauczycieli w: 

1) kształceniu umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałości o wzbogacanie 
    zasobu słownictwa uczniów, 
2) stwarzaniu uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania 
   i wykorzystywania informacji dostępnych na zajęciach z różnych przedmiotów. 

 
§ 26 

Świetlica szkolna 

1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w Szkole ze względu na czas pracy ich  rodziców 
  lub  warunki związane z dojazdem do Szkoły i domu lub z powodu innych okoliczności 
    wymagających zapewnienia opieki, Szkoła organizuje świetlicę szkolną. 
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2. Świetlica jest czynna w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze 
    w Szkole oraz w dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych (na wyraźną prośbę rodziców). 
3. Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców dziecka .   
    Karty zgłoszenia do świetlicy szkolnej zawierającej w szczególności: 

1) informację o czasie pobytu dziecka w świetlicy; 

2) wskazanie osób upoważnionych do odbioru dziecka ze świetlicy; 

3) sposób kontaktowania się z rodzicami, np. w razie wypadku lub w przypadku nieodebrania dziecka ze 
świetlicy po zakończonych zajęciach. 

4. Czas pracy świetlicy określa Dyrektor Szkoły. 

5. Zajęcia wychowawczo-opiekuńcze w świetlicy prowadzone są w grupach wychowawczych.   
     Grupa wychowawcza może być utworzona w zależności od potrzeb z: 

 grupy uczniów jednego oddziału; 

 uczniów z dwóch klas o niewielkiej rozpiętości wieku; 

 uczniów z  trzech lub więcej klas w różnym wieku. 

6. Liczba u uczniów w grupie wychowawczej nie może przekroczyć 25 uczniów. 

7. Na zajęciach świetlicowych pod opieką jednego nauczyciela nie może pozostawać więcej niż 25 
    uczniów. 

8. Czas trwania zajęć wychowawczo-opiekuńczych w świetlicy ustala się w wymiarze 45 minut. 
     Godzina pracy świetlicy wynosi 60 minut. 

9. Świetlica zapewnia uczniom bezpieczeństwo poprzez: 

1) stałą obecność wychowawcy w pomieszczeniu, w którym przebywają uczniowie; 

2) wyposażenie w meble, urządzenia i pomoce bezpieczne dla uczniów; 

3) zapoznanie uczniów korzystających ze świetlicy z jej regulaminem i systematyczne 
kontrolowanie jego przestrzegania. 

10. Uczniowie uczęszczający do świetlicy mają w szczególności prawo do: 

1) korzystania z pomocy wychowawcy podczas odrabiania zadań domowych; 

2) uczestnictwa we wszystkich zajęciach organizowanych w świetlicy. 

11. Uczniowie uczęszczający do świetlicy mają w szczególności obowiązek: 

1) utrzymywania ładu i porządku w świetlicy; 

2) wykonywania poleceń  nauczyciela wychowawcy; 

3) nieoddalania się ze świetlicy bez powiadomienia nauczyciela wychowawcy. 

12. Szczegółowy sposób funkcjonowania świetlicy szkolnej ustala Kierownik Świetlicy 
    w regulaminie pracy świetlicy, który określa w szczególności  zasady organizacji zajęć, ramowy 
     rozkład zajęć, rozkład dnia, godziny pracy świetlicy w danym roku szkolnym. 

 
§ 27 

Stołówka 

1. W Szkole funkcjonuje stołówka szkolna. 

2. Korzystanie z posiłków w stołówce jest odpłatne. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, 
  w tym wysokość opłat za posiłki, ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z organem 
     prowadzącym 

3. Z obiadów mogą korzystać wszyscy chętni uczniowie, nauczyciele, pracownicy obsługi 
   i administracji  oraz uczniowie zakwalifikowani przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
     w Kietrzu. 

4. Wydawanie obiadów dla uczniów koordynują i nadzorują pracownicy świetlicy. 
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5. Zasady organizacji pracy stołówki określa Kierownik świetlicy w regulaminie stołówki. 

  
§ 28 

Zasady i organizacja udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
1. Szkoła udziela i organizuje uczniom uczęszczającym do Szkoły, ich rodzicom oraz nauczycielom 
    pomoc psychologiczno-pedagogiczną na zasadach określonych w rozporządzeniu. 
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu 
    i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu 
 indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych 
  wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, szkole, w celu wspierania potencjału 
   rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu 
   Przedszkola, Szkoły oraz w środowisku społecznym. 
 
3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniowi ze względu na jego indywidualne 
   potrzeby  edukacyjne, wynikające w szczególności: 
     1) z niepełnosprawności, 
     2) z niedostosowania społecznego, 
     3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym, 
     4) z zaburzeń zachowania lub emocji, 
     5) ze szczególnych uzdolnień, 
     6) ze specyficznych trudności w uczeniu się, 
     7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych, 
     8) z przewlekłej choroby, 
     9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, 
     10) z niepowodzeń edukacyjnych, 
  11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, 
         sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi, 
  12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą 
        środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą. 
4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z: 
      1) rodzicami uczniów, 
      2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, 
      3) placówkami doskonalenia nauczycieli, 
      4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami, 
      5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz 
          rodziny, dzieci i młodzieży. 
5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w oddziale przedszkolnym i Szkole jest udzielana 
      z inicjatywy: 
      1) ucznia, 
      2) rodziców ucznia, 
      3) dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki, 
   4) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzących zajęcia 
        z uczniem, 
      5) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej, 
      6) poradni, 
      7) asystenta edukacji romskiej, 
      8) pomocy nauczyciela, 
      9) asystenta nauczyciela lub asystenta wychowawcy świetlicy, 
      10) pracownika socjalnego, 
      11) asystenta rodziny, 
      12) kuratora sądowego, 
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   13) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, 
           dzieci i młodzieży. 
6. W oddziale przedszkolnym pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie 
     bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także 
      w formie: 
       1) zajęć rozwijających uzdolnienia, 
    2) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających  
         kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym, 
  3) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania 
          przedszkolnego, 
        4) porad i konsultacji. 
7. W Szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy 
      z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie: 
      1) klas terapeutycznych, 
      2) zajęć rozwijających uzdolnienia, 
      3) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się, 
      4) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, 
  5) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających 
            kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym, 
      6) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, 
      7) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia, 
      8) porad i konsultacji, 
      9) warsztatów. 
8. Dyrektor Szkoły organizuje wspomaganie w zakresie realizacji zadań z zakresu pomocy 
    psychologiczno-pedagogicznej polegające na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających 
    na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Szczegółowe zasady 
     organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej określa Dyrektor w regulaminie. 
9. Godzina ww. zajęć trwa 45 minut. Dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie dłuższym lub 
    krótszym niż 45 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych 
    zajęć, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami uczniów. 
 
10. Rodzaje zajęć i ich liczebność: 

1) zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych. 
 Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8; 

2) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami 
i odchyleniami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba 
uczestników zajęć nie może przekraczać 5; 

3) zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z deficytami kompetencji i zaburzenia 
sprawności językowych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4; 

4) zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne organizuje się dla uczniów 
przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników zajęć nie 
może przekraczać 10, chyba że zwiększenie liczby uczestników jest uzasadnione potrzebami 
uczniów; 

5) inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z zaburzeniami 
i odchyleniami rozwojowymi, mających problemy w funkcjonowaniu w przedszkolu, szkole 
oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu przedszkola, szkoły. Liczba uczestników 
zajęć nie może przekraczać 10. 

11. Do zadań nauczycieli i specjalistów należy w szczególności: 
   1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
         psychofizycznych uczniów; 
       2) określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów; 
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   3) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu 
    uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich 
           uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły; 
   4) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów 
         w celu   podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania; 
     5) współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, w szczególności 
        w zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających 
      funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu oddziału przedszkolnego, Szkoły oraz 
     efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania ucznia oraz planowania 
         dalszych działań. 
12. Nauczyciele oraz specjaliści w szkole prowadzą w szczególności: 
    1) w szkole obserwację pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniami mającą na celu 
          rozpoznanie u uczniów: 
     a. trudności w uczeniu się, w tym, w przypadku uczniów klas I–III szkoły podstawowej 
      deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych oraz ryzyka wystąpienia 
          specyficznych trudności w uczeniu się, a także potencjału ucznia i jego zainteresowań,  
              szczególnych uzdolnień, 
      b. wspomaganie uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie bieżącej pracy 
            z uczniami. 
13.  Zindywidualizowana ścieżka nauczania 

1) Zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania 
przedszkolnego oraz zindywidualizowana ścieżka kształcenia, są organizowane dla uczniów, 
którzy mogą uczęszczać do Szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu, wynikające 
w szczególności ze stanu zdrowia, nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania 
przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym 
i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb 
edukacyjnych. 
2) Zindywidualizowana ścieżka obejmuje wszystkie zajęcia edukacyjne, które są realizowane: 

           a. wspólnie z oddziałem szkolnym oraz 

           b.  indywidualnie z uczniem. 

3) Objęcie ucznia zindywidualizowaną ścieżką wymaga opinii publicznej poradni, z której 
     wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie. 
4) Do wniosku o wydanie opinii, dołącza się dokumentację określającą: 

a. trudności w funkcjonowaniu ucznia w szkole; 
b. w przypadku ucznia obejmowanego zindywidualizowaną ścieżką ze względu na stan 
zdrowia – także wpływ przebiegu choroby na funkcjonowanie ucznia w szkole oraz 
ograniczenia w zakresie możliwości udziału ucznia w zajęciach wychowania 
przedszkolnego lub zajęciach edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym; 
c. w przypadku ucznia uczęszczającego do szkoły – także opinię nauczycieli i specjalistów 
prowadzących zajęcia z uczniem, o funkcjonowaniu ucznia w szkole. 

5) Przed wydaniem opinii, o której mowa w ust. 3, publiczna poradnia we współpracy 
    ze Szkołą oraz rodzicami ucznia albo pełnoletnim uczniem przeprowadza 
 analizę funkcjonowania ucznia uwzględniającą efekty udzielanej dotychczas przez 
Szkołę pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
6) Opinia, o której mowa w ust. 3, zawiera dane i informacje, o których mowa w przepisach 
 w sprawie  szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno- 
    pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych, a ponadto wskazuje: 

a. zakres, w jakim uczeń nie może brać udziału w zajęciach wychowania przedszkolnego lub 
    zajęciach edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym; 
b. okres objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką, nie dłuższy jednak niż rok szkolny; 
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c. działania, jakie powinny być podjęte w celu usunięcia barier i ograniczeń utrudniających 
     funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły. 

7) Uczeń objęty zindywidualizowaną ścieżką realizuje w danym oddziale  
  w danej szkole program wychowania przedszkolnego lub programy nauczania, 
       z dostosowaniem metod i form ich realizacji do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych 
      i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w szczególności potrzeb wynikających 
       ze stanu zdrowia. 
8) Na wniosek rodziców ucznia  Dyrektor Szkoły ustala, z uwzględnieniem opinii, o której 
   mowa w ust. 3, tygodniowy wymiar godzin zajęć wychowania przedszkolnego lub zajęć 
     edukacyjnych realizowanych indywidualnie z uczniem, uwzględniając konieczność realizacji 
 przez ucznia podstawy programowej wychowania przedszkolnego lub podstawy 
     programowej kształcenia ogólnego. 
9) Nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem objętym zindywidualizowaną ścieżką podejmują 
     działania ukierunkowane na poprawę funkcjonowania ucznia w Szkole. 
10) Zindywidualizowanej ścieżki nie organizuje się dla: 

a. uczniów objętych kształceniem specjalnym 
b. uczniów objętych indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem 
   przedszkolnym albo indywidualnym nauczaniem. 

 

§ 29 

Kształcenie specjalne 

1. Szkoła organizuje kształcenie specjalne. Podstawą do zorganizowania kształcenia specjalnego dla 
    ucznia, niezależnie od rodzaju niepełnosprawności, są następujące dokumenty: 
   1) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno- 
      pedagogiczną (w żadnym wypadku opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej bądź 
             orzeczenie powiatowego zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności); 
      2) wniosek rodziców. 
2. Obowiązek szkolny i obowiązek nauki 
 Kształcenie uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych 
   niedostosowaniem społecznym może być prowadzone do końca roku szkolnego w tym roku   
    kalendarzowym, w którym uczeń kończy 20 rok życia. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym 
    w stopniu lekkim otrzymują świadectwa promocyjne i świadectwa ukończenia Szkoły na takim 
 samym druku jak pozostali uczniowie Szkoły. Uczniowie z niepełnosprawnością 
 intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym otrzymują świadectwa zgodnie 
   z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw dyplomów 
    państwowych i innych druków szkolnych. 
3. Przedłużenie etapu edukacyjnego dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie 
     kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność można przedłużyć na okres 
      nauki w szkole podstawowej: 
a. o jeden rok na pierwszym etapie edukacyjnym; 
b. o dwa lata na drugim etapie edukacyjnym. 
    1) Decyzję o przedłużeniu nauki uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia 
      specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność podejmuje Rada Pedagogiczna po 
           uzyskaniu: 
a. opinii zespołu, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 
  2 ustawy – prawo oświatowe z której wynika potrzeba przedłużenia uczniowi okresu 
 nauki, w szczególności z powodu znacznych trudności w opanowaniu wymagań 
   określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.   
b. zgody rodziców ucznia. 

2) Decyzję o przedłużeniu etapu edukacyjnego podejmuje się w przypadku szkoły 
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podstawowej:  
a. na I etapie edukacyjnym- nie później niż do końca roku szkolnego w klasie III; 
 b. na II etapie edukacyjnym – nie później niż do końca roku szkolnego w klasie VIII. 

4. Organizacja kształcenia specjalnego w szkole: 
   1) Rodzice ucznia składają u Dyrektora Szkoły pisemny wniosek wraz z orzeczeniem poradni 
         psychologiczno - pedagogicznej. Wniosek powinien być podpisany przez rodzica. 
     2) Dyrektor organizuje kształcenie specjalne zapewniając uczniowi: 
       a. realizację programu nauczania, programu wychowawczo-profilaktycznego, dostosowanych 
          do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych z wykorzystaniem 
          form i metod pracy dydaktycznej i wychowawczej; 
        b. realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; 
      c. odpowiednie warunki do nauki, sprzęt i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na 
             indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów; 
        d. zajęcia specjalistyczne; 
        e. integrację uczniów ze środowiskiem rówieśniczym w tym z uczniami pełnosprawnymi; 
        f. przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym. 
   3) Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim obowiązuje ta sama podstawa 
        programowa, co uczniów z normą intelektualną. Realizuje on programy nauczania te same, 
         które obowiązują w danym oddziale, tylko odpowiednio dostosowane do jego indywidualnych 
         potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych. 
  4) Nauczyciele poszczególnych przedmiotów opracowują dla ucznia z upośledzeniem 
   umysłowym w stopniu lekkim wymagania edukacyjne, które są podstawą oceny jego 
        postępów w nauce 
  5) Nauczyciele opracowują Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET) 
            dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, który zawiera: 
      a. zakres i sposób dostosowania odpowiednio programu przedszkolnego i szkolnego oraz 
       wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 
        możliwości psychofizycznych ucznia, w szczególności przez zastosowanie odpowiednich 
             metod i form pracy z uczniem. 

  b. zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem 
     ukierunkowane na poprawę funkcjonowania ucznia, w tym w zależności od potrzeb na 
     komunikowanie się ucznia z otoczeniem, z użyciem wspomagających i alternatywnych 
       metod komunikacji (AAC) oraz wzmacnianie jego uczestnictwa w życiu przedszkolnym 
        lub szkolnym, w tym w przypadku: 
       -    ucznia niedostosowanego społecznie – działania o charakterze resocjalizacyjnym, 
  - ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym – działania o charakterze 
           socjoterapeutycznym. 

       c. formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz wymiar 
              godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane; 
   d. działania wspierające rodziców ucznia oraz – w zależności od potrzeb- zakres 
     współdziałania z poradniami psychologiczno- pedagogicznymi, w tym poradniami 
       specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi, 
              innymi instytucjami oraz  podmiotami działającymi na rzecz rodziny dzieci i młodzieży; 
       e. organizację zajęć rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych oraz innych 
           zajęć odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne  oraz 
           możliwości psychofizyczne ucznia, a także w przypadku ucznia klasy VII i VIII – zajęcia 
       z zakresu doradztwa zawodowego i zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia 
              i zawodu realizowane w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej; 
     f. zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji przez 
       przedszkole, szkołę podstawową, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę zadań 
            wymienionych w ust. 2; 
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      g. w przypadku uczniów niepełnosprawnych – w zależności od potrzeb, rodzaj i sposób 
           dostosowania warunków organizacji kształcenia do rodzaju niepełnosprawności ucznia, 
                w tym w zakresie wykorzystywania technologii wspomagających to kształcenie; 
      h. w zależności od indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
            psychofizycznych ucznia wskazanych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego lub 
           wynikających z wielospecjalistycznych ocen – wybrane zajęcia wychowania przedszkolnego 
         lub zajęcia edukacyjne, które są realizowane indywidualnie z uczniem lub w grupie liczącej 
           do 5    uczniów. 

6) W ramach zajęć rewalidacyjnych w programie należy uwzględnić w szczególności 
rozwijanie umiejętności komunikacyjnych przez naukę orientacji przestrzennej i poruszania 
się oraz naukę systemu Braille’a lub innych alternatywnych metod komunikacji 
- w przypadku ucznia niewidomego, naukę języka migowego lub innych sposobów 
komunikowania się w szczególności wspomagających i alternatywnych metod komunikacji 
(AAC)- w przypadku ucznia niepełnosprawnego z zaburzeniami mowy lub jej brakiem, 
zajęcia rozwijające umiejętności społeczne w tym umiejętności komunikacyjne 
- w przypadku ucznia z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera. 

         a. program opracowuje zespół,  który tworzą nauczyciele i specjaliści, prowadzący zajęcia 
                z uczniem; 
    b. zespół opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu 
           funkcjonowania ucznia, uwzględniając diagnozę i wnioski sformułowane na jej podstawie 
           oraz zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, we współpracy, 
       w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno- pedagogiczną, w tym z poradnią 
              specjalistyczną; 
     c. program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie 
          kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny. Program opracowuje się 
              w terminie: 
         - do dnia 30 września roku szkolnego w którym uczeń rozpoczyna od początku roku 
         szkolnego realizowanie wychowania przedszkolnego albo kształcenie odpowiednio 
                    w  przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, szkole; 
                - 30 dni od dnia złożenia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. 

7) Praca zespołu. 
a. pracę zespołu koordynuje odpowiednio wychowawca oddziału, do którego uczęszcza uczeń albo 
nauczyciel lub specjalista prowadzący zajęcia z uczniem wyznaczony przez dyrektora, 
b. spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku 
szkolnym, 
c. w spotkaniach zespołu mogą także uczestniczyć : 

 na wniosek Dyrektora Szkoły przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej, 
 w tym poradni specjalistycznej, asystent lub pomoc nauczyciela, 

 na wniosek lub za zgodą rodziców ucznia – inne osoby, w szczególności lekarz, psycholog, 
 pedagog, logopeda, lub inny specjalista. 

d. zespół, co najmniej dwa razy w roku szkolnym, dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny 
poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności programu oraz w miarę 
potrzeb dokonuje modyfikacji programu. Okresowej i wielospecjalistycznej oceny poziomu 
funkcjonowania ucznia i modyfikacji programu dokonuje się w zależności od potrzeb we 
współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w tym specjalistyczną, a także za zgodą 
rodziców ucznia z innymi podmiotami. Wielospecjalistyczne oceny uwzględniają w szczególności: 
  - indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, mocne strony, predyspozycje,  
        zainteresowania i uzdolnienia ucznia, 
     - w zależności od potrzeb, zakres i charakter wsparcia ze strony nauczycieli, specjalistów, 
        asystentów lub pomocy nauczyciela, 
    - przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu ucznia w tym 
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    bariery i ograniczenia utrudniające funkcjonowanie i uczestnictwo ucznia w życiu 
     przedszkolnym lub szkolnym, a w przypadku ucznia realizującego wybrane zajęcia 
      wychowania przedszkolnego lub zajęcia edukacyjne indywidualnie w grupie liczącej 
     do 5 uczniów, zgodnie ze wskazaniem zawartym w programie- także napotykane   
     trudności w zakresie włączenia ucznia w zajęcia realizowane wspólnie z oddziałem 
   przedszkolnym lub szkolnym oraz efekty działań podejmowanych w celu ich 
        przezwyciężenia. 
e. rodzice ucznia mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach zespołu, a także w opracowaniu 
 i modyfikacji programu oraz dokonywaniu wielospecjalistycznych ocen. Dyrektor Szkoły 
 zawiadamia pisemnie, w sposób przyjęty w szkole, rodziców ucznia o terminie każdego 
 spotkania zespołu i możliwości w nim uczestniczenia. Rodzice ucznia otrzymują kopię 
   wielospecjalistycznych ocen i programu. 
f. osoby biorące udział w spotkaniu zespołu są obowiązane do nieujawniania spraw 
 poruszanych na spotkaniu, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów jego rodziców, 
 nauczycieli, lub specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, a także innych osób 
   biorących udział w spotkaniu zespołu. 
5. W szkołach ogólnodostępnych i oddziałach przedszkolnych, w których kształceniem specjalnym 
 są objęci uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze 
  względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone, zatrudnia się 
   dodatkowo: 
1) nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej lub specjalistów w celu 
współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych; 
2) asystenta nauczyciela lub osoby, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy Prawo Oświatowe, 
prowadzących zajęcia w klasach I-III szkoły podstawowej, lub asystenta wychowawcy świetlicy, 
3) pomoc nauczyciela – z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu 
 o potrzebie kształcenia specjalnego. 

  
§ 30 

Organizacja i realizacja działań w zakresie wolontariatu 

1. Szkoła stwarza warunki do działania wolontariuszy, które mają na celu: 

1) rozwijanie kompetencji społecznych i interpersonalnych uczniów, w tym szacunku do 
drugiego człowieka; 

2) kształtowanie i wzmacnianie empatii oraz wrażliwości na potrzeby innych; 

3) aktywizowanie społeczności szkolnej do działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego; 

4) wspomaganie inicjatyw o charakterze charytatywnym, artystycznym, kulturalnym; 

2. W Szkole powoływana jest Rada Wolontariatu, która składa się z członków Samorządu 
  Uczniowskiego. W skład rady, z głosem doradczym, wchodzą wszyscy przewodniczący 
     samorządów klasowych. 

3. Do zadań Rady należy: 

 diagnozowanie potrzeb społecznych w środowisku szkolnym czy w otoczeniu 
szkoły; 

 opiniowanie oferty i propozycji działań wolontariackich na terenie szkoły; 

 podejmowanie decyzji o wyborze konkretnych działań, projektów, propozycji 
dotyczących akcji charytatywnych, niesienie wsparcia lub pomocy w szkole 

4. Działania Szkolnego Wolontariatu adresowane są do: 
1) potrzebujących pomocy wewnątrz społeczności szkolnej i w środowisku lokalnym; 
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2) zgłaszanych w ogólnopolskich akcjach charytatywnych (po uzyskaniu akceptacji Dyrektora 
Szkoły); 

3) społeczności szkolnej poprzez promowanie postaw prospołecznych; 
4) wolontariuszy poprzez szkolenia wewnętrzne. 

5. Osoby odpowiedzialne za prowadzenie Szkolnego Wolontariatu. 
1) Dyrektor Szkoły powołuje opiekuna Szkolnego Wolontariatu, nadzoruje i opiniuje działanie 

Szkolnego Wolontariatu; 
2) opiekun Szkolnego Wolontariatu- nauczyciel społecznie pełniący tę funkcję; 
3) przewodniczący Szkolnego Wolontariatu- uczeń Szkoły będący wolontariuszem. 
4) wolontariusze stali; 
5) uczniowie Szkoły współkoordynujący poszczególne akcje. 

6. Działalność Szkolnego Wolontariatu może być wspierana przez: 
 wychowawców oddziałów z wraz ich klasami; 
  nauczycieli i innych pracowników Szkoły; 
 rodziców; 
 i nne osoby i instytucje. 

7. Szczegółowe cele, zadania i zasady funkcjonowania Szkolnego Wolontariatu reguluje odrębny 
     regulamin. 

§ 31 

Organizacja oddziałów sportowych 
 
1. szkoła Podstawowa w Kietrzu prowadzi oddział sportowy. 
2. Uczniowie, uczęszczający do klasy sportowej, realizują szkolny plan nauczania ustalony przez 
  Dyrektora Szkoły dla danego etapu edukacji, opracowany na podstawie ramowego planu 
     nauczania. 
3. Wymiar zajęć obowiązkowych z wychowania fizycznego w klasie sportowej, na II etapie 
   edukacyjnym, wynosi 10 godzin tygodniowo, w tym 4 godziny przeznaczone są na realizację 
     podstawy programowej oraz 6 godzin na ukierunkowane szkolenie sportowe. 
4. Szkolenie sportowe obejmuje zajęcia prowadzone na terenie Szkoły i poza nią, wynikające 
  ze szkolnego planu nauczania, oraz uczestnictwo w zawodach (organizowanych w ramach  
    kalendarza imprez sportowych). 
5. Szkolenie sportowe prowadzone jest w oparciu o szczegółowe i aktualne przepisy dotyczące 
     szkolnictwa sportowego. 
6. Uczniem klasy sportowej może zostać zarówno uczeń mieszkający w obwodzie szkoły, jak 
    i uczeń mieszkający poza jej obwodem. 
7. Kandydatem do klasy sportowej może być uczeń wykazujący bardzo dobry stan zdrowia 
   (potwierdzony przez lekarza medycyny sportu), wysoką sprawność fizyczną oraz niesprawiający 
    trudności wychowawczych. 
8. Dyrektor Szkoły, na wniosek wychowawcy klasy sportowej lub trenera/instruktora, po 
   zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może podjąć decyzję o przeniesieniu ucznia do klasy 
     ogólnodostępnej (lub szkoły obwodowej) w razie: 

1) nieprzestrzegania przez ucznia postanowień regulaminów szkolnych i uzyskania oceny 
nieodpowiedniej lub nagannej zachowania; 

2) osiągania bardzo słabych wyników sportowych lub dydaktycznych; 
3) częstego opuszczania lekcji oraz zawodów bez usprawiedliwienia; 
4) poważnych zastrzeżeń dotyczących zachowania podczas zawodów sportowych; 
5) braku aktualnego orzeczenia lekarza sportowego. 

9. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy sportowej Dyrektor Szkoły powołuje Szkolną 
     Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną. W skład komisji wchodzą: 

1) Dyrektor lub Wicedyrektor Szkoły; 
2) Nauczyciel/le wychowania fizycznego; 
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3) Przedstawiciele wychowawców klas podlegających rekrutacji. 
     Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna prowadzi postępowanie kwalifikacyjne i ogłasza 
     listę uczniów przyjętych do klasy sportowej. 
10. Wymagana dokumentacja ucznia klasy sportowej: 

1) Podanie o przyjęcie do klasy sportowej; 
2) Akceptacja regulaminu klasy sportowej; 
3) Orzeczenie lekarza medycyny sportowej o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu. 

      Dokumentację ucznia klasy sportowej przechowuje wychowawca klasy. 
11. O przyjęciu ucznia do klasy sportowej w trakcie roku szkolnego decyduje: 

1) Aktualne badanie lekarza medycyny sportowej; 
2) Zaliczony test sprawności dla kandydatów do klasy sportowej; 
3) Minimum dobra ocena zachowania; 
4) Pozytywna opinia nauczyciela wychowania fizycznego ze szkoły, z której uczeń przyszedł. 

     
 

Rozdział 5 
Nauczyciele i  pracownicy Szkoły 

 
§ 32 

1. W Szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami. 
2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1, określają 

odrębne przepisy. 
3. Nauczyciele i pozostali pracownicy są zatrudniani według potrzeb na podstawie zatwierdzonego   

na dany rok szkolny arkusza organizacyjnego. 
4. Zadaniem pracowników niebędących nauczycielami jest zapewnienie sprawnego 

funkcjonowania Szkoły, utrzymanie obiektu Szkoły i jego otoczenia w ładzie i czystości. 
5. Wszyscy pracownicy Szkoły są zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie 

zajęć organizowanych przez Szkołę, uwzględniając obowiązujące w tym zakresie przepisy 
Statutu, wewnętrznych regulaminów i przyjętych w Szkole procedur. 

6. Szczegółowy zakres zadań nauczycieli i pozostałych pracowników określa Dyrektor Szkoły 
z uwzględnieniem: 
1) odpowiedzialności za życie, zdrowie, bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć 

organizowanych przez Szkołę; 
2) odpowiedzialności za powierzone mienie; 
3) współpracy z rodzicami; 
4) doskonalenia warsztatu pracy; 
5) realizacji zadań wynikających z obowiązujących regulaminów. 

  

§ 33 

1. W Szkole tworzy się  stanowisko  Wicedyrektora Szkoły. Liczbę tych stanowisk określa organ   
prowadzący w arkuszu organizacyjnym szkoły na dany rok szkolny. 

2. Stanowisko Wicedyrektora Szkoły powierza Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii organu 
prowadzącego Szkołę i Rady Pedagogicznej. 

3. Określa się następujący zakres kompetencji dla Wicedyrektora Szkoły: 
      1) zastępuje Dyrektora Szkoły w przypadku jego nieobecności; 
      2) przygotowuje projekty następujących dokumentów: 
              a. szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego 
              b. tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych; 
              c. kalendarza imprez szkolnych; 
      3) ustala harmonogram dyżurów nauczycielskich i kontroluje przebieg ich realizacji; 
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      4) organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli, prowadzi ich dokumentację; 
      5) prowadzi dokumentację i dokonuje rozliczeń godzin ponadwymiarowych; 
      6) nadzoruje organizację i przebieg wycieczek szkolnych; 
   7) organizuje i koordynuje bieżącą działalność w zakresie nauczania i wychowania dla 
        wychowawców klas I-VIII, świetlicy, biblioteki szkolnej oraz pedagoga szkolnego; 
      8) utrzymuje kontakty z rodzicami uczniów klas I -VIII; 
    9) przygotowuje projekty oceny pracy nauczycieli, nad którymi sprawuje bezpośredni nadzór 
          pedagogiczny; 
    10) wnioskuje do Dyrektora Szkoły w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar w stosunku do 
            nauczycieli, których bezpośrednio nadzoruje; 
   11) kontroluje księgi ewidencji dzieci i uczniów oraz kontroluje spełnianie przez nich 
            obowiązku szkolnego; 
  12) opracowuje materiały analityczne oraz ocenę uzyskiwanych efektów kształcenia, 
            wychowania i opieki; 
      13) wykonuje inne czynności i zadania zlecone przez Dyrektora Szkoły. 
4. Szczegółowy zakres czynności dla Wicedyrektora Szkoły jego uprawnień i odpowiedzialności 

określa Dyrektor Szkoły. 
§ 34 

 Nauczyciel 
1. Szkoła zatrudnia nauczycieli i pracowników  niepedagogicznych. 
2. Zasady zatrudniania nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a pracowników 
      niepedagogicznych szkoły określa ustawa Kodeks pracy. 
3. Kwalifikacje nauczycieli, a także zasady ich wynagradzania określa minister właściwy do spraw 
   oświaty i wychowania oraz pracodawca, a kwalifikacje i zasady wynagradzania pracowników 
      niepedagogicznych szkoły określają przepisy dotyczące pracowników samorządowych. 
4. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma 
    obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską 
   z poszanowaniem godności osobistej ucznia, w oparciu o zasady solidarności, demokracji, 
      tolerancji, sprawiedliwości i wolności. 
5. Nauczyciel zobowiązany jest: rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu 
     stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą. 
6. Do zadań nauczyciela należy: 

1) realizować Program Wychowawczo-Profilaktyczny szkoły; 
2) na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele 

poszczególnych przedmiotów są zobowiązani poinformować ucznia o przewidywanych 
ocenach śródrocznych/rocznych i o ocenie zachowania. 

7. Nauczyciel sprawuje: 
  1) bezpośrednią opiekę nad uczniami przebywającymi na terenie Szkoły podczas 
           obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć pozalekcyjnych; 
  2) opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem Szkoły w trakcie wycieczek 
          i zorganizowanych wyjść; 
    3) opiekę nad uczniami podczas przerw międzylekcyjnych. Jest obowiązany do pełnienia 
        dyżurów zgodnie z obowiązującym regulaminem oraz harmonogramem ustalającym porządek, 
        czas i terminy dyżurów. 
8. Nauczyciel w ramach powierzonych mu obowiązków: 

1) wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności oraz zainteresowania; 
2) dba o pomoce dydaktyczne i powierzony mu sprzęt szkolny; 
3) stosuje przyjęte przez Szkołę zasady, warunki i sposób oceniania uczniów; 
4) bezstronnie i obiektywnie ocenia uczniów oraz sprawiedliwie ich traktuje; 
5) systematycznie rozwija i doskonali własne umiejętności dydaktyczne i wychowawcze 

oraz podnosi poziom wiedzy merytorycznej; 
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6) przygotowuje uczniów do konkursów i olimpiad przedmiotowych oraz innych form 
współzawodnictwa naukowego i sportowego; 

7) udziela indywidualnej  pomocy uczniom w przezwyciężaniu problemów w nauce; 
8) czynnie uczestniczy we wszystkich zebraniach i zespołach Rady Pedagogicznej. 

9. Nauczyciel w szczególności ma prawo do: 
1) wyboru programu nauczania; 
2) decydowania o formach i metodach pracy w procesie dydaktyczno-wychowawczym; 
3) egzekwowania od uczniów sformułowanych przez siebie wymagań edukacyjnych; 
4) opracowania własnego program nauczania; 
5) zgłaszania projektów innowacji pedagogicznych. 

10. Nauczyciel ponosi w szczególności odpowiedzialność za : 
1) prawidłowy przebieg prowadzonych przez siebie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

i stosowanie w nich właściwych metod pracy; 
2) jakość i wyniki pracy dydaktyczno-wychowawczej; 
3) włączanie się w proces edukacyjny Szkoły zgodnie z jej charakterem i Programem    

Wychowawczo-Profilaktycznym Szkoły; 
4) uwzględnienie w procesie edukacyjnym indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów; 
5) życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów podczas zajęć 

prowadzonych w Szkole i poza nią; 
6) przestrzeganie wewnątrzszkolnych zasad, warunków i sposobu oceniania; 
7) powierzone mu mienie Szkoły. 

11. Praca nauczyciela podlega ocenie zgodnie z odrębnymi przepisami. 
§ 35 

Nauczyciel wspomagający 
1. Nauczyciel wspomagający: 

1) prowadzi wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz  realizuje zintegrowane 
działania i zajęcia, określone w programie; 

2)  prowadzi wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami pracę wychowawczą z uczniami 
niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem 
społecznym; 

3) uczestniczy, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli 
oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, realizowanych 
przez nauczycieli i specjalistów; 

4) udziela 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. 

2. Nauczyciel wspomagający posiada wyspecjalizowaną wiedzę w dziedzinie swojej pracy, ze 
     szczególnym uwzględnieniem aktualnych potrzeb swojego podopiecznego. 

1) zna środowisko życia dziecka i jego rodzinę; 
2) jest w stałym kontakcie z rodziną, a także ze specjalistami pracującymi  

z podopiecznym tak, aby zachować zgodny kierunek pracy; 
3) pobudza dziecko do kreatywnego działania; 
4) organizuje otoczenie tak, aby umożliwić uczniowi samodzielne realizowanie potrzeb oraz 

funkcjonowanie w społeczeństwie; 
5) ocenia własny zakres ingerencji; 
6) w porozumieniu z nauczycielem prowadzącym przygotowuje odpowiednie pomoce do pracy 

z danym uczniem i stosuje odpowiednie metody; 
7) przygotowuje wskazania dla innych nauczycieli do pracy ze swoim podopiecznym; 
8) projektuje tygodniowy plan pracy, ustala cele, formułuje kryteria oceny pracy ucznia; 
9) planuje zadania niezbędne do osiągnięcia celów; 
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10) współtworzy Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny; 
11)  Prowadzi zeszyt obserwacji ucznia i kontaktów z rodzicami. 

§ 36 
Pomoc nauczyciela 

1. Pomoc nauczyciela w szczególności współpracuje z nauczycielem w zakresie zapewnienia opieki 
  dzieciom/uczniom. Zakres obowiązków uzależniony jest od potrzeb zarówno dzieci, biorąc pod 
  uwagę ich wiek, stopień rozwoju i ewentualne niepełnosprawności, jak i wymaganego wsparcia 
  dla nauczycieli. Zakres obowiązków pomocy nauczyciela może być łączony z obowiązkami 
   woźnego. 
2. Do obowiązków pomocy nauczyciela należy wypełnianie czynności opiekuńczych i 
obsługowych 
  w stosunku do wychowanków zlecane przez nauczycielkę oddziału oraz inne czynności 
wynikające 
    z rozkładu zajęć dzieci w ciągu dnia, a mianowicie: 
      1)  wspomaganie nauczyciela w przygotowywaniu i prowadzeniu zajęć; 

2) dbanie o porządek w czasie zajęć i po ich zakończeniu; 

3) dbanie o estetykę pomieszczeń i mienie szkoły; 

4) opieka nad uczniami w czasie spacerów i wycieczek; 

5) wspieranie dzieci w czynnościach samoobsługowych (ubieraniu, jedzeniu, wyjściach do 
toalety, myciu rąk); 

6) dbanie o wygląd dzieci; 

7) odbiór dzieci od rodziców przed zajęciami i przekazywanie ich rodzicom po zajęciach; 

8) dbałość o przestrzeganie w placówce zasad bhp; 

9) pomoc woźnym w pracach porządkowych w okresie ferii szkolnych; 

10) dbanie o czystość i porządek w przydzielonych pomieszczeniach. 

3. Pomoc nauczyciela nie powinna zastępować pedagoga w zakresie udzielania informacji rodzicom 
  o postępach lub trudnościach w nauce ich dzieci, nie może bowiem przejmować obowiązków 
    nauczyciela. Czynności pomocy nauczyciela mają charakter techniczny i porządkowy. 

  
§ 37 

Wychowawca 
1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu 
     z nauczycieli, zwanemu wychowawcą klasy. 
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej przyjęto zasadę, aby nauczyciel 
     wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. 
3. Wychowawca jest animatorem życia zbiorowego uczniów, powiernikiem i mediatorem 
      w rozstrzygnięciu kwestii spornych. 
4. Dyrektor Szkoły może dokonać zmiany na stanowisku wychowawcy: 
1) z urzędu; 

2) na pisemny wniosek dotychczasowego wychowawcy; 

3) na pisemny wniosek co najmniej 2/3 rodziców uczniów danego oddziału. 

5. Wnioski, o których mowa nie mają dla Dyrektora charakteru wiążącego. O sposobie ich 
   załatwienia Dyrektor Szkoły informuje wnioskodawcę w terminie 14 dni od daty otrzymania 
     wniosku. 
6. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, 
       a w szczególności: 
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1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia; 
2) przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie; 
3) rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez wychowanka. 

7. Wychowawca w celu realizacji zadań: 
1) otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków; 
2) współdecyduje z samorządem klasy i rodzicami o programie i planie wychowawczym na 

dany rok szkolny oraz dłuższe okresy; 
3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi i koordynując 

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

4) utrzymuje systematyczny kontakt z rodzicami uczniów w celu: 
a. poznania i ustalenia potrzeb dydaktyczno-wychowawczych ich dzieci; 
b. udzielania im pomocy w oddziaływaniach wychowawczych; 
c. włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły; 
d. informowania o postępach w nauce i zachowaniu ucznia; 
e. na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej 

wychowawca klasy jest zobowiązany poinformować ucznia o przewidywanych ocenach 
śródrocznych/rocznych i o ocenie zachowania, w formie pisemnej informuje rodziców; 

f. współpracuje z pedagogiem, psychologiem, logopedą  w  rozpoznawaniu różnorodnych 
potrzeb  uczniów. 

8. Wychowawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji klasy: dziennika lekcyjnego, 
     arkuszy ocen i innej dokumentacji szkolnej zgodnie z obowiązującymi przepisami i ustaleniami 
      Dyrektora Szkoły. 
9. Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze 
   strony pedagoga i psychologa szkolnego, Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, a także ze 
     strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych. 
10. Wychowawca ustala spójne ze szkolnym programem wychowawczo-profilaktycznymi treści 
     i formy zajęć tematycznych na godzinach przeznaczonych do dyspozycji wychowawcy. 
11. Wychowawca ustala uczniowi ocenę zachowania w oparciu o własne spostrzeżenia, nauczycieli 
      uczących, nauczycieli świetlicy i sugestie uczniów z klasy. 
12. Wychowawca klasy realizuje zadania wychowawcze poprzez: 

1) opracowanie planu wychowawczego dla danej klasy w oparciu o program wychowawczo- 
    profilaktyczny szkoły; 
2) zapoznawanie rodziców uczniów z programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły,      
     planem wychowawczym klasy i zasadami oceniania; 
3) diagnozę potrzeb uczniów w zakresie opieki, wychowania i profilaktyki dokonywaną na 
     początku każdego roku szkolnego oraz w trakcie roku szkolnego; 
4) kształtowanie osobowości ucznia; 
5) systematyczną współpracę z rodzicami, nauczycielami, pedagogiem szkolnym, pielęgniarką; 
6) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, materialnej i socjalnej; 
7) wspieranie rodzin niewydolnych wychowawczo; 
8) motywowanie ucznia do osiągania jak najlepszych wyników w nauce, zgodnie z jego 
     możliwościami i zainteresowaniami; 
9) dbanie o regularne uczęszczanie uczniów na zajęcia edukacyjne, badanie przyczyn absencji, 
    egzekwowanie obowiązku szkolnego; 
10) informowanie pedagoga szkolnego o nieusprawiedliwionych nieobecnościach ucznia; 
11) troskę o rozwijanie zainteresowań ucznia poprzez zachęcanie do udziału w różnych formach 
      zajęć pozalekcyjnych, konkursach, pracy w organizacjach szkolnych; 
12) dbanie o prawidłowe stosunki między wychowankami; 
13) wyrabianie u uczniów poczucia współodpowiedzialności za porządek, estetykę, czystość na 
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      terenie klasy, szkoły; 
14) wywieranie wpływu na właściwe zachowanie uczniów w szkole i poza nią, badanie przyczyn 
 niewłaściwego zachowania się uczniów – podejmowanie środków zaradczych 
    w porozumieniu z zespołem uczniowskim, nauczycielami, pedagogiem szkolnym i rodzicami 
     ucznia; 
15) ochronę przed skutkami demoralizacji i uzależnień, podejmowanie niezbędnych działań 
       profilaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych; 
16) wdrażanie do dbania o higienę, stan zdrowia, stan higieniczny otoczenia oraz przestrzegania 
      zasad bhp w szkole i poza nią; 
17) informowanie rodziców ucznia o uzyskiwanych przez niego ocenach bieżących, 
     śródrocznych i rocznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz ocenach zachowania, 
     osiągnięciach, sukcesach, trudnościach w nauce, niepowodzeniach szkolnych, problemach 
       wychowawczych; 
18) rzetelne, systematyczne i terminowe prowadzenie dokumentacji określonej Zarządzeniami 
       Dyrektora Szkoły; 
19) opracowanie i wdrażanie oraz przeprowadzanie ewaluacji – we współpracy z zespołem 
     wychowawczym – programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, planu wychowawczego 
    i tematyki godzin wychowawczych dla danego oddziału, harmonogramu imprez klasowych 
      oraz szkolnych; 
20) współpraca z biblioteką w rozbudzaniu potrzeby czytania u uczniów. 

 
§ 38 

Psycholog i Pedagog 
1. Do zadań psychologa i pedagoga należy w szczególności: 

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie 
potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia; 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenie 
działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców 
 i nauczycieli; 

3) pomoc wychowawcom klas, a w szczególności: 
a. rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn 
      niepowodzeń szkolnych; 
b. określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi 
   uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych 
     potrzeb; 
c. organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla 
     uczniów, rodziców i nauczycieli; 
d. podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu 
   wychowawczo-profilaktycznego szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców 
     i nauczycieli; 
e. wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających 
      z programu wychowawczo-profilaktycznego; 
f. planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, 
     rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia; 
g. działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się 
    w trudnej sytuacji życiowej; 
h. udzielanie różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym 
    indywidualny program lub tok nauki; 
i. współdziałanie w opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i jego 
    ewaluacji; 
j. wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających 
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     z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły; 
k. organizowanie różnych form terapii uczniom niedostosowanym społecznie; 
l. współdziałanie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i poradniami specjalistycznymi, 
    kierując do nich wszystkich potrzebujących; 
ł. współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami opiekuńczo- 
      wychowawczymi. 

§ 39 
Logopeda 

1. Do zadań logopedy należy w szczególności: 
1) przeprowadzenie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy 

głośnej i pisma; 
2) diagnozowanie logopedyczne oraz - odpowiednio do jego wyników - organizowanie 

pomocy logopedycznej; 
3)  prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których 

stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej i pisma; 
4) organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, przy 

ścisłej współpracy z pedagogami i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno-
kompensacyjne; 

5)  organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla 
uczniów, rodziców i nauczycieli; 

6)  podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń 
komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia; 

7) wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających 
 z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły. 

  
§ 40 

Nauczyciel Bibliotekarz 
1. Zadania nauczyciela bibliotekarza obejmują pracę pedagogiczną i pracę organizacyjną. 
      W ramach pracy pedagogicznej nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest do: 

1) udostępniania zbiorów; 
2) udzielania potrzebnych informacji; 
3) udzielania porad przy  wyborze lektury; 
4) prowadzenia zajęć z przysposobienia czytelniczego przy współpracy wychowawców 

i nauczycieli poszczególnych przedmiotów; 
5) pomocy nauczycielom i wychowawcom w realizacji ich zadań dydaktyczno-

wychowawczych, związanych z książką i innymi źródłami informacji; 
6) przedstawiania informacji, na podstawie prowadzonej statystyki wypożyczeń i obserwacji 

pedagogicznej, o poziomie czytelnictwa w poszczególnych klasach; 
7)  prowadzenia różnych form upowszechniania czytelnictwa; 
8) organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa, np. apeli, konkursów. 

2. W ramach prac organizacyjnych nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest do: 

1) gromadzenia i opracowywania zbiorów; 
2) zabezpieczenia zbiorów przed zniszczeniem, ich wymiany, inwentaryzacji oraz odpisywania 

ubytków w tych materiałach; 
3) sporządzania planu pracy oraz okresowego i rocznego sprawozdania z pracy; 
4) prowadzenia statystyk wypożyczeń, dziennika pracy biblioteki; 
5) prowadzenia i rozbudowania warsztatu informacyjnego biblioteki; 
6) prowadzenia dokumentacji bibliotecznej. 

  
§ 41 
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Nauczyciel świetlicy 
1. Do zadań nauczyciela-wychowawcy świetlicy należy: 
      1) organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej i odrabiania zadań domowych   
           w  świetlicy; 
     2) organizowanie gier zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniach świetlicy 
            i  na  powietrzu, mający na celu prawidłowy rozwój fizyczny dziecka; 
      3) ujawnianie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz organizowanie zajęć w tym zakresie; 
  4) stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz 
           kształtowanie nawyków życia codziennego; 
    5) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości 
          o zachowanie zdrowia; 
      6) rozwijanie samodzielności, samorządności oraz aktywności społecznej; 
      7) współdziałanie z rodzicami, wychowawcami, nauczycielami i pedagogiem szkolnym. 
2. Nauczyciele świetlicy realizują następujące zadania: 

1) zapewniają bezpieczeństwo dzieciom oddanym pod ich opiekę przez rodziców; 
2) organizują pomoc w nauce i tworzą warunki do nauki własnej; 
3) organizują pomoc koleżeńską dla uczniów posiadających problemy z nauką; 
4) organizują gry i zabawy ruchowe oraz inne formy wychowania fizycznego; 
5) rozwijają zainteresowania i uzdolnienia dzieci oraz stwarzają warunki dla wykazania ich 
zamiłowań i uzdolnień; 
6) kształtują nawyki i potrzebę uczestnictwa w kulturze; 
7) upowszechniają kulturę zdrowotną i kształtują nawyki higieny, czystości oraz dbałości 
    o zachowanie zdrowia; 
8) rozwijają samodzielność, samorządność i społeczną aktywność. 

 
§ 42 

Doradca zawodowy 
1. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności: 

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne 
i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 
właściwych dla danego poziomu kształcenia; 

3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnieniem 
rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów; 

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę; 
5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie 

zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 
6) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów 

udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
 

§ 43 
Terapeuta pedagogiczny 

1. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności: 

   1) prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowy 
    lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności oraz 
          monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych; 
   2) rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu 
           szkoły; 
  3) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze  
             terapeutycznym; 
   4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym   
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           uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów; 
     5) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w: 

a. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości  
psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań 
i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności 
w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie 
ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły, 
b. udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

2. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno- 
  pedagogicznej w szkole, na wniosek dyrektora szkoły, zapewniają poradnie oraz placówki 
    doskonalenia nauczycieli. 

§ 44 
Zespoły 

1. Dyrektor Szkoły powołuje spośród nauczycieli zespoły przedmiotowe, wychowawcze lub inne 
zespoły problemowo-zadaniowe. 

2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący  powołany przez Dyrektora Szkoły.  Kadencja 
przewodniczącego zespołu trwa rok. Wyjątek stanowią zespoły problemowo-zadaniowe – 
kadencja przewodniczącego uzależniona jest od czasu realizacji zadania. 

3. Przewodniczący zespołu, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, składa sprawozdanie 
z pracy. 

4. Zespoły działają według opracowanych  planów pracy. 
5. Zebrania zespołów są protokołowane. 
6.  Zadaniem nauczycieli w ramach pracy w zespołach  jest w szczególności: 
   1) ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie 
            w miarę potrzeb; 
   2) korelowanie treści przedmiotowych przekazywanych na poszczególnych przedmiotach; 
   3) zintegrowanie wysiłków wszystkich uczących w danym oddziale nauczycieli w celu 
     stworzenia właściwego oddziaływania emocjonalnego i wychowawczego na cały zespół 
           klasowy; 

4) analizowanie uzyskiwanych efektów kształcenia i rekomendowanie stosownych wniosków 
związanych ze zmianą organizacji kształcenia Radzie Pedagogicznej; 

5) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa 
metodycznego, w tym dla początkujących nauczycieli; 

6) opiniowanie przygotowanych w Szkole innowacyjnych programów nauczania; 
7) współdziałanie w organizowaniu szkolnych pracowni przedmiotowych, a także 

w uzupełnianiu  ich wyposażenia; 
8) opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu badania wyników 

nauczania; 
9) rozpatrywanie spraw wychowawczych oddziału; 
10) opracowywanie kalendarza imprez w danym roku szkolnym. 

10. W szkole działa zespół wychowawczy, który powołany jest do rozwiązywania problemów 
    wychowawczych wynikających z bieżących problemów uczniów. W skład zespołu wchodzą: 
      pedagog, psycholog, nauczyciele uczący w danym oddziale i w miarę potrzeb, inni nauczyciele. 
  Pracą zespołu kieruje osoba powołana przez Dyrektora Szkoły. Do zadań zespołu 
       wychowawczego szkoły należy w szczególności: 

1) rozpatrywanie szczególnie trudnych przypadków wychowawczych wśród uczniów; 
2) ocena sytuacji wychowawczej szkoły; 
3) wskazanie głównych kierunków działań wychowawczych radzie pedagogicznej; 
4) opracowanie programu wychowawczego szkoły i jego stała ewaluacja. 
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§ 45 

Pracownicy administracji i obsługi 

1. Do zadań pracowników administracji i obsługi należy: 
1) troska o bezpieczeństwo dzieci poprzez sprawną organizację pracy, przestrzeganie 

przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy; 
2) rzetelne wykonywanie powierzonych obowiązków (zgodnie z przydziałem czynności); 

przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w szkole regulaminu porządkowego; 
3)  poszanowanie mienia szkolnego; 
4)  przestrzeganie zasad współżycia społecznego; 
5)   przestrzeganie tajemnicy służbowej. 

2. Pracownicy administracji i obsługi powinni włączać się w proces wychowawczy zgodnie 
     z programem wychowawczo-profilaktycznym. 
 

Rozdział 6 
Uczniowie Szkoły 

  
§ 46 

1. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci z obwodu Szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców. 
2. Uczniowie zamieszkali poza obwodem Szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej po 
 przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi 
    miejscami. 

§ 47 
1. Uczeń zobowiązany jest do dbania o schludny wygląd zewnętrzny oraz noszenia stosownego 
 stroju w stonowanych barwach (nie może mieć połyskujących aplikacji, wulgarnych 
    i obraźliwych nadruków itp.). 
2. W czasie świąt, uroczystości szkolnych i pozaszkolnych, ucznia obowiązuje strój galowy. 
3. Podczas zajęć wychowania fizycznego uczniów obowiązuje strój sportowy. 
4. W budynku szkolnym, uczniów obowiązuje obuwie zmienne sportowe o podeszwach 
      niepozostawiających śladów. 
5. W budynku szkolnym zabrania się noszenia nakryć głowy oraz ozdób zagrażających zdrowiu 
     i bezpieczeństwu. 
 

§ 48 
1. Prawa ucznia wynikają z Konwencji o Prawach Dziecka. 
2. Uczeń ma także prawo do: 

1) zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami; 
2) kształcenia się oraz wychowania i opieki odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju; 
3) organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między 
    wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań; 
4) dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do jego możliwości; 
5) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 
6) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy 
    umysłowej; 
7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny, ustalonych sposobów kontroli postępów 
    w nauce oraz znajomości kryteriów oceniania z zajęć edukacyjnych i zachowania; 
8) prawo do znajomości wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 
  śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających 
    z realizowanego przez nauczycieli programu nauczania; 
9) prawo do sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej i uzasadnionej oceny oraz ustalonych 
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sposobów kontroli postępów w nauce; 
10)  prawo do uzyskiwania na bieżąco informacji o uzyskiwanych ocenach; 
11) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru 

biblioteki podczas zajęć szkolnych, pozaszkolnych i pozalekcyjnych; 
12)  życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym; 
13)  zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych rozwijających ich zainteresowania i uzdolnienia; 
14)  udziału w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych w przypadku trudności w nauce; 
15)  wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową, proponowanie zmian i ulepszeń 

w życiu klasy i szkoły; 
16) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego; 
17) aktywnego udziału w pracach samorządu uczniowskiego; 
18) składania wniosków i opinii za pośrednictwem samorządu uczniowskiego we wszystkich 

sprawach szkoły, w tym sprawach dotyczących realizacji wymienionych powyżej 
podstawowych praw uczniów; 

19) pomocy materialnej; 
20)  wyrażania myśli, przekonań, a w szczególności dotyczących życia Szkoły, a także 

światopoglądowych i religijnych, o ile nie narusza tym dobra innych osób; 
21)  prawo do życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie edukacyjno-wychowawczym 

i zakazu stosowania przemocy fizycznej i psychicznej rozumianego jako gwarancję 
nietykalności cielesnej i nakaz poszanowania godności ucznia poprzez m.in. zakaz 
obrażania, poniżania, wyśmiewania, stosowania presji psychicznej, jednakowego oceniania 
i traktowania bez względu na wygląd zewnętrzny, status rodzinny, społeczny czy status 
ucznia oraz jednakowego traktowania w sytuacji konfliktu nauczyciel – uczeń, w tym prawo 
dowiedzenia swoich racji; 

22)  prawo do tajemnicy życia prywatnego i rodzinnego oraz tajemnicy korespondencji 
rozumianej jako zakaz upubliczniania przez pracowników Szkoły wszelkich informacji 
z nim związanych. 

3. Każdemu, kto posiada informacje o naruszenie praw ucznia Szkoły, służy uprawnienie 
   do wniesienia skargi do Dyrektora Szkoły, organu prowadzącego lub organu sprawującego 
   nadzór pedagogiczny, z zastrzeżeniem, iż skarga nosi znamiona złożenia jej w interesie 
      publicznym. 
4. Skarga składana w interesie własnym służy wyłącznie uczniowi, którego praw dotyczy 
    naruszenie, względnie jego rodzicom oraz innym osobom za zgodą ucznia, którego prawa 
       zostały naruszone. 
5. Skarga musi być złożona  w formie pisemnej z uzasadnieniem. 
6. Wycofanie skargi powoduje wstrzymanie biegu rozpatrzenia skargi. 
7. Dyrektor rozpatruje skargę w ciągu 7 dni od daty jej złożenia. 

  
§ 49 

1. Podstawowym obowiązkiem ucznia jest przestrzeganie zasad współżycia, przyjmowanie postaw 
i zachowań niegodzących i  niepozostających w sprzeczności z zadaniami Szkoły. 

2. Do podstawowych obowiązków ucznia Szkoły należy w szczególności: 
1) regularne i czynne uczestniczenie w procesie edukacyjno-wychowawczym prowadzonym 

przez  Szkołę; 
2) systematyczne przygotowywanie się do zajęć, poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności; 
3) właściwe zachowanie się podczas zajęć edukacyjnych: zachowywać należytą uwagę, nie 

rozmawiać z innymi uczniami, zabierać głos tylko po upoważnieniu  do tego przez 
nauczyciela; 

4) poszanowanie oraz należyte i właściwe używanie mienia Szkoły zgodnie z jego 
właściwościami i przeznaczeniem; 

5) respektowanie praw uczniów Szkoły, organów i pracowników Szkoły wynikających 
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 z przepisów prawa lub postanowień niniejszego Statutu; 
6) godne i kulturalne zachowanie w Szkole i poza nią; 
7) okazywanie szacunku nauczycielom, innym pracownikom Szkoły oraz uczniom; 
8) wykonywanie poleceń Dyrektora Szkoły i nauczycieli; 
9) przestrzeganie zasad współżycia społecznego, a  w tym: 

a. okazywanie szacunku dorosłym i kolegom; 
b. przeciwstawianie się przejawom brutalności i wulgarności; 
c. szanowanie poglądów i przekonań innych ludzi; 
d. szanowanie godności i wolności osobistej drugiego człowieka; 
e. naprawianie umyślnie wyrządzonej przez siebie szkody; 
f. zaniechanie postaw i zachowań noszących znamiona patologii społecznej, w tym 

zaniechania używania alkoholu, środków odurzających i innych używek grożących 
zdrowiu; 

10) przeciwdziałanie wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, marnotrawstwa i niszczenia 
majątku Szkoły oraz  dbanie o ład i porządek; 

11) dbanie o czystość mowy ojczystej; 
12) pozostawianie w szatni wierzchniej odzieży, 
13) przestrzeganie zasad higieny osobistej i  estetycznego wyglądu; 
14)  przestrzeganie zasad higieniczno-sanitarnych w pomieszczeniach Szkoły oraz zasad     

bezpieczeństwa określonych przepisami bezpieczeństwa i higieny w szkołach oraz  
bezpieczeństwa   przeciwpożarowego; 

15)  informowanie Dyrektora Szkoły i pracowników Szkoły o zaistniałych zagrożeniach 
dotyczących zdrowia i życia; 

16)  regularne uczęszczanie na zajęcia oraz wnioskowanie o usprawiedliwianie spóźnień 
i nieobecności w terminie dwóch tygodni  od dnia powrotu ucznia do Szkoły.  
Usprawiedliwienie nieobecności należy przedstawić w formie pisemnej, dopuszcza się 
również osobiste-ustne usprawiedliwienie przez rodzica; 

17) uczniowie na teren Szkoły nie powinni wnosić dużych sum pieniędzy, sprzętu 
elektronicznego lub komputerowego oraz drogiej biżuterii (pierścionki, klipsy, broszki, itp.) 
oraz innych wartościowych rzeczy (drogie pióra, zegarki, itp.); 

18)  przynoszenie przez uczniów rzeczy wymienionych w ust. 17 odbywa się na własną 
odpowiedzialność, szkoła nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę; 

19) przestrzeganie zakazu przynoszenia do Szkoły telefonów komórkowych. W przypadku 
naruszenia tej zasady nauczyciel ma obowiązek odebrania uczniowi telefon, a następnie 
zdeponowania go u Dyrektora Szkoły. Przed odebraniem telefonu uczeń zobowiązany jest 
go wyłączyć. W przypadku odmowy wyłączenia, wyłącza go w obecności ucznia 
nauczyciel. Uczeń ma prawo wyjąć z urządzenia kartę pamięci i kartę SIM. Do odebrania 
telefonu upoważnieni są rodzice ucznia. Jeżeli nieprzestrzeganie tego zakazu ma miejsce po 
raz pierwszy, wówczas wychowawca ma prawo zwrotu urządzenia uczniowi po zakończeniu 
zajęć edukacyjnych i po przeprowadzeniu z nim rozmowy dyscyplinującej. Dwukrotne 
naruszenie zakazu przynoszenia do Szkoły telefonu skutkuje obniżeniem oceny zachowania 
o jeden stopień. W sytuacji zachowań polegających na powtarzającym się łamaniu zakazu,  
wzywany zostaje do szkoły rodzic i ustala się z nim zasady dalszego postępowania; 

20)  w czasie pobytu w szkole uczniowie nie mogą korzystać z urządzeń elektronicznych (np. 
odtwarzacza MP3 i MP4, aparatu fotograficznego, kamery, tabletu itp.); 

21)  Zakaz określony w pkt 20 nie dotyczy: 
      a. wykorzystania  urządzeń elektronicznych podczas zajęć edukacyjnych jako pomocy 
             dydaktycznych, w przypadku uczniów po uzyskaniu zgody nauczyciela prowadzącego dane 
             zajęcia edukacyjne; 
             b. innych sytuacji na podstawie upoważnienia przez Dyrektora Szkoły. 
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§ 50 

1. Uczeń Szkoły  może być nagrodzony za: 

1) wybitne osiągnięcia w nauce; 

2) wzorowe zachowanie; 

3) wybitne osiągnięcia w konkursach szkolnych i poza szkolnych; 

4) wzorową postawę – koleżeńskość , pomoc innym uczniom; 

5) wzorowe wykonywanie obowiązków ucznia; 

6) wykonywanie prac społecznych i w ramach wolontariatu; 

7) osiągnięcia w dziedzinie nauki kultury, sportu i inne; 

8) udział w życiu szkoły – pracę w samorządzie uczniowskich i innych organizacjach 
szkolnych; 

9) 100% frekwencję. 

2. Świadectwo z wyróżnieniem otrzymuje uczeń klas IV-VIII, który w wyniku klasyfikacji rocznej 
   uzyskał z obowiązujących zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz wzorową lub 
   bardzo dobrą ocenę zachowania. 
3. Rodzaje nagród: 

1) ustna pochwała wychowawcy wobec klasy; 

2) ustna pochwała Dyrektora wobec społeczności uczniowskiej, np. na apelu szkolnym; 

3) list gratulacyjny Dyrektora do rodziców; 

4) nagroda książkowa lub rzeczowa; 

5) nagroda burmistrza. 

§ 51 

1. Za nieprzestrzeganie przez ucznia obowiązków określonych w Statucie Szkoły oraz 
wewnątrzszkolnych regulaminów i zarządzeń Dyrektora  mogą być stosowane wobec niego 
kary. 

2. Kara może być zastosowana po uprzednim wysłuchaniu racji zainteresowanych stron. 
3. Kary udzielane są uczniowi przez wychowawcę klasy, Dyrektora, na wniosek nauczycieli 

i pracowników szkoły. 
4. Uczeń może ponieść następujące kary: 

1) upomnienie ustne wychowawcy wobec klasy; 
2) upomnienie ustne dyrektora szkoły; 
3) nagana wychowawcy; 
4) nagana Dyrektora Szkoły; 
5) kara przeniesienia ucznia do równoległej klasy; 
6) przeniesienie ucznia do innej szkoły podstawowej za zgodą kuratora oświaty. 

5. W uzasadnionych sytuacjach dyrektor może odstąpić od stopniowania kar: 
1) zakazem uczestnictwa w imprezach klasowych i szkolnych oraz wycieczkach; 
2) odwołaniem z pełnionych funkcji w szkole lub klasie; 
3) zakazem reprezentowania Szkoły na zewnątrz. 

6. Z wnioskami o zastosowanie kar mogą występować wszyscy członkowie Rady Pedagogicznej 
     i inni pracownicy Szkoły. 
7. Nagrody przyznaje i kary nakłada Dyrektor Szkoły na wniosek Rady Pedagogicznej i Samorządu 
    Uczniowskiego  lub po zasięgnięciu opinii tych organów. 
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8. Karę nakłada się w formie  pisemnej z podaniem informacji o przysługującym prawie odwołania, 
   terminu jego wniesienia oraz szczegółowym określeniu organów, do których przysługuje 
    uczniowi wniesienie odwołania. 
9. Uczeń posiada uprawnienie do złożenia odwołania od nałożonej na niego kary do Dyrektora 
   Szkoły lub za jego pośrednictwem – do organu prowadzącego lub organu  sprawującego nadzór 
    pedagogiczny - w terminie siedmiodniowym, liczonym od dnia jej doręczenia w formie pisemnej. 
10. Dyrektor Szkoły, w każdym stadium postępowania odwoławczego, posiada uprawnienie do 
      cofnięcia nałożonej kary, jej zawieszenia względnie przekazania do ponownego rozpatrzenia. 
11. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia. Kary nie mogą być 
      stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą ucznia. 
12. O nałożonej karze informuje się rodziców ucznia. 
13. Uczeń może być ukarany przeniesieniem do innej Szkoły jeżeli ww. kary nie wpłynęły na 
  poprawę postępowania ucznia oraz  za szczególnie rażące naruszenie obowiązków 
      w szczególności, gdy: 

1) jego pobyt w Szkole zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych; 

2) zachowuje się lekceważąco lub wulgarnie wobec nauczycieli lub innych uczniów; 

3) umyślnie spowoduje uszczerbek na zdrowiu innego ucznia lub stosuje wobec innych 
przemoc fizyczną; 

4) jeżeli spożywa alkohol, pali papierosy, zażywa lub rozprowadza środki odurzające na terenie 
Szkoły lub poza nią; 

5) dopuścił się fałszowania lub niszczenia dokumentacji szkolnej; 
6) dopuścił się kradzieży lub innego wykroczenia przeciwko prawu; 
7) nagminnie narusza inne postanowienia regulaminu uczniowskiego, jeżeli po zastosowaniu 

kar porządkowych zawartych w regulaminie nie nastąpiła poprawa zachowania ucznia. 
14. Sposoby i formy dokumentowania kar: 

      1) niewłaściwe zachowania ucznia zapisywane są przez nauczycieli w zeszycie uwag klasy; 
      2) zgromadzone uwagi są podstawą do wymierzenia kar przez wychowawcę lud dyrektora oraz 
          do ustalenia oceny zachowania; 
       3) każda wymierzona kara winna być odnotowana w dzienniku lekcyjnym; 
    4) kara nagany wychowawcy klasy lub Dyrektora Szkoły udzielane są uczniowi w formie 
           pisemnej na druku przygotowanym przez szkołę; 
       5) dokument podpisuje odpowiednio wychowawca lub Dyrektor oraz rodzic i uczeń. 

 

 
Rozdział 7 

Wewnątrzszkolny system oceniania 
§ 52 

1. Ocenianiu podlegają: 
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 
2) zachowanie ucznia. 
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu 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. 
3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu 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. 

4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 
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1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 
      poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych; 
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 
      3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, a także 
          śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 
5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny 
    klasyfikacyjnej zachowania; 
6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 
      klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 
7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach, 
      trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach. 
 

§ 53 
1. Rok szkolny składa się z dwóch półroczy. Pierwsze półrocze zamyka się z końcem 
  następnego tygodnia po klasyfikacji, a drugie półrocze zamyka rada zatwierdzająca 
      klasyfikację roczną.   
2. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o: 
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych 
     i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez 
     siebie programu nauczania; 
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 
     z zajęć edukacyjnych. 
3. Wychowawca oddziału informuje uczniów i rodziców o warunkach, sposobie oraz 
     kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana 
       rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

  
§ 54 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz 

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

zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć; 
3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; 
4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 
5) dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce 

i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach; 
6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 
  

§ 55 
1. Uczeń w trakcie nauki w Szkole otrzymuje oceny: 
    1) bieżące mające na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji 
       o jego osiągnięciach edukacyjnych, pomagających w uczeniu się poprzez wskazanie, co uczeń 
        robi, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć; 
     2) klasyfikacyjne: 
          a. śródroczne i roczne 
          b.  końcowe. 

  
§ 56 
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1. Uczeń podlega klasyfikacji: 
     1) śródrocznej i rocznej, 
     2) końcowej. 
2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia 
   z zajęć edukacyjnych i zachowania  oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych 
    zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się 
    co najmniej raz w ciągu roku szkolnego, w terminie określonym w statucie szkoły. 
3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych  ucznia z zajęć 
  edukacyjnych i zachowania w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen 
      klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z tym że w klasach 
      I-III  w przypadku: 
     1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych 
             zajęć; 
     2) dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć. 
4. Na klasyfikację końcową składają się: 
  1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie 
        programowo najwyższej lub semestrze programowo najwyższym; 
   2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się 
          odpowiednio w klasach programowo niższych; 
      3)  roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej. 
5. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej Szkoły. 
6. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane 
  ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym 
  klasyfikacji śródrocznej i rocznej dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń zawartych 
      w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. 
7. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną 
     zachowania. 
8. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 
    1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 
    2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie Szkoły. 
9. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen 
    wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć. 

  
§ 57 

1. Oceny bieżące i śródroczne, oraz roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, począwszy 
od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się w stopniach według następującej skali, używając 
następujących skrótów literowych: 
 stopień celujący               - 6         - cel; 
 stopień bardzo dobry      - 5          - bdb; 
 stopień dobry                   - 4         - db; 
 stopień dostateczny         - 3          - dst; 
 stopień dopuszczający     - 2         - dop; 
 stopień niedostateczny    - 1          - ndst; 

2. W ocenach bieżących dopuszcza się stosowanie + i –. 
3. Oceny bieżące odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym klasy, w formie cyfrowej. Oceny 
 klasyfikacyjne w rubrykach przeznaczonych na ich wpis, a także w arkuszach ocen 
 i protokołach egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych i sprawdzających – słownie 
   w pełnym brzmieniu. 
4. Nauczyciele uczący w klasach I-III prowadzą dziennik lekcyjny, w którym odnotowują na 
     bieżąco osiągnięcia edukacyjne ucznia stosując oceny cyfrowe: 

1) 6- oznacza, że wiadomości ucznia wyraźnie wykraczają poza poziom osiągnięć 
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edukacyjnych przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, są 
oryginalne i twórcze oraz wskazują na dużą samodzielność ich uzyskania; 

2)  5- oznacza, że uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych 
w realizowanych przez nauczyciela treściach programowych, a swoje umiejętności potrafi 
zastosować w różnych sytuacjach; 

3)  4- oznacza, że opanowanie przez ucznia zakresu wiadomości i umiejętności przewidzianych 
w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania nie jest pełne, ale nie prognozuje 
żadnych kłopotów w opanowywaniu kolejnych treści kształcenia; 

4)  3- oznacza, że uczeń opanował jedynie w podstawowym zakresie wiadomości 
i umiejętności przewidziane w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, co 
może oznaczać jego problemy przy poznawaniu kolejnych, trudniejszych treści kształcenia 
w ramach danych zajęć edukacyjnych; 

5)  2- oznacza, że opanowane przez ucznia wiadomości i umiejętności przewidziane 
w realizowanych przez nauczyciela treściach programowych są tak niewielkie, że 
uniemożliwiają dalsze przyswojenie materiału nauczania; większość zadań indywidualnych 
uczeń wykonuje przy pomocy nauczyciela; 

6)  1- oznacza, że uczeń ma tak duże braki wiedzy i umiejętności z danego zakresu nauczania, 
iż uniemożliwia mu to bezpośrednią kontynuację opanowania kolejnych treści zadań 
edukacyjnych. 

5. W klasach I - III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami 
 opisowymi. 

 
§ 58 

 Oceny bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych 
zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, 
a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – na podstawie opinii własnej, innych 
nauczycieli, klasy i ucznia wychowawca klasy. 

 Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala się w następujący sposób: 
1) klasy I-III szkoły podstawowej: 

            a. ocenianie bieżące polega na odnotowaniu wyników obserwacji pracy ucznia w dzienniku    
                 lekcyjnym według ustalonej skali; 
     b. ocenianie klasyfikacyjne śródroczne w klasach I-III polega na sporządzeniu oceny 
      opisowej dla każdego ucznia. Wychowawcy klas I-III mają obowiązek wręczenia 
                uczniom/rodzicom oceny opisowej podczas półrocznego spotkania z rodzicami; 
         c. ocenianie klasyfikacyjne roczne w klasach I-III polega na określeniu dla każdego ucznia 
     oceny opisowej w dzienniku lekcyjnym oraz wypełnieniu szkolnego świadectwa 
               opisowego wręczanego uczniowi na zakończenie roku szkolnego; 
       d. oprócz bieżącego oceniania w skali punktowej nauczyciele klas I-III stosują różnorodne 
              formy ustnych ocen bieżących (np. w formie pochwały, gratulacji, komentarza). 

2) ze sprawdzianów pisemnych w klasach IV – VIII (z wyłączeniem wypracowań z języka 
polskiego, angielskiego i niemieckiego): 
a. mniej niż 31 % poprawnych odpowiedzi – ocena niedostateczny; 
b. od 31% do 50 % poprawnych odpowiedzi – ocena dopuszczający; 
c. od 51% do 74% poprawnych odpowiedzi – ocena dostateczny; 
d. od 75% do 90% poprawnych odpowiedzi – ocena dobry; 
e. od 91 % do 99% poprawnych odpowiedzi – ocena bardzo dobry; 
f. 100% poprawnych odpowiedzi – ocena celujący. 

 Przewiduje się następujące źródła informacji, prowadzące do ustalenia oceny bieżącej: 
1) odpowiedzi ustne; 
2) sprawdziany pisemne; 
3) praca domowa; 
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4) wypracowanie; 
5) projekty edukacyjne i prace wykonywane przez uczniów; 
6) test; 
7) referat; 
8) praca w grupach, 
9) praca samodzielna; 
10) prezentacja indywidualna i grupowa; 
11) testowanie sprawności fizycznej; 
12) opracowanie i wykonanie pomocy dydaktycznych; 
13) wytwory pracy własnej ucznia; 
14) praca pozalekcyjna, np. udział w konkursach, olimpiadach, zajęciach pozalekcyjnych; 
15) obserwacja ucznia; 
16) aktywność ucznia podczas zajęć. 

  
§ 59 a 

1. Uczniów należy powiadomić z tygodniowym wyprzedzeniem o terminie i zakresie pisemnych 
  sprawdzianów i wiadomości. Nauczyciela obowiązuje wpis informacyjny w dzienniku lekcyjnym 
 (ołówkiem) z tygodniowym wyprzedzeniem o planowanym sprawdzianie. W ciągu dnia może 
 odbyć się tylko jeden sprawdzian, w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy sprawdziany. Bez 
  zapowiedzi mogą odbywać się tzw. kartkówki obejmujące materiał z trzech ostatnich tematów. 
2. Nauczyciel w terminie dwóch tygodni udziela zainteresowanym informacji o wynikach 
  pisemnego sprawdzianu wiedzy. W przypadku wypracowań, rozprawek problemowych – 
     w terminie do trzech tygodni. 
3. Uczeń ma możliwość zgłoszenia przed rozpoczęciem lekcji nieprzygotowania do zajęć. Jeżeli 
   w tygodniu jest jedna godzina zajęć z danego przedmiotu, uczniowi przysługuje prawo do 
  jednego nieprzygotowania (n), w pozostałych przypadkach do dwóch nieprzygotowań 
      w półroczu. 
4. Jeżeli uczeń był nieobecny przez dłuższy czas (ponad dwa tygodnie) trwania nauki, a jego 
    nieobecności są usprawiedliwione, to jest zwolniony ze sprawdzianów wiadomości, odpowiedzi 
    i kartkówek przez tydzień. 
5. Na wniosek Samorządu Uczniowskiego może być ustalony jeden dzień bez oceny 
       niedostatecznej w dowolnym miesiącu zajęć. 
6. Ustala się minimalną liczbę ocen, jaką uczeń powinien otrzymać w ciągu półrocza: 

1) 4 oceny z przedmiotu realizowanego w wymiarze 1 godz. tygodniowo, 
2) 5 ocen z przedmiotu w wymiarze 2 i więcej godzin tygodniowo. 

7. W przypadku otrzymania bieżącej oceny niedostatecznej uczeń jest zobowiązany uzgodnić 
   z nauczycielem sposób nadrobienia zaległości i w terminie do dwóch tygodni zgłosić się do 
   odpowiedzi w ramach zajęć dodatkowych. Niedopełnienie tego obowiązku może stanowić 
   podstawę do wystawienia półrocznej lub końcoworocznej oceny niedostatecznej z danego 
       przedmiotu. 

  
§ 60b 

1. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia, dokumentację egzaminu klasyfikacyjnego, 
poprawkowego oraz inną dokumentację dotyczącą oceniania  udostępnia się uczniowi i jego 
rodzicom według zasad : 

1) uczniowie – zapoznają się z poprawionymi pracami pisemnymi w szkole po rozdaniu ich przez 
nauczyciela, 
2) rodzice uczniów – na zebraniach klasowych lub po ustaleniu terminu z nauczycielem uczącym 
danego przedmiotu. 
2. Uczeń i jego rodzice zwracają się z wnioskiem do wychowawcy  klasy o umożliwienie wglądu 

do pracy pisemnej ucznia, dokumentacji egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego  lub innej 
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dokumentacji dotyczącej oceniania. 
3. Wychowawca  klasy ma obowiązek umożliwić wgląd do dokumentacji, o której mowa w ust. 2, 

w porozumieniu z nauczycielem danych zajęć edukacyjnych niezwłocznie, nie później jednak 
niż w okresie 5 dni od daty złożenia wniosku. 

4. Prace pisemnie ucznia, dokumentację egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego  lub inną 
dokumentację dotycząca oceniania udostępnia się uczniowi i jego rodzicom do wglądu 
wyłącznie na terenie Szkoły. 

5. Prace pisemne ucznia  nauczyciel  prowadzący zajęcia edukacyjne przechowuje do zakończenia 
rocznych zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym. 

  
§ 60 c 

1.W ocenianiu wewnątrzszkolnym obowiązują następujące zasady: 
1) jawności kryteriów oceniania – uczeń i jego rodzice znają kryteria oceniania, zakres 

materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie; 
2) częstotliwości i rytmiczności oceniania – uczeń oceniany jest na bieżąco, systematycznie; 
3) różnorodności oceniania – uczeń oceniany jest we wszystkich obszarach jego aktywności 

wynikającej ze specyfiki przedmiotu; 
4) różnicowania wymagań edukacyjnych – zadania stawiane uczniowi powinny uwzględniać 

zróżnicowany poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen; 
5) jawności oceny – sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń otrzymuje do 

wglądu na zasadach określonych przez nauczycieli, ocena z pracy pisemnej jest opatrzona 
komentarzem nauczyciela, rodzice  ucznia mają prawo wglądu w pracę pisemną dziecka na 
terenie Szkoły i w obecności nauczyciela. 

 
 

§ 60d 
1. Ustala się następujące kryteria oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych w klasyfikacji   
    śródrocznej  i rocznej: 
    1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który:                                                                              
               a. posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania; 
         b. samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi 
         wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych, proponuje 
     nietypowe rozwiązania, rozwiązuje zadania wykraczające poza przyjęty program 
                nauczania; 
                c. uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim; 
         d. osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych lub 
                posiada  inne porównywalne sukcesy i osiągnięcia; 
      2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: 

a. opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności  określonych w  programie nauczania 
oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami; 

b. rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem 
nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań 
i problemów w nowych sytuacjach; 

       3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który: 
a. nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych w  program nauczania, 

ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania ujęte w podstawie 
programowej; 

b. poprawnie stosuje wiadomości, wykonuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne 
lub praktyczne. 

      4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: 
a. opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania na poziomie 
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treści zawartych w podstawie programowej; 
b. wykonuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu 

trudności. 
      5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: 

a. ma trudności z opanowaniem zagadnień ujętych w podstawie programowej, ale braki 
te umożliwiają uzyskanie przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu 
w ciągu dalszej nauki, z wyjątkiem uczniów klas programowo najwyższych; 

b. wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności. 
      6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: 

a. nie opanował wiadomości i umiejętności ujętych w podstawie programowej, a braki 
w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy 
z tego przedmiotu; 

b. nie jest w stanie wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności. 
 

§ 60e 
1. Szczegółowe zasady oceniania z poszczególnych zajęć edukacyjnych określają nauczyciele  

przedmiotów, z zachowaniem przepisów określonych  w Statucie. 
2. Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach 

edukacyjnych, w szczególności poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych do 
indywidualnych potrzeb psychofizycznych edukacyjnych ucznia, zgodnie z zaleceniami 
zawartymi w orzeczeniu lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

3. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach 
wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania 
przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

4. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub informatyki na 
podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez 
lekarza, na czas określony w tej opinii. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć 
uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji 
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 
 Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki, plastyki należy przede 
wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków 
wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego-także 
systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach 
podejmowanych przez Szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

5. W przypadku gdy obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego realizowane w formie do 
wyboru przez ucznia są prowadzone przez innego nauczyciela niż nauczyciel prowadzący 
zajęcia wychowania fizycznego w formie klasowo-lekcyjnej, śródroczną i roczną ocenę 
klasyfikacyjną z zajęć wychowania fizycznego ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia po 
uwzględnieniu opinii nauczyciela prowadzącego zajęcia w formie do wyboru przez ucznia. 

6. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, 
z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki 
drugiego języka obcego nowożytnego do końca danego etapu edukacyjnego na wniosek 
rodziców albo pełnoletniego ucznia oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, z której wynika potrzeba zwolnienia z nauki 
tego języka obcego nowożytnego. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, z którego wynika 
potrzeba zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego, zwolnienie z nauki 
tego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. W przypadku 
zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w dokumentacji przebiegu 
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 
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§ 61 

Zachowanie 
1. Oceny klasyfikacyjne śródroczne, roczne i końcoworoczne zachowania ustala się według 

 następującej skali, z następującymi skrótami literowymi: 
1) ocena wzorowa            - wz; 
2) ocena bardzo dobra      - bdb; 
3) ocena dobra                  - db; 
4) ocena poprawna            - popr; 
5) ocena nieodpowiednia   - ndp; 
6) ocena  naganna               - ng. 

2. Oceny klasyfikacyjne wpisuje się w rubrykach przeznaczonych na ich wpis, a także 
w arkuszach ocen  – słownie, w pełnym brzmieniu. 

3. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub 
inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego 
zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia 
o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

  
§ 61 a 

1. Ocena zachowania ucznia odzwierciedla sposób funkcjonowania ucznia w środowisku szkolnym 
   i pozaszkolnym oraz poziom respektowania przez niego zasad współżycia społecznego oraz 
     ogólnie przyjętych norm etyczno-moralnych. 
     1) Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 
a. wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 
b. postępowanie zgodnie 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. okazywanie szacunku innym osobom, 
g. godne, kulturalne zachowanie się w Szkole i poza nią. 

  
§ 61b 

Zachowanie w klasach I - III 
1. W klasach I-III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi. 
2. Cząstkowe oceny  wystawia się w postaci określeń literowych: 
     1)  w–   wyróżniająca  (postawa prorozwojowa) 
     2)  d – dobra  (postawa akceptowana, bez zastrzeżeń) 
     3) n – niezadowalająca    (postawa budząca zastrzeżenia) 
     w następujących obszarach: 
a. wywiązywanie się z obowiązków ucznia: przygotowanie do zajęć, odrabianie prac 
   domowych, wykonywanie poleceń nauczyciela, skoncentrowanie na zajęciach, efekty    
    pracy odpowiadające indywidualnym możliwościom  ucznia; 
b. postawy prospołeczne: godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, okazywanie 
 szacunku innym osobom, dbałość o honor i tradycje Szkoły,  postępowanie zgodne 
 z dobrem społeczności szkolnej (stosowanie zwrotów grzecznościowych, współpraca 
  w zabawach i sytuacjach zadaniowych, umiejętne rozwiązywanie problemów/konfliktów, 
 okazywanie pomocy,  współczucia, wolontariat, zachowanie na zajęciach i przerwach 
   w oparciu o obowiązujące regulaminy); 
             c. aktywność: 
       - na rzecz własnego rozwoju: dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych, 
         przedsiębiorczość i kreatywność, udział w zajęciach wyrównawczych i rozwijających 
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      zdolności oraz zainteresowania, zaangażowanie podczas pracy, wykonywanie prac 
   dodatkowych (prace plastyczno-techniczne, pozyskiwanie materiałów/informacji 
             z różnych źródeł, wykonywanie doświadczeń); 
       - na rzecz klasy i Szkoły: wypełnianie dyżurów, dbałość o miejsce pracy, dbałość 
                 o wystrój klasy, włączanie się w organizację uroczystości, imprez i akcji prospołecznych. 
3. Kryteria na poszczególne oceny: 
   1) ocenę wyróżniającą otrzymuje uczeń, który wypełnia polecenia nauczyciela, wnosząc w ich 
      realizację własną inwencję, podejmuje z własnej inicjatywy dodatkowe zadania i konsekwentnie 
     dąży do osiągnięcia zamierzonego celu; 
   2) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który stara się w pełni zrealizować  polecenia nauczyciela, 
       funkcjonuje w szkole/klasie zgodnie z przyjętymi zasadami,  nie wykazując własnej inicjatywy; 
  3) ocenę niezadowalającą otrzymuje uczeń, który nie wywiązuje się z poleceń nauczyciela 
      i przyjętych w szkole/klasie norm i zasad.   

  
§ 61 c 

Zachowanie w klasach IV - VIII 
1. W klasach IV – VIII ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następujących   
     kryteriów: 
     1) Zachowanie wzorowe: 
          a. Stosunek do obowiązków szkolnych: 
         - uczeń maksymalnie wykorzystuje swoje możliwości intelektualne; 
         - zawsze jest przygotowany do lekcji; 
     - sumiennie wykonuje polecenia nauczyciela, rzetelnie wywiązuje się z powierzonych mu 
           zadań; 
      - bierze udział w konkursach, zawodach, imprezach, uroczystościach klasowych, szkolnych 
            i pozaszkolnych lub czynnie uczestniczy w ich organizowaniu; 
          - pilnie uważa na lekcjach; 
   - nie opuścił w półroczu ani jednej godziny nieusprawiedliwionej (3 spóźnienia 
           nieusprawiedliwione są równoznaczne z 1 godziną nieusprawiedliwioną); 
           b.  Kultura osobista: 

- nie używa wulgarnych słów, wykazuje wysoką kulturę słowa; 
- jest tolerancyjny i z szacunkiem odnosi się do innych osób; 
- wzorowo zachowuje się na lekcjach, podczas przerw i poza szkołą; 
- zawsze nosi obuwie zmienne i ma stosowny uczniowski wygląd; 
- dba o estetykę swojego wyglądu i higienę osobistą. 

            c. Zachowania społeczne: 
- umie współżyć w zespole; 
- jest uczynny, chętnie pomaga innym; 
- dba o wygląd klasy i najbliższego otoczenia; 
- jest zaangażowany w życie klasy i szkoły; 
- szanuje mienie własne i społeczne; 
- przeciwstawia się i reaguje na wszelkie przejawy przemocy, agresji i brutalności; 
- dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 
- dba o honor i tradycje szkoły. 

            d. Zaangażowanie we własny rozwój: 
- zachowuje się kulturalnie w szkole i poza Szkołą, godnie reprezentuje szkołę; 
- jest autokratyczny i wyciąga wnioski z własnych błędów; 
- jest wzorem dla innych; 
- rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych 
   lub poprzez samokształcenie; 
- respektuje zasady współżycia społecznego i ogólnie przyjęte normy etyczne; 
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- nie ulega nałogom. 
       2) Zachowanie bardzo dobre: 
            a. Stosunek do obowiązków szkolnych: 

- uczeń w pełni wykorzystuje swoje możliwości intelektualne; 
- zawsze jest przygotowany do lekcji; 
- wykonuje polecenia nauczyciela, podejmuje się wykonywania dodatkowych zadań; 
- angażuje się do udziału w konkursach, zawodach, imprezach, uroczystościach klasowych, 
 szkolnych i pozaszkolnych lub czynnie uczestniczy w ich organizowaniu; 
- pilnie uważa na lekcjach; 
- nie opuścił w półroczu więcej niż 2 godziny nieusprawiedliwione. 

              b.   Kultura osobista: 
- nie używa wulgarnych słów, stosuje zwroty grzecznościowe; 
- jest miły i uprzejmy we wszystkich kontaktach interpersonalnych; 
- zachowanie na lekcjach, podczas przerw i poza szkołą nie budzi zastrzeżeń; 
            - nosi obuwie zmienne i ma stosowny uczniowski wygląd zewnętrzny; 
            - dba o estetykę swojego wyglądu i higienę osobistą. 
            c. Zachowania społeczne: 
             - umie współżyć w zespole; 

             - jest uczynny, w razie potrzeby pomaga innym; 
             - bardzo dobrze wykonuje powierzone mu obowiązki; 
             - szanuje mienie własne i społeczne; 
             - przeciwstawia się przejawom przemocy i agresji ; 
             - angażuje się w życie klasy; 
              - dba o wygląd klasy i najbliższego otoczenia; 
              - dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych; 
              - dba o honor i tradycje Szkoły. 
            d.  Zaangażowanie we własny rozwój: 

- zachowuje się bez zarzutu w Szkole i poza nią; 
- jest autokratyczny i wyciąga wnioski z własnych błędów; 

            - nie ulega namowom, naciskom, nie daje się sprowokować; 
            - rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania; 
            - respektuje zasady współżycia społecznego i ogólnie przyjęte normy etyczne; 
            - po zwróceniu uwagi natychmiast eliminuje uchybienia w swoim zachowaniu; 
            - nie ulega nałogom. 
      3) Zachowanie dobre: 
             a. Stosunek do obowiązków szkolnych: 

   - osiąga wyniki nauczania adekwatne do swoich możliwości; 
   - jest  przygotowany do lekcji; 
   - podejmuje się wykonywania dodatkowych zadań na polecenie nauczyciela; 
   - uważa na lekcjach; 
   - wywiązuje się ze swoich obowiązków szkolnych; 
   - nie opuścił w półroczu więcej niż 5 godzin nieusprawiedliwionych. 
b. Kultura osobista: 
   - zachowuje się odpowiednio do sytuacji; 

                - nie używa wulgarnych słów; 
                - stosuje zwroty grzecznościowe; 
                - nosi obuwie zmienne i ma stosowny uczniowski wygląd zewnętrzny; 
                - dba o estetykę swojego wyglądu i higienę osobistą. 

c. Zachowania społeczne: 
                - respektuje zasady współżycia społecznego i  ogólnie przyjęte normy etyczne; 
             - zachowanie na lekcjach, podczas przerw i poza szkołą nie budzi poważnych zastrzeżeń 
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                  (nie wymaga interwencji pedagoga, dyrektora szkoły, uczeń  nie otrzymuje nagan); 
                - wywiązuje się z powierzonych mu zadań;   
                - angażuje się w życie klasy; 
                - dba o wygląd klasy i najbliższego otoczenia; 
                - dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych; 
                - nie przejawia agresji słownej i fizycznej; 
                - szanuje mienie własne i społeczne; 
                - dba o honor i tradycje szkoły. 

d. Zaangażowanie we własny rozwój: 
                - zachowanie ucznia nie budzi  zastrzeżeń (w Szkole i poza nią); 
    - systematycznie i odpowiednio motywowany rozwija swoje zainteresowania 
                 i uzdolnienia; 
    - stosowane środki zaradcze przynoszą pozytywne rezultaty, a uchybienia ulegają 
                 poprawie po zwróceniu uwagi; 
             - nie ulega nałogom. 
      4) Zachowanie poprawne: 
           a. Stosunek do obowiązków szkolnych: 
           - w znikomym stopniu wykorzystuje swój potencjał intelektualny; 
           - motywowany nie podejmuje dodatkowych działań; 
           - wykonuje polecenia nauczyciela; 
           - zdarza się być nieprzygotowanym do lekcji (brak pracy domowej); 
           - pozytywnie reaguje na uwagi nauczyciela; 
      - nie opuścił w półroczu więcej niż 10 godzin nieusprawiedliwionych (3 spóźnienia są 
              równoznaczne z 1 godziną nieusprawiedliwioną). 

b. Kultura osobista: 
            - wykazuje elementarną kulturę osobistą; 
            - nie używa wulgaryzmów; 
            - czasami nie  zmienia obuwia, 
            - dba o higienę osobistą i estetyczny wygląd, nosi odpowiedni strój szkolny. 

c. Zachowania społeczne: 
             - nie stosuje agresji słownej i fizycznej; 
             - dba o bezpieczeństwo swoje i  nie naraża innych; 
             - szanuje mienie własne i społeczne; 
             - sporadycznie podejmuje działania społeczne, ale tylko na polecenie nauczyciela; 
             - wykonuje powierzone mu obowiązki. 

d. Zaangażowanie we własny rozwój: 
             - jest biernym uczestnikiem życia społecznego; 
          - uchybienia w zachowaniu ucznia nie wynikają ze złej woli i stosowane środki zaradcze 
                przynoszą rezultaty; 
              - nie ulega nałogom. 
         5) Zachowanie nieodpowiednie: 

a. Stosunek do obowiązków szkolnych: 
             - uczy się wyraźnie poniżej swoich możliwości; 
             - nie pracuje na lekcjach, często jest do nich nieprzygotowany (nie odrabia prac domowych, 
               nie przynosi zeszytów itp.); 
             - nie reaguje właściwie na  uwagi nauczyciela; 
            - zdarza mu się nie wykonywać poleceń nauczyciela; 
            - nie jest zainteresowany życiem klasy i Szkoły; 
            - zaniedbuje obowiązki; 
            - opuścił w półroczu ponad 10 godzin nieusprawiedliwionych. 
           b. Kultura osobista: 



Zespół Szkół w Kietrzu – Publiczna Szkoła Podstawowa w Kietrzu                                               Statut Szkoły 

 

  49 

- przejawia niewłaściwe zachowania wobec pracowników szkoły, kolegów, otoczenia; 
- używa wulgarnych słów;   
- często nie  zmienia obuwia; 
- nie dba o higienę osobistą i estetyczny wygląd; 
- nie nosi stosownego ubioru szkolnego. 

            c. Zachowania społeczne: 
- nie podejmuje żadnych działań społecznych nawet na polecenie nauczyciela; 
- zdarza mu się zakłócić przebieg lekcji lub uroczystości szkolnych (rozmowa, śmiech, 
   gesty, komentarze itp.); 
- nie szanuje mienie własne i społeczne; 
- stosuje przemoc słowną lub fizyczną wobec innych; 
- kłamie i oszukuje; 
- ma negatywny wpływ na innych; 
- celowo naraża na niebezpieczeństwo siebie i innych. 

          d. Zaangażowanie ucznia we własny rozwój, poszanowanie własnej osoby: 
- nie wykorzystuje szans stwarzanych przez Szkołę; 
- wykazuje się brakiem poczucia winy i skruchy; 
- często wymagana jest interwencja wychowawcy, nauczycieli, pedagoga (rozmowa, 
 upomnienie, nagana), a środki zaradcze stosowane przez Szkołę przynoszą jedynie 
  krótkotrwałą poprawę; 
- stosuje używki. 

        6) Zachowanie naganne: 
a. Stosunek do obowiązków szkolnych: 
- uczy się wyraźnie poniżej swoich możliwości; 
- nie pracuje na lekcjach, często jest do nich nieprzygotowany (nie odrabia prac domowych, 
  nie przynosi zeszytów itp.); 
- jest nieobowiązkowy, niezdyscyplinowany; 
- nie reaguje na  uwagi nauczyciela i pracowników Szkoły; 
- samowolnie wychodzi z sali lub ze szkoły w czasie zajęć; 
- wagaruje, opuścił w półroczu ponad 30 godzin nieusprawiedliwionych. 
b. Kultura osobista: 
- nie zachowuje podstawowych zasad kultury osobistej; 
- nagminnie używa wulgarnych słów i gestów; 
- demonstracyjnie reaguje na uwagi (odwracanie się, odchodzenie, zaprzeczanie, 
    wyśmiewanie, używanie wyzywających gestów itp.); 
- często nie zmienia obuwia; 
- wygląda nieestetycznie, ma niestosowny strój; 
- uczestnictwo w lekcjach i imprezach szkolnych ogranicza celowo do zakłócania ich 
 przebiegu – prowokuje innych poprzez dogadywanie, zaczepianie, pokazywanie 
    niestosownych gestów itp.). 
c. Zachowania społeczne: 
- celowo zachowuje się niestosownie do sytuacji, jego zachowanie jest nie do przyjęcia 
   przez otoczenie; 
- kłamie i oszukuje; 
- jest nieżyczliwy, niekoleżeński, złośliwy w stosunkach międzyludzkich; 
- jego zachowanie jest agresywne (przekleństwa, wyzwiska, zastraszanie, poniżanie, 
    bójki, uszkodzenia ciała itp.); 
- komentuje wypowiedzi nauczyciela lub uczniów; 
- odmawia wykonania obowiązków na rzecz społeczności szkolnej; 
- celowo niszczy mienie społeczne (wyposażenie sal lekcyjnych, zieleni, pomocy    
   naukowych itp. ); 
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- swoim zachowaniem naraża siebie i innych na niebezpieczeństwo; 
- demoralizuje innych poprzez swoje zachowanie oraz nakłania do nieodpowiednich 
   zachowań; 
- wszedł w konflikt z prawem (kradzież, zniszczenie, rozboje, pobicia, włamania, 
    wyłudzenia, cyberprzemoc); 
- przynosi do Szkoły niebezpieczne narzędzia, przedmioty, substancje. 
d. Zaangażowanie ucznia we własny rozwój, poszanowanie własnej osoby: 
- nie wykorzystuje szans stwarzanych przez szkołę; 
-  wykazuje się brakiem poczucia winy i skruchy; 
- nie dba o własne zdrowie; 
- stosowane wobec ucznia środki zaradcze nie przynoszą rezultatów; 
- ulega nałogom. 

3. Pod określeniem stosowny wygląd zewnętrzny rozumie się zabranianie farbowania włosów, 
malowania paznokci, robienia makijażu i tatuaży, zakładania strojów odsłaniających dekolt, 
brzuch, w tym zakładania zbyt krótkich spódnic i szortów. 

  
§ 61 d 

1. W ocenianiu zachowania ucznia obowiązują następujące zasady: 
1) ocenę okresową i roczną  zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii  

nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia; 
2) wychowawca ma obowiązek, na początku roku szkolnego, poinformować uczniów 

 i rodziców o zasadach oceniania zachowania; 
     ocena klasyfikacyjna  zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć 
             edukacyjnych i na promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie Szkoły; 

3) ocena  zachowania uwzględnia przede wszystkim respektowanie przez ucznia  zasad 
współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych oraz funkcjonowania 
w środowisku szkolnym. 

  
§ 62 

1. Do zadań i obowiązków nauczyciela w zakresie oceniania należy w szczególności: 
  1) formułowanie wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 
      śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 
           edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; 
    2) informowanie o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu    
           nauczania; 
       3) informowanie o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 
     4) informowanie o warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie 
            klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 
      5) stwarzanie uczniowi szansy uzupełnienia braków; 
6) systematyczne i rytmiczne ocenianie uczniów; 
7) dostosowanie wymagań edukacyjnych, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych 
    i edukacyjnych ucznia; 
8) informowanie i stosowanie ustalonych sposobów sprawdzenia osiągnięć edukacyjnych 
     uczniów; 
9) informowanie ucznia na dwa tygodnie  przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 
   Pedagogicznej o przewidywanych ocenach śródocznych/rocznych i o ocenie zachowania. 
  Wychowawcy klas w formie pisemnej informują rodziców o przewidywanych ocenach 
    śródrocznych/rocznych ucznia. 
10) umożliwianie uzyskania i podwyższania ocen bieżących; 
11) informowanie uczniów i rodziców o stopniu opanowania materiału, dostarczanie rodzicom 
      informacji o postępach, trudnościach w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia; 



Zespół Szkół w Kietrzu – Publiczna Szkoła Podstawowa w Kietrzu                                               Statut Szkoły 

 

  51 

12) uzasadnianie ustalonej oceny na wniosek ucznia lub jego rodziców; 
13) udostępnianie sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac kontrolnych oraz innej 
     dokumentacji dotyczącej oceniania ucznia na jego wniosek lub wniosek jego rodziców. 

  
§ 63 

1. Zasady  informowania rodziców o : 
1) wymaganiach edukacyjnych z zajęć edukacyjnych  i zasadach oceniania zachowania 

uczniowie i rodzice informowani są na początku roku szkolnego: 
a. uczniowie -  na pierwszej lekcji zajęć edukacyjnych, na początku roku szkolnego; 
b. rodzice – na pierwszym zebraniu rozpoczynającym rok szkolny; 

2) ocenach bieżących z zajęć edukacyjnych i o zachowaniu ucznia rodzice  informowani są: 
a. na spotkaniach z rodzicami, zgodnie z kalendarzem Szkoły; 
b. podczas cotygodniowych konsultacji lub po wcześniejszym uzgodnieniu terminu 

 z wychowawcą  lub nauczycielem przedmiotu; 
c. pisemnie - notatką w zeszycie przedmiotowym (wymagany podpis rodziców); 
d. telefonicznie ( w wyjątkowych sytuacjach wymagających natychmiastowego kontaktu 

z rodzicem ). 
2. Wychowawca klasy,  informuje ucznia  w formie ustnej, a jego rodziców w formie pisemnej 

o przewidywanym śródrocznym/rocznym stopniu niedostatecznym na miesiąc przed 
zakończeniem półrocza/rocznych zajęć edukacyjnych. W okresie od powiadomienia, 
przewidywana ocena  śródroczna lub roczna może ulec zmianie na zasadach określonych przez 
nauczyciela przedmiotu – w wyniku sprawdzianu pisemnego, ustnego lub praktycznego 
odbywającego się bez konieczności powoływania komisji. 

  
§ 64 

1. Do zadań i obowiązków ucznia w zakresie oceniania należy: 
1) systematyczne przygotowywanie się do zajęć edukacyjnych; 
2) wnioskowanie o usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach; 
3) regularne odrabianie zadań domowych; 
4) prowadzenie zeszytu przedmiotowego, notatek, zeszytów ćwiczeń i innych wymaganych 

przez nauczyciela; 
5) pisanie każdej pracy kontrolnej; 
6) aktywne uczestnictwo w zajęciach; 
7) na miarę swoich możliwości wkładanie wysiłku w wywiązywanie się z obowiązków na 

wychowaniu fizycznym, technice, plastyce i muzyce. 
  

§ 65 
1. Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 
 edukacyjnych oraz rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania:          
   1) Rodzice ucznia mogą wnioskować pisemnie do Dyrektora Szkoły o podwyższenie o jeden 
    stopień proponowanej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 
   edukacyjnych oraz klasyfikacyjnej rocznej oceny zachowania w terminie do 3 dni 
        od otrzymania informacji o przewidywanej ocenie. Wniosek składa się w sekretariacie Szkoły. 
       We wniosku musi być  określona  ocena, o jaką uczeń się ubiega oraz uzasadnienie prośby. 
   2) Informacja o proponowanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zostaje przekazana uczniowi 
     (a za jego  pośrednictwem rodzicom) w terminie ustalonym w kalendarzu na dany rok 
       szkolny. Wszystkie proponowane oceny z poszczególnych przedmiotów oraz proponowana 
        ocena zachowania, spisane na kartce, przekazuje uczniowi  wychowawca, a rodzic zwrotnie 
       potwierdza podpisem zapoznanie się z nimi. Brak podpisu nie oznacza, że rodzic nie został 
          zaznajomiony z proponowanymi ocenami. 
     3) O podwyższenie oceny z zajęć edukacyjnych może ubiegać się uczeń, który w ramach danego 



Zespół Szkół w Kietrzu – Publiczna Szkoła Podstawowa w Kietrzu                                               Statut Szkoły 

 

  52 

         przedmiotu: 
        a. usprawiedliwił wszystkie nieobecności na zajęciach; 
      b. posiada frekwencję nie niższą niż 90% (z wyjątkiem długotrwałej choroby potwierdzonej 
            zwolnieniem lekarskim); 
       c. nie opuścił zajęć danego przedmiotu w sposób niedozwolony (np. wagary, ucieczka z lekcji), 
        d. nie wykazuje lekceważącego stosunku do przedmiotu; 
   e. przystąpił w terminie do wszystkich sprawdzianów i prac klasowych (w przypadku 
     wychowania fizycznego sprawdzianów praktycznych) przewidzianych przez nauczyciela 
          i uzyskał z nich oceny pozytywne; 
      f. w przypadku plastyki, zajęć artystycznych i zajęć technicznych wykonał w terminie wszystkie 
         prace zaplanowane przez nauczyciela. 
    4) O podwyższenie oceny zachowania nie może ubiegać się uczeń, który: 
       a. posiada nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach; 
       b. łamie regulamin obowiązujący w szkole; 
    c. dopuścił się jakichkolwiek wykroczeń (kradzieże, bójki, palenie papierosów, spożywanie 
      alkoholu i innych niedozwolonych środków, szantaż, wyłudzenia, zastraszanie, dewastacja 
          i inne niedopuszczalne  zachowania). 
   5) W uzasadnieniu wniosku należy przedstawić spełnianie kryteriów przewidzianych w Statucie 
        Szkoły na ocenę zachowania, o którą uczeń się ubiega. 
  6) Dyrektor Szkoły rozpatruje wniosek o podwyższenie oceny w ciągu 3 dni roboczych 
        od dnia złożenia wniosku. 
  7) W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku dotyczącego zmiany oceny z zajęć 
   edukacyjnych, Dyrektor wyznacza termin sprawdzianu z danego przedmiotu, który 
        przeprowadza nauczyciel uczący ucznia. Sprawdzian odbywa się w ciągu 3 dni od rozpatrzenia 
   wniosku i obejmuje część pisemną i ustną, a w przypadku muzyki, plastyki/zajęć 
   artystycznych, zajęć technicznych, zajęć komputerowych/informatyki  również zadania 
     praktyczne. Sprawdzian z wychowania fizycznego ma przede  wszystkim formę ćwiczeń   
        praktycznych. 
    8) Stopień trudności zadań na sprawdzianie odpowiada wymaganiom edukacyjnym na ocenę, 
         o którą uczeń się ubiega i obejmuje treści realizowane w całym roku szkolnym. 
  9) Jeżeli uczeń uzyska ze sprawdzianu min. 85% punktów możliwych do uzyskania, 
  proponowana ocena roczna zostanie podwyższona o jeden stopień. 
  10) Klasyfikacyjna ocena roczna nie może być niższa od oceny wcześniej   zaproponowanej 
            przez nauczyciela. 
   11) Sprawdzian napisany przez ucznia i oceniony przez nauczyciela oraz wniosek o podwyższenie 
         oceny pozostają w dokumentacji Szkoły. 
   12) Jeżeli uczeń nie przystąpi do sprawdzianu z przyczyn nieusprawiedliwionych, traci prawo do 
       ubiegania się o podwyższenie oceny. Usprawiedliwieniem jest wyłącznie zwolnienie lekarskie 
        lub wyjątkowa sytuacja losowa. 
   13) O podwyższeniu oceny zachowania decyduje Rada Pedagogiczna  na podstawie głosowania. 
 

§ 66 
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo 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 okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja. 
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 
     klasyfikacyjny. 
3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub 
    na wniosek jego rodziców Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 
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§ 67 

Warunki, tryb i forma egzaminu klasyfikacyjnego 
1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 
2. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego 
    ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 
3. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja, w której skład wchodzą: 
   1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji; 
   2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 
4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 
   zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego 
     uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. 
5.  Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego 
  w terminie ustalonym zgodnie z ust. 4, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 
   wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 
6. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice 
    ucznia. 
7. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności: 
  1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 
  2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji przeprowadzającej egzamin; 
  3) termin egzaminu; 
  4) imię i nazwisko ucznia; 
  5) zadania egzaminacyjne; 
  6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 
8. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych 
  odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. 
    Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
9. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna. 

  
§ 68 

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej 
 otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć 
   edukacyjnych – może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć. 
2. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. 
3. 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. 
4. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna. 

5. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo 
    wyższej i powtarza klasę. 
6. Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, 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 
   zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej. 

  
§ 68 a 

Warunki, tryb i forma egzaminu poprawkowego 
1. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 
2. Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma 
   przede wszystkim formę zadań praktycznych. 
3. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin egzaminu 
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  poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- 
   wychowawczych. 
4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, w której skład wchodzą: 
     1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły – jako przewodniczący 
         komisji; 
     2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 
     3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 
5. Nauczyciel, prowadzący dane zajęcia edukacyjne, może być zwolniony z udziału w pracy 
   komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim 
    przypadku Dyrektor Szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie 
   same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej Szkole 
      następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej Szkoły. 
6. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający w szczególności: 
     1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin; 
     2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji; 
     3) termin egzaminu; 
     4) imię i nazwisko ucznia; 
     5) zadania egzaminacyjne; 
     6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 
7. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych 
  odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. 
    Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
8. 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. 
9. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna. 

  
§ 69 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna 
   ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została 
    ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 
2. Wymienione zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 
   edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 
   2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 
3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna 
  ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami 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 oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć 
        edukacyjnych; 
     2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną. 
4. 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 negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej, która może 
    być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 
5. Przepisy ust. 1–4 stosuje się w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych 
    ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 
   5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena 
     ustalona przez komisję jest ostateczna. 

  
§ 70 
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1. Uczeń klasy I–III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy 
    programowo wyższej. 
2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym 
   roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu 
  klasy przez ucznia klasy I–III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po 
  zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii 
    wychowawcy oddziału. 
3. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek 
  wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia Rada Pedagogiczna może 
    postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej 
   również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie 
    w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas. 
4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo 
  wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał roczne pozytywne 
    oceny klasyfikacyjne. 
5. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie 
 kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu 
   umiarkowanym lub znacznym postanawia Rada Pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte 
    w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. 
6. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej powtarza klasę. 

  
§ 71 

Egzamin ósmoklasisty 
1. Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej 
    w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych w klasach I–VIII. 
2. Do egzaminu ósmoklasisty przystępują uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej. 
3. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do 
    niego przystąpić, aby ukończyć Szkołę. 
4. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. 
 W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów 
    obowiązkowych: 

1) języka polskiego, 
2) matematyki, 
3) języka obcego nowożytnego. 

5. Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: 
 angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub 
  włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w Szkole w ramach 
     obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 
   Od roku 2022 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych: 

 języka polskiego, 
 matematyki, 
 języka obcego nowożytnego, 
 jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia 

lub historia. 
6. Egzamin odbywa się w kwietniu. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie 
    przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu. Egzamin ósmoklasisty 
     jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni: 

1) pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut 
2) drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut 
3) trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, a od roku 2022 również egzamin 

z przedmiotu do wyboru, z których każdy trwa po 90 minut. 
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    Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis z czarnym 
   tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. Na egzaminie nie 
    można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić i używać żadnych 
     urządzeń telekomunikacyjnych. 
7. W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzymuje zaświadczenie o szczegółowych 
    wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany jest wynik procentowy oraz wynik 
    w  skali centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu. Wyniki egzaminacyjne są ostateczne 
     i nie mogą być podważone na drodze sądowej. 
8. Uczniowie szkół lub oddziałów, w których zajęcia są prowadzone w języku mniejszości 
  narodowej, języku mniejszości etnicznej lub języku regionalnym, rozwiązują zadania 
   z matematyki w języku polskim albo w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości 
    etnicznej lub w języku regionalnym. Stosowną deklarację rodzice ucznia składają do 30 września 
     roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin. 
9. Rodzice ucznia nie później niż do 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany 
   egzamin, składają Dyrektorowi Szkoły pisemną deklarację o przystąpieniu do egzaminu z jednego 
 z języków obcych nowożytnych, którego uczeń uczył się w szkole jako przedmiotu 
   obowiązkowego. 
10. Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej lub laureatem konkursu 
   przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, organizowanych z zakresu 
    jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty jest zwolniony z egzaminu z danego 
     przedmiotu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z przedmiotu najwyższego wyniku. 
10. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, 
   niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym oraz cudzoziemcy 
   przystępują do egzaminu ósmoklasisty w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich 
  potrzeb. Szczegółowe informacje dotyczące dostosowań są ogłaszane w komunikacie 
      o dostosowaniach. 
 

Rozdział 8 
Prawa i obowiązki rodziców 

 
§ 72 

1. Rodzice mają prawo do: 
1) wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, biorąc pod uwagę stopień 

dojrzałości dziecka oraz wolność jego sumienia i wyznania, a także jego przekonania; 
2) informacji o zasadach oceniania wewnątrzszkolnego, a w szczególności o wymaganiach 

edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych ocen, przewidywanych sposobach 
sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, warunkach i trybie podwyższenia 
semestralnej i rocznej oceny klasyfikacyjnej, warunkach i sposobie oraz kryteriach 
oceniania zachowania; 

3) informacji na temat pomocy psychologiczno- pedagogicznej przysługującej dziecku, 
wyrażenia zgody na objęcie dziecka zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi i zajęciami 
specjalistycznymi; 

4) znajomości i opiniowania Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły; 
5) wglądu w dokumenty dotyczące działalności Szkoły (Statut, WSO, obowiązujące 

regulaminy); 
6) uzyskiwania bieżącej, rzetelnej informacji o postępach, trudnościach w nauce i ich 

przyczynach, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach swoich dzieci. 
2. Obowiązki rodziców wynikające z Ustawy o systemie oświaty: 

1) dopełnienie czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do Szkoły; 
2) zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne; 
3) zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć szkolnych; 
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zapewnienie dziecku realizującemu obowiązek szkolny poza szkołą, warunków nauki 
określonych w zezwoleniu; 

4) powiadamianie organów gminy o formie spełniania obowiązku szkolnego; 
5) brać udział w organizowanych dla nich spotkaniach i konsultacjach z wychowawcą 

i nauczycielami. 
3. Obowiązki rodziców wynikające z Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego: 

1) Rodzice mają obowiązek wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny i nie 
zaniedbywać ich. 

2) Rodzice mają obowiązek wychowywać swoje dzieci w poszanowaniu i akceptowaniu 
innych ludzi i ich przekonań. 

3) Rodzice mają obowiązek poświęcać czas i uwagę swoim dzieciom tak, aby wzmocnić 
wysiłki Szkoły skierowane na osiągnięcie określonych celów nauczania i wychowania. 

4. Wachlarz oddziaływań wychowawczych rodziców obejmuje: 
1) oddziaływania fizyczne, takie jak: dbałość o zdrowie, życie, sprawność fizyczną dziecka, 

wypoczynek, odpowiednie warunki mieszkaniowe, ubranie i wyżywienie; 
2) oddziaływania duchowe: wpajanie dziecku zasad moralnych, zasad współżycia społecznego, 

kształtowanie charakteru i nawyków. 
5. Nienależyte wykonywanie władzy rodzicielskiej skutkuje ingerencją sądu rodzinnego 
     i opiekuńczego, który w zależności od stopnia zagrożenia dobra dziecka może wydać stosowne 
     zarządzenie, m. in.: 

1) zobowiązać rodziców do określonego zachowania, 
2) poddać wykonywanie władzy rodzicielskiej nadzorowi kuratora sądowego, 
3) ograniczyć władzę rodzicielską, 
4) zawiesić ją, 
5) pozbawić władzy rodzicielskiej, 
6) pozbawić rodziców osobistej styczności z dzieckiem. 

 
 
 
 

Rozdział 9 
Ceremoniał szkolny 

  
§73 

1. Szkoła posiada własny sztandar, który towarzyszy najważniejszym uroczystościom szkolnym: 
  rozpoczęcie roku szkolnego, zakończenie roku szkolnego, Święto Patrona Szkoły, Ślubowanie 
 pierwszoklasistów i ósmoklasistów, Świętom Państwowym, a także innym nadzwyczajnym 
  okazjom. 
2.  Na sztandarze Szkoły widnieje napis Publiczna Szkoła Podstawowa w Kietrzu im. Jana Pawła II. 
3. Do pocztu sztandarowego wybierani są uczniowie klas najstarszych. Kadencja trwa jeden rok 
    szkolny. 
4. Wyboru pocztu sztandarowego dokonuje Samorząd Uczniowski pod przewodnictwem opiekuna. 
5. Uroczyste przekazanie sztandaru odbywa się podczas uroczystości pożegnania absolwentów. 
    W czasie tej uroczystości uczniowie klas ósmych składają ślubowanie. Tekst ślubowania  zgodny 
    z Ceremoniałem Szkoły. 
6. Szkoła uczy poszanowania godła i symboli narodowych. 
7. Podczas wymienionych wyżej uroczystości społeczność szkolna śpiewa hymn państwowy. 
8. Szczegółowe procedury zawiera Ceremoniał, będący odrębnym dokumentem szkolnym. 
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Rozdział 10 

Postanowienia końcowe 
  

§ 74 
1. Szkoła używa pieczęci okrągłej i stempla według ustalonego wzoru. 
2. Szkoła prowadzi dokumentację zgodną z obowiązującą instrukcją kancelaryjną i ustaleniami 
    MEN. 
3. Szkoła przechowuje dokumentację, która jest podstawą wydania duplikatów świadectw zgodnie 
   z odrębnymi przepisami. 
4. Zasady gospodarki finansowej i materialnej szkoły określają odrębne przepisy. 
5. Organem uprawnionym do uchwalania zmiany Statutu Szkoły jest Rada Pedagogiczna. 

1) Zmiany w Statucie wprowadzane są uchwałą Rady Pedagogicznej. 
2) Z wnioskiem o dokonanie zmian w Statucie Szkoły może wystąpić Dyrektor Szkoły, 

przewodniczący komisji lub zespołu Rady Pedagogicznej. 
3) Przyczyną zmiany Statutu Szkoły mogą być zmiany w prawie zewnętrznym lub wewnętrzna 

inicjatywa zmierzająca do wprowadzenia rozwiązań usprawniających pracę Szkoły. 
4) Procedurę postępowania przy nowelizacji Statutu Szkoły regulują ogólne zasady 

stanowienia i nowelizowania prawa. 
5) Po dokonaniu zmiany Statutu,  Dyrektor Szkoły opracowuje ujednolicony tekst Statutu 

Szkoły ( nie mylić z tekstem jednolitym). 
6) Dyrektor  Szkoły zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem Szkoły wszystkim 

członkom społeczności szkolnej. 
7) W przypadku licznych zmian lub zmian, które naruszałyby spójność Statutu albo 

w przypadku, gdy Statut był już wielokrotnie nowelizowany, opracowuje się projekt nowego 
Statutu. 

 
§ 75 

1. Z dniem wejścia w życie niniejszego Statutu, traci moc „Statut Publicznej Szkoły Podstawowej 
    w Kietrzu im. Jana Pawła II” uchwalony 3 września 2013 roku z późniejszymi zmianami. 
 
 
 
 
 


