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Podstawa prawna:





Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z
późn. zm.):
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943
z późn. zm.)
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w
sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.
(Dz. U. poz. 649)



Rozdział I. Nazwa szkoły:
§1
pkt 1. Szkoła Podstawowa nr 34 z siedzibą przy ul. Opławiec 157 zwanej dalej
Szkołą jest publiczną szkołą ogólnokształcącą stopnia podstawowego.
§2
pkt 1. Szkoła Podstawowa nr 34 w Bydgoszczy nosi imię :
Bohaterów 3. Pułku Lotnictwa Szturmowego
§3
pkt 1. Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Bydgoszcz, nadzór merytoryczny
sprawuje Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty w Bydgoszczy.
§4
pkt 1. Szkoła działa na podstawie Konstytucji i Ustawy o Systemie Oświaty z dnia
7.09.1991 roku wraz z późniejszymi zmianami, zwanej dalej Ustawą, przepisów
wykonawczych oraz Karty Praw Dziecka.
§5
pkt 1.Ustalona nazwa Szkoły jest używana na pieczęciach i stemplach w pełnym
brzmieniu.
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Rozdział II . Postanowienia ogólne:
§1
pkt 1. Szkoła zapewnia realizację ustawowego obowiązku szkolnego w 8-letnim
cyklu kształcenia, zgodnie z przepisami w sprawie ramowych planów nauczania.

§2
pkt 1. Naboru uczniów do klasy autorskiej dokonuje Komisja (powołana przez
Dyrektora Szkoły), której przewodniczącym jest twórca programu autorskiego - w
oparciu o kryteria opracowane przez Komisję, zaopiniowane przez Radę
Pedagogiczną i zatwierdzone przez Dyrektora Szkoły.
§3
pkt 1. Sprawdzian po klasie VIII szkoły podstawowej odbywaj się zgodnie
z procedurą OKE w Gdańsku.

Rozdział III. Cele i zadania Szkoły.
§1
pkt 1. Szkoła zapewnia uczniom pełny rozwój umysłowy, moralno - emocjonalny
i fizyczny, w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi,
w warunkach poszanowania ich godności osobistej, wolności światopoglądowej
i wyznaniowej. W realizacji tego zadania Szkoła respektuje zasady nauk
pedagogicznych, przepisy prawa, a także zobowiązania wynikające z powszechnej
Deklaracji Praw Człowieka ONZ oraz Konwencji Praw Dziecka przyjętej przez
Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 roku.
§2
pkt 1. Szkoła umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania
świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
§3
pkt 1. Szkoła stwarza warunki do prawidłowego rozwoju talentów i zainteresowań
poznawczych, społecznych, artystycznych i sportowych uczniów.
§4
pkt 1. Szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną i zdrowotną oraz
bezpieczeństwo w Szkole i w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę.
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§5
pkt 1. Szkoła przygotowuje uczniów do dokonywania świadomego wyboru
dalszego kształcenia.
§6
pkt 1. Szkoła zapewnia uczniom i ich Rodzicom-Opiekunom pomoc
psychologiczną i pedagogiczną przez nauczycieli, wychowawców i pedagoga
szkolnego poprzez:

1.
2.
3.
4.
5.

prowadzenie stałego doradztwa pedagogicznego i psychologicznego,
promowanie oraz umożliwianie korzystania z literatury z zakresu
psychologii i pedagogiki,
organizację spotkań ze specjalistami w ramach „pedagogizacji” rodziców,
organizację zespołów samopomocy uczniowskiej,
aktywny udział nauczycieli w rozwiązywaniu bieżących problemów
dydaktyczno- wychowawczych uczniów i ich Rodziców - Opiekunów.
§7

pkt 1. W celu umożliwienia uczniom rozwijania szczególnych uzdolnień i
zainteresowań poprzez dostosowanie zakresu i tempa uczenia się do jego
indywidualnych możliwości, Dyrektor Szkoły może zezwolić uczniowi na
indywidualny program lub tok nauki mający sprzyjać ukończeniu nauki w
skróconym czasie (promocja śródroczna).
§8
pkt 1. Z wnioskiem o indywidualny tok lub program nauki mogą wystąpić:

1.
2.
3.

uczeń - w przypadku ucznia niepełnoletniego za zgodą rodziców,
rodzice lub prawni opiekunowie ucznia,
wychowawca klasy lub nauczyciel uczący zainteresowanego - za zgodą
rodziców (prawnych opiekunów).
§9

pkt 1. Zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki nie udziela się w
następujących przypadkach:

1.
2.

w przypadku negatywnej opinii Rady Pedagogicznej lub Poradni
Psychologiczno - Pedagogicznej,
jeżeli średnia ocen z przedmiotów podstawowych, uzyskana przez ucznia,
jest niższa niż dobry.
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§ 10
pkt 1. Zezwolenia, o którym mowa w § 8, udziela się na czas określony, nie krótszy
niż jeden rok.
§ 11
pkt 1. Indywidualny program nauki opracowuje (lub akceptuje program
opracowany przez Szkołę) nauczyciel lub nauczyciele przedmiotu. W pracy nad
programem mogą uczestniczyć: nauczyciel przedmiotu, nauczyciel-doradca,
psycholog ( pedagog szkolny ) oraz zainteresowany uczeń, a zatwierdza go Dyrektor
Szkoły.
§ 12
pkt 1. Szczegółowe zasady realizacji obowiązku szkolnego, w ramach
indywidualnego programu lub toku nauki, reguluje Rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 grudnia 2001 roku (DzU 202.03.28 z dnia
15.01.2002 r.).
§ 13
pkt 1. Na wniosek lekarza - specjalisty oraz na podstawie orzeczenia
kwalifikacyjnego uczeń może być skierowany przez Kuratora Oświaty do
indywidualnego nauczania.
pkt 2. Indywidualne nauczanie przydziela Dyrektor Szkoły za zgodą organu
prowadzącego Szkołę, określając tygodniowy wymiar zajęć indywidualnego
nauczania i wychowania.
§ 14
pkt 1. Podstawowymi formami działalności dydaktycznej Szkoły są:

1.
2.
3.
4.

obowiązkowe zajęcia edukacyjne,
zajęcia edukacyjne fakultatywne,
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze,
nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne,
§ 15

pkt 1. Szkoła zapewnia uczniom opiekę wychowawczą w Szkole podczas zajęć
obowiązkowych, nadobowiązkowych i zajęć pozaszkolnych organizowanych przez
Szkołę.
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§ 16

pkt 1. Dla uczniów przebywających w Szkole dłużej, ze względu na czas pracy
rodziców, Szkoła prowadzi świetlicę szkolną realizującą zadania zorganizowanej
opieki i wychowania pozalekcyjnego, rozwoju ich zainteresowań, uzdolnień i
umiejętności.
pkt 2. Nadzór nad świetlicą szkolną sprawuje Dyrektor Szkoły.
§ 17
pkt 1.Organizacja pracy świetlicy szkolnej:

1.
2.
3.
4.

świetlica szkolna czynna jest w dniach nauki szkolnej w godzinach 7.00 16.00,
świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych składających się ze
stałych uczestników liczących nie mniej niż 25 uczniów,
świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły i tygodniowego planu
rozkładu zajęć,
prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy określa Statut
Szkoły i regulamin wewnętrzny świetlicy.
§ 18

pkt 1.Świetlica szkolna swoje cele i zadania realizuje w oparciu o następujące
formy pracy:











praca w zespołach dzielonych według zainteresowań,
przygotowywanie programów na uroczystości obchodzone zgodnie z
przyjętym ceremoniałem szkolnym,
wycieczki pozaszkolne piesze i wyjazdowe,
dyżury porządkowe w świetlicy i stołówce szkolnej,
organizacja zespołów pracy twórczej,
zespoły pomocy koleżeńskiej w nauce,
organizacja imprez o charakterze rozrywkowym,
współpraca z rodzicami, nauczycielami, uczestnikami świetlicy, placówkami
upowszechniania kultury i rekreacji, przy organizacji imprez kształtujących
nawyki kultury życia codziennego, kultury zdrowotnej , samodzielności,
samorządności i społecznej aktywności,
organizacja pomocy materialnej dzieciom znajdującym się w szczególnie
trudnej sytuacji materialnej.
§ 19

pkt 1. Dyrektor Szkoły organizuje dla pracowników szkoły różne formy szkolenia
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, obrony cywilnej oraz ochrony

6

przeciwpożarowej, zapoznaje ich na bieżąco z nowymi przepisami, instrukcjami i
wytycznymi w tym zakresie oraz sprawuje nadzór nad przestrzeganiem tych
przepisów przez osoby prowadzące zajęcia z uczniami.
§ 20
pkt 1. Budynki Szkoły, jego pomieszczenia, przylegające do niego tereny szkolne
oraz ich wyposażenie muszą spełniać odpowiednie warunki bezpieczeństwa i
higieny pracy dla osób przebywających w Szkole - zgodnie z Art.22 ust.1. pkt 5
Ustawy O Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 roku oraz Rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku W Sprawie
Bezpieczeństwa i Higieny w Publicznych , Niepublicznych Szkołach i Placówkach (
Dz.U.2003 r nr 6; poz.69 ).
§ 21
pkt 1.W trakcie zajęć lekcyjnych obowiązkowych, nadobowiązkowych,
pozalekcyjnych i pozaszkolnych organizowanych przez Szkołę, uczniowie
przebywają cały czas pod opieką nauczycieli-wychowawców, bądź osób do tego
upoważnionych.
§ 22
pkt 1. Dzieci mają zapewnioną opiekę medyczną przez pielęgniarkę szkolną .
pkt 2. W takich pomieszczeniach szkolnych jak: kuchnia, pokój nauczycielski,
pracownia fizyczno-chemiczna i sala gimnastyczna - znajdują się apteczki
wyposażone w środki do udzielania pierwszej pomocy.
§ 23
pkt 1. Wszystkie zawody i imprezy sportowe organizowane przez Szkołę na
obiektach sportowych szkolnych i pozaszkolnych zabezpieczone są przez opiekę
medyczną szkolną.
§ 24
pkt 1. Zajęcia praktyczne i ćwiczenia w salach i pracowniach mogą odbywać się
tylko pod nadzorem nauczycieli, przy sprawdzonych urządzeniach, maszynach
technicznych zapewniających pełną sprawność działania i bezpieczeństwo pracy, a
także pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania zasad BHP i p-poż., instrukcji
obsługi urządzeń i regulaminów obowiązujących w pracowniach.
pkt 2. Jeżeli miejsca, w których prowadzone są zajęcia lub stan znajdujących się w
nich urządzeń technicznych lub sprzętu, mogą stwarzać zagrożenia dla
bezpieczeństwa uczniów, nauczyciel jest zobowiązany nie dopuścić do zajęć lub
przerwać je, wyprowadzając uczniów z miejsca zagrożenia oraz powiadomić o tym
niezwłocznie Dyrektora Szkoły.
§ 25
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pkt 1. Na zajęciach praktycznych w laboratoriach, pracowniach należy przestrzegać
liczebności grup uczniowskich – zgodnie z wytycznymi Wydziału Edukacji i Sportu
UM.
pkt 2. Dopuszcza się podział na grupy na zajęciach z pracy techniki, informatyki i
wychowania fizycznego oraz nauki języków obcych w przypadku gdy klasy liczą
więcej uczniów niż przewidziane jest to w przepisach lub gdy zachodzi konieczność
prowadzenia ćwiczeń laboratoryjnych oraz zapewnienia bezpieczeństwa i higien
pracy uczestniczącym w nich uczniom.
pkt 3. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w grupach koedukacyjnych
klasowych lub z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców, i łączeniu tych grup w
zespoły klasowe.
§ 26
pkt 1. Przy wyjściu z uczniami poza teren Szkoły - w obrębie miasta - na zajęcia
obowiązkowe, imprezy szkolne, wycieczki przedmiotowe lub turystycznokrajoznawcze - dla grupy do 20 uczniów - opiekę sprawuje jeden opiekun i przy
korzystaniu ze środków komunikacji miejskiej.
pkt 2. Przy wyjściu lub wyjeździe z uczniami poza teren miasta opiekę zabezpiecza
jeden opiekun dla grupy 15 uczniów.
pkt 3. Nauka pływania lub jazda na łyżwach może odbywać się tylko w miejscach
do tego wyznaczonych i przystosowanych, w grupach o liczebności zgodnej z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
pkt 4. Wyjazdy na tzw. zieloną szkołę mogą odbywać się tylko przy założeniu
realizacji podstawowych zajęć edukacyjnych.
pkt 5. Pobyt klasy na wycieczce, biwaku może obejmować: maksymalnie dwa dni
zajęć edukacyjnych dla klasy I – V szkoły podstawowej i trzy dni zajęć
edukacyjnych dla VI - VIII, kolejne dni pobytu muszą przypadać na dni wolne. W
wyjątkowych sytuacjach Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na dłuższy wyjazd
uczniów.
§ 27
pkt 1. Uczniowie uczestniczący w zajęciach, o których mowa w § 23, muszą zostać
zapoznani z regulaminami dotyczącymi zachowania się na tych zajęciach,
regulaminami obowiązującymi na obiektach, na których te zajęcia odbywają się
oraz przeszkoleni pod kątem umiejętności i posługiwania się właściwym sprzętem.
§ 28
pkt 1.Udział uczniów w pracach na rzecz Szkoły i środowiska może mieć miejsce
po zaopatrzeniu ich w odpowiednie urządzenia i sprzęt oraz zapewnieniu właściwej
opieki i bezpiecznych warunków pracy.
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§ 27
pkt 1. W celu zapewnienia poprawy bezpieczeństwa dzieci na drogach publicznych
Szkoła – współdziałając z Wydziałem Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy prowadzi wśród uczniów systematyczną pracę nad zaznajomieniem ich z przepisami
ruchu drogowego poprzez pogadanki na w/w temat, organizacje konkursów na
uzyskanie karty rowerowej, udział uczniów w konkursach o ruchu drogowym,
organizację spotkań z przedstawicielami instytucji zajmujących się sprawami
bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przez wychowanie komunikacyjne.
§ 28
pkt 1. Wszyscy nauczyciele Szkoły, w ramach swoich obowiązków, pełnią dyżury
opiekuńcze przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych, w przerwach międzylekcyjnych i
w miejscach, w których przebywają uczniowie podczas pobytu w Szkole, według
opracowanego przed rozpoczęciem roku szkolnego planu dyżurów (grafik
dyżurów).
§ 29
pkt 1. Szkoła dążyć będzie do zabezpieczenia uczniom, którym z powodu trudnych
warunków materialnych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc,
bezpłatnych obiadów, doraźnej pomocy materialnej w ramach środków
pozyskanych na ten cel przy pomocy Rady Rodziców, Kościołów oraz instytucji i
organizacji pomocy społecznej.
§ 30
pkt 1. W ramach indywidualnej opieki nad uczniami z zaburzeniami rozwojowymi,
uszkodzeniami narządu słuchu, wzroku lub ruchu - na wniosek lekarza specjalisty i
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - Dyrektor Szkoły wystąpi do Wydziału
Edukacji i Sportu UM z wnioskiem o zgodę na zorganizowanie
zindywidualizowanej ścieżki kształcenia.
§ 31
pkt 1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział klasowy szczególnej opiece
wychowawczej jednemu nauczycielowi z uczących w tej klasie, zwanemu dalej
wychowawcą przez cały cykl kształcenia.
§ 32
pkt 1. Uczniowie i ich rodzice, poprzez Rady Klasowe Uczniów, bądź Rady
Klasowe Rodziców, mogą wnioskować do Dyrektora Szkoły o zmianę nauczycielawychowawcy lub nauczyciela przedmiotu.
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§ 33
pkt 1. Dyrektor Szkoły, po zapoznaniu się z motywacją wniosku o dobór lub
zmianę Wychowawcy klasy oraz analizie jakości realizacji zadań z zakresu
sprawowania opieki wychowawczej nad uczniami przez wychowawcę klasy,
podejmuje w ciągu 14 dni decyzję w tej sprawie, z którą zapoznaje
wnioskodawców.
Rozdział IV: Organy Szkoły
§1
pkt 1. Organami Szkoły są:
- Dyrektor Szkoły
- Rada Pedagogiczna Szkoły
- Rada Szkoły
- Rada Rodziców Szkoły
- Samorząd Uczniowski
- Stanowiska Kierownicze Szkoły
§2
Dyrektor Szkoły
pkt 1. Szkołą kieruje Dyrektor wyłoniony w drodze konkursu. Swoją funkcję pełni
przez 5 lat szkolnych.
§3
pkt 1. Funkcję Dyrektora Szkoły powierza i z tej funkcji odwołuje organ
prowadzący Szkołę w porozumieniu z organem nadzorującym.
§4
pkt 1. Szczegółowe zasady przeprowadzania konkursu oraz powoływania i
odwoływania Dyrektora Szkoły określają Art.36 a i 38 Ustawy.
§5
pkt 1. Do obowiązków Dyrektora Szkoły w szczególności należy :

1.

współdziałanie z organem prowadzącym szkołę – realizowanie jego zaleceń
i wniosków w zakresie i na zasadach określonych w ustawie,
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2.

kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą Szkoły i
reprezentowanie jej na zewnątrz,
3. sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli
zatrudnionych w Szkole, wychowawców świetlicy, bibliotekarza i pedagoga
szkolnego,
4. sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego
rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne,
5. realizowanie uchwał Rady Rodziców oraz Rady Pedagogicznej w ramach
ich kompetencji stanowiących,
6. przedkładanie Radzie Rodziców do zaopiniowania, a następnie Radzie
Pedagogicznej w celu podjęcia uchwały - projektów innowacji
i eksperymentów pedagogicznych,
7. kierowanie pracami Rady Pedagogicznej jako jej Przewodniczący,
8. dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Szkoły
i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,
9. decydowanie o przyznaniu nagród oraz wymierzanie kar porządkowych
nauczycielom i innym pracownikom Szkoły,
10.
występowanie z wnioskami w sprawach nagród, odznaczeń oraz
innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników Szkoły,
11.
współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia
nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,
12.
współpraca z Samorządem Uczniowskim,
13.
organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o
Prawach Dziecka oraz umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia
tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
14.
realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczycieli, ich
awansem zawodowym oraz opieką nad nauczycielami rozpoczynającymi
pracę w zawodzie, określonych w odrębnych przepisach,
15.
ustalanie:



zasad i kryteriów oceny wyników pracy nauczyciela dla określenia
procentowego podwyższenia stawki wynagrodzenia zasadniczego,
regulaminów: pracy, premiowania i nagradzania pracowników szkół i
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

16.

administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych,
zgodnie z ustalonym regulaminem,
17.
sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą
Szkoły,
18.
organizowanie wyposażenia Szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt
szkolny,
19.
opracowywanie dokumentów programowo-organizacyjnych Szkoły
(program dydaktyczno Szkoły , roczny plan pracy , arkusz organizacyjny
Szkoły, tygodniowy rozkład zajęć , wewnątrzszkolny system oceniania,
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kryteria oceny z zachowania , szkolny plan wychowawczy, szkolny program
profilaktyczny ),
20.
opracowywanie zakresu obowiązków nauczycieli i pracowników
niepedagogicznych Szkoły,
21.
kontrola realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w
obwodzie Szkoły oraz prowadzenie ewidencji spełniania tego obowiązku.

§6
pkt 1. Dyrektor Szkoły ma prawo do:

1.





przyjmowania do wszystkich klas dzieci zamieszkałych poza
obwodem Szkoły na prośbę Rodziców-Opiekunów, jeśli w
odpowiedniej klasie są wolne miejsca:

w przypadku klas programowo wyższych na podstawie świadectwa
ukończenia klasy niższej oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z
której uczeń odszedł,
na podstawie świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za
granicą, przetłumaczonego na język polski i ostatniego świadectwa
szkolnego wydanego w Polsce, po ustaleniu odpowiedniej klasy w oparciu o
sumę lat nauki szkolnej ucznia,

pkt 2. Dyrektor Szkoły może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w
przypadkach nagminnego łamania obowiązków szkolnych na podstawie opinii Rady
Pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego.
pkt 3. Przepis pkt. 2 nie dotyczy ucznia objętego obowiązkiem szkolnym. W
uzasadnionych przypadkach uczeń ten może zostać przeniesiony przez Kuratora do
innej szkoły ( art. 39 ust. 2 a Ustawy o Systemie Oświaty ).
pkt 5. Wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom Szkoły.
pkt 6. Formalnej i merytorycznej oceny pracy nauczycieli i innych pracowników
Szkoły (Regulamin oceny pracy).
pkt 7. Decydowania o organizacji pracy Szkoły i jej bieżącym funkcjonowaniu.
pkt 8. Wydawania zezwolenia na spełnianie obowiązku szkolnego poza Szkołą
na wniosek rodziców-opiekunów dziecka.
§7
pkt 1. Dyrektor Szkoły odpowiada za:
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1.
2.
3.
4.
5.

poziom uzyskiwanych przez Szkołę wyników nauczania i wychowania oraz
opiekę nad dziećmi,
bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiekcie Szkoły i podczas zajęć
organizowanych przez Szkołę oraz stan sanitarny, stan ochrony
przeciwpożarowej obiektów szkolnych,
zgodne z przepisami prowadzenie dokumentacji pracowniczej i
uczniowskiej, za bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania,
zgodność funkcjonowania Szkoły z przepisami Ustawy o Systemie Oświaty i
innymi przepisami regulującymi zasady funkcjonowania Szkoły oraz
niniejszym Statutem,
realizację planu budżetowego szkoły i stan finansów szkoły.
§8

pkt 1. W przypadku nieobecności Dyrektora Szkoły, jego obowiązki pełni
wicedyrektor.
§9
Rada Pedagogiczna - REGULAMIN
pkt.1 Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły, zobowiązanym do
realizacji zadań wynikających ze statutu szkoły, w zakresie kształcenia,
wychowania i opieki.
§ 10
pkt.1 W skład rady wchodzą: dyrektor jako przewodniczący, wszyscy pracownicy
pedagogiczni szkoły jako członkowie.

§ 11
pkt.1 W posiedzeniach rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby
zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady.
§ 12
pkt.1 Rada obraduje na posiedzeniach plenarnych, organizowanych:
- z inicjatywy dyrektora szkoły,
- na wniosek co najmniej 1/3 jej członków,
- na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
- z inicjatywy organu prowadzącego szkołę.
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pkt.2 Posiedzenia plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed
rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze celem zatwierdzenia wyników
klasyfikowania i promowania oraz podsumowania pracy dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej, na zakończenie roku szkolnego, a także w miarę
bieżących potrzeb.
pkt.3 Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy jej członków. Podjęte uchwały obowiązują wszystkich
pracowników i uczniów szkoły.
pkt.4 W sprawach personalnych, a w szczególności: wybór członków komisji,
opiniowanie wniosków o nagrody i in., obowiązuje głosowanie tajne.
pkt.5 Dyrektor szkoły ma prawo zawiesić uchwałę rady, wstrzymując jej
wykonanie, o ile jest ona niezgodna z prawem. Jednocześnie ma obowiązek
niezwłocznie zawiadomić organ sprawujący nadzór pedagogiczny oraz organ
prowadzący szkołę. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z
organem prowadzącym uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z
przepisami prawa. Jest to decyzja ostateczna.
pkt.6 Członkowie rady zobowiązani są do nie ujawniania spraw poruszanych na
posiedzeniu rady, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów, ich rodziców,
nauczycieli i innych pracowników szkoły.
§ 13
pkt.1 Z odbytych posiedzeń w terminie 7 dni od daty zebrania sporządzany jest
protokół. Protokolantem zostaje członek rady pedagogicznej wskazany przez
Dyrektora Szkoły według alfabetycznej listy. Dopuszcza się protokołowanie w
brudnopisie. Protokół podpisuje przewodniczący obrad i protokolant.
pkt.2 Protokół końcoworocznego posiedzenia rady zawiera w szczególności:







nazwiska uczniów nieklasyfikowanych i niepromowanych,
nazwiska uczniów promowanych warunkowo,
nazwiska uczniów z obniżoną oceną zachowania,
nazwiska laureatów olimpiad i konkursów ogólnopolskich i ich opiekunów,
uwagi nauczycieli dotyczące realizacji programu nauczania,
sprawozdanie dyrektora z nadzoru pedagogicznego.

pkt.3 Protokoły posiedzeń rady sporządzane są w specjalnie do tego przeznaczonej,
ponumerowanej, zszytej i opieczętowanej księdze. Jej integralną częścią jest
załącznik, w którym przechowywane są pełne teksty sprawozdań, motywacje ocen (
w tym zachowania), szczegółowe wyniki klasyfikacji i inne dokumenty.
pkt.4 Członkowie rady mają obowiązek zapoznania się z treścią protokołu, który
będzie udostępniony w sekretariacie przez 7 dni od daty sporządzenia lub na żądanie
członka, o ile nie mógł się zapoznać z jego treścią w przewidzianym regulaminem
terminie.
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pkt.5 Członkowie rady mają prawo do zgłaszania przewodniczącemu ewentualnych
poprawek do treści protokołu. O wprowadzeniu poprawki decyduje rada zwykłą
większością głosów.
§ 14
pkt.1 Do podstawowych zadań rady pedagogicznej należą:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Przygotowanie projektu statutu szkoły lub jego zmian.
Planowanie i organizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i
opiekuńczej.
Analiza i ocena wyników działalności dydaktycznej, wychowawczej i
opiekuńczej szkoły.
Analiza i ocena organizacyjnych i materialnych warunków pracy szkoły.
Wewnętrzne samokształcenie przez uczestnictwo w stałych komisjach
przedmiotowych.
Upowszechnianie nowatorstwa pedagogicznego.
Współpraca z Radą Rodziców, rodzicami i opiekunami uczniów.
§ 15

pkt.1 Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należą:

1.
2.
3.

Zatwierdzenie planu pracy szkoły po zaopiniowaniu przez Radę Szkoły.

4.
5.

Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły.

6.

Występowanie z wnioskiem do dyrektora szkoły o przeniesienie ucznia do
innej placówki.

7.

Występowanie z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska
dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego.

Zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promowania uczniów.
Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji
pedagogicznych po zaopiniowaniu przez Radę Szkoły.

Ustalanie wewnętrznego
pedagogicznej.

regulaminu

szkoły

i

i

eksperymentów

regulaminu

rady

§ 16
pkt.1 Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1.

Organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i
pozalekcyjnych.

2.

Projekt planu finansowego szkoły.
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3.

Wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych
wyróżnień.

4.

Propozycje przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach
wynagrodzenia zasadniczego.

5.

Propozycje przydziału płatnych zajęć dodatkowych.
§ 17

pkt.1 Do obowiązków przewodniczącego rady należy:

1.

Prowadzenie i przygotowanie zebrania rady oraz zawiadomienie wszystkich
jej członków o terminie i porządku posiedzenia z co najmniej
siedmiodniowym wyprzedzeniem. Nadzwyczajne posiedzenia rady mogą
być zwoływane z pominięciem w/wymienionego terminu.

2.
3.
4.

Zapoznanie członków rady z aktualnymi przepisami.

5.

Dbanie o autorytet rady pedagogicznej, ochronę praw i godności
nauczyciela.

Analizowanie terminów i stopnia realizacji uchwał rady.
Tworzenie atmosfery współdziałania wszystkich członków w podnoszeniu
poziomu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego szkoły.

§ 18
pkt.1 Do obowiązków członka rady pedagogicznej należy:

1.
2.

Przestrzeganie przepisów prawa, uchwał rady i zarządzeń dyrektora.

3.
4.

Uczestniczenie w pracach komisji, do których został powołany.

5.
6.

Systematyczne doskonalenie zawodowe w ramach samokształcenia.

Składanie w czasie zebrań rady sprawozdań ze wszystkich przydzielonych
zadań.

Uczestniczenie we wszystkich posiedzeniach plenarnych rady
i potwierdzenie obecności podpisem na liście. O zwolnieniu członka z
zebrania decyduje przewodniczący.

Współtworzenie atmosfery zgodnego współdziałania wszystkich członków
rady.
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§ 19
Rada Rodziców
pkt 1. W Szkole wybiera się Radę Rodziców, która jest demokratycznie wybraną i
samorządną reprezentacją rodziców uczniów na każdy rok szkolny.
§ 20
pkt 1. W skład Rady Rodziców wchodzą rodzicie – prawni opiekunowie uczniów –
po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez
zebranie rodziców uczniów danego oddziału Szkoły.

§ 21
pkt 1. 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, oraz przedstawicieli rad
oddziałowych,
pkt 2. Rady Rodziców mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres
współpracy.
§ 22
pkt 1. Rada Rodziców może występować do Dyrektora Szkoły i innych Organów
Szkoły, organu prowadzącego Szkołę oraz organu sprawującego nadzór
pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Szkoły.
§ 23
pkt 1. Do kompetencji Rady Rodziców,
1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:
a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o
charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez
nauczycieli,
b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz
potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze
profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub
wychowania Szkoły,
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły.
pkt 2. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego
nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu, o którym
mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a lub b, program ten ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu
z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora
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szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w
porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
§ 24
pkt 1. W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, Rada
Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych
źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin.
§ 25
pkt 1. W przypadku wystąpienia sporów między Radą Rodziców, a innymi
organami Szkoły, sprawę rozpatruje 5-cio osobowy zespół powołany przez strony
sporu.
pkt 2. Powołany do rozwiązywania kwestii spornych zespół sprawdza czy
stanowiska stron są zgodne z Ustawą o Systemie Oświaty, Statutem Szkoły,
Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, szkolnym planem wychowawczym
szkoły i możliwościami finansowymi szkoły.
§ 26
Samorząd Uczniowski

pkt 1. W Szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie
Szkoły.
pkt 2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa
regulamin uchwalony przez uczniów w głosowaniu równym, tajnym i
powszechnym.
pkt 3. Regulamin nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
pkt 4. Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu
uczniów.
§ 27
pkt 1. Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Rodziców, Radzie
Pedagogicznej lub Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach
Szkoły, a w szczególności tych, które dotyczą realizacji podstawowych praw ucznia
takich jak:

1.
2.

prawo do zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią i celem
oraz stawianym wymaganiom,
prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
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3.
4.
5.

6.
7.

prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwej
proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i
zaspakajania własnych zainteresowań,
prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej,
prawo do organizowania działalności kulturalno - oświatowej, sportowej
oraz rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami
organizacyjnymi, ale w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły,
prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu
Uczniowskiego,
prawo do powoływania Rzecznika Praw Ucznia,

Stanowiska Kierownicze w Szkole
§ 28
pkt 1. Na podstawie Art.37 Ustawy o systemie oświaty w Szkole tworzy się
stanowisko Wicedyrektora Szkoły.
§ 29
pkt 1. Powierzenia tych funkcji oraz odwołania z nich dokonuje Dyrektor Szkoły po
zasięgnięciu opinii organu prowadzącego Szkołę, Rady Pedagogicznej i Rady
Szkoły.
Pkt 2. Szczegółowe zasady powołania na stanowiska kierownicze oraz odwołania z
nich określają Art.37 i 38 Ustawy o systemie oświaty.
§ 30
Zakres obowiązków Wicedyrektora Szkoły
pkt 1. Zadania:

1.
2.

zastępuje Dyrektora Szkoły w czasie jego nieobecności,
przygotowuje projekty następujących dokumentów
organizacyjnych Szkoły:

programowo-

- rocznego planu pracy Szkoły w części dotyczącej działalności dydaktycznej i
opiekuńczo-wychowawczej Szkoły,
- kalendarz szkolny,
- tygodniowego rozkładu zajęć,
- plan dyżurów nauczycieli,
- informacji o stanie pracy w Szkole w zakresie mu przydzielonym,
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3.
4.
5.
6.

organizuje i koordynuje bieżący tok działalności pedagogicznej nauczycieli,
wychowawców klas i zespołów przedmiotowo-wychowawczych,
prowadzi czynności związane z nadzorem pedagogicznym oraz
doskonaleniem
zawodowym
nauczycieli,
obowiązkowych
zajęć
dydaktycznych i wychowawczych.
pełni bieżący nadzór pedagogiczny nad całą Szkołą wg ustalonego
harmonogramu,
nadzoruje realizację zajęć nadobowiązkowych oraz kół przedmiotowych
prowadzonych przez nauczycieli.

pkt 2.Uprawnienia-odpowiedzialność:
a) jest bezpośrednim przełożonym, z upoważnienia Dyrektora Szkoły wszystkich
nauczycieli,
b) jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników Szkoły podczas pełnienia
swojego bieżącego dyżuru nad Szkołą, ma prawo do wydawania zadań służbowych,
wydawania poleceń,
c) decyduje o bieżących sprawach procesu pedagogicznego, oraz wychowawczo opiekuńczych w całej Szkole,
d) ma prawo do formułowania projektu oceny pracy podległych bezpośrednio
nauczycieli, a także w sprawach opiekuńczo - wychowawczych wszystkich
nauczycieli i wychowawców,
e) ma prawo do wnioskowania do Dyrektora Szkoły w sprawach nagród i wyróżnień
oraz kar porządkowych dla tych nauczycieli, których jest bezpośrednim
przełożonym,
f) ma prawo do używania pieczątki z tytułem: Wicedyrektor Szkoły oraz
podpisywania pism, których treść jest zgodna z zakresem jego zadań i kompetencji
lub z upoważnienia Dyrektora Szkoły.
pkt 3. Odpowiada:
a) jak każdy nauczyciel,
b) służbowo przed Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną i organem
prowadzącym Szkołę za:
- sprawność organizacyjną i poziom wyników dydaktycznowychowawczych, - poziom pracy dydaktyczno- wychowawczej i
opiekuńczej Szkoły,
- poziom nadzoru pedagogicznego i stan doskonalenia zawodowego
- prawidłowość postępowania Szkoły w związku z obowiązkiem szkolnym
w obwodzie Szkoły,
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- bezpieczeństwo osób i wyposażenia materialnego Szkoły podczas pełnienia przez
siebie obowiązków Wicedyrektora Szkoły oraz podczas pełnienia bieżącego
nadzoru nad Szkołą.
- poziom i walory wychowawcze organizowanych przez Szkołę uroczystości z
okazji świąt państwowych i szkolnych.
Rozdział V: Współpraca z Rodzicami
§1
pkt 1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i
kształcenia dzieci w oparciu o następujące formy:

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

spotkania na początku roku szkolnego z wychowawcami klas, na których
Rodzice zostają zaznajomieni z zadaniami i zamierzeniami dydaktycznowychowawczymi klasy i Szkoły, regulaminem oceniania, klasyfikowania i
promowania uczniów,
cykliczne spotkania z rodzicami zgodnie z planem pracy szkoły lub w razie
potrzeby,
okresowe spotkania „wywiadowcze”, będące wspólnym podsumowaniem
wyników dydaktyczno-wychowawczych,
współudział Rodziców w planowaniu i realizacji planu dydaktycznowychowawczego ,
wywiady środowiskowe prowadzone przez wychowawców, pedagoga
szkolnego, szkolną służbę zdrowia,
rozmowy i porady indywidualne wychowawcy, pedagoga szkolnego i
Dyrektora Szkoły,
prelekcje i pogadanki organizowane przez wychowawcę i pedagoga z
udziałem zaproszonych specjalistów,
wycieczki, obozy i imprezy k-o, sportowe i pozaszkolne, wspólnie z
nauczycielami, trenerami, wychowawcami i rodzicami,
działalność informacyjno-doradczą biblioteki szkolnej dla rodziców.

Rozdział VI: Organizacja Szkoły
§1
pkt 1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych i wychowawczych
oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku
szkolnego.
§2
pkt 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku
szkolnym określa arkusz organizacji Szkoły opracowany przez Dyrektora Szkoły
najpóźniej do 15 maja każdego roku, na podstawie planu nauczania oraz planu
finansowego Szkoły.
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pkt 2. W arkuszu organizacji Szkoły określa się liczbę pracowników Szkoły, liczbę
stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin, przedmiotów i zajęć
obowiązkowych, nadobowiązkowych, kół zainteresowań i innych zajęć
pozalekcyjnych finansowanych ze środków przyznanych przez organ prowadzący
Szkołę.
pkt 3. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział złożony z nie
więcej niż 25 uczniów, którzy w jednorocznym cyklu nauki danego roku szkolnego
uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania
zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z
zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.
pkt 4. Szczegółowe zasady tworzenia oddziałów określają przepisy w sprawie
ramowych planów nauczania.
pkt 5. Organizacje stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć
dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć opracowany
przez Dyrektora Szkoły na podstawie zatwierdzonego przez organ prowadzący
Szkołę, arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny
pracy.
pkt 6. Tygodniowy rozkład zajęć klas określa ogólny przydział godzin na
poszczególne zajęcia wyznaczone ramowymi planami nauczania .
pkt 7. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
§3
pkt 1. Niektóre zajęcia obowiązkowe, np. zajęcia fakultatywne, nadobowiązkowe,
specjalistyczne, dydaktyczno-wychowawcze, nauczanie języków obcych,
elementów informatyki, koła zainteresowań mogą być prowadzone poza systemem
klasowo-lekcyjnym
w
grupach
oddziałowych,
międzyoddziałowych,
międzyklasowych i międzyszkolnych, a także podczas wycieczek lub innych form
wyjazdowych. Zajęcia w takiej formie mogą być organizowane w ramach
posiadanych przez Szkołę środków finansowych.
§4
pkt 1. Liczba uczestników kół, zespołów zainteresowań oraz innych zajęć
nadobowiązkowych, finansowanych z budżetu Szkoły nie może być niższa niż 1015uczniów.
pkt 2. Liczba uczestniczących w zajęciach gimnastyki
kompensacyjnych nie powinna przekraczać 12 uczniów.

korekcyjno

-
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§5
pkt 1. Szkoła może przyjmować słuchaczy Zakładów Kształcenia Nauczycieli oraz
studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na
podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Szkoły - lub
za jego zgodą – z poszczególnymi nauczycielami, a zakładem kształcenia
nauczycieli lub szkołą wyższą.
§6
pkt 1. Szkoła zapewnia uczniom możliwości korzystania z obiadów i ciepłego
napoju w stołówce szkolnej.
pkt 2. Odpłatność za korzystanie z obiadów lub napoju ustala Dyrektor Szkoły w
porozumieniu z Radą Rodziców.
§7
Biblioteka szkolna
pkt 1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i
zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych Szkoły, doskonaleniu
warsztatu pracy nauczyciela i popularyzacji wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
§8
pkt 1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni
pracownicy Szkoły i rodzice uczniów.
pkt 2. Zasady określające możliwości korzystania z biblioteki szkolnej:

1.
2.
3.
4.
5.

możliwość korzystania ze wszystkich zbiorów biblioteki szkolnej przez
osoby uprawnione, określone w § 9 pkt 1. na podstawie legitymacji szkolnej
lub innego dokumentu tożsamości,
wypożyczanie zbiorów do domu na podstawie karty czytelnika, poza
cennymi wydaniami słownikowymi, encyklopedycznymi lub zastrzeżonymi
do wykorzystania na miejscu, w czytelni biblioteki,
okres wypożyczenia zbioru poza bibliotekę określa regulamin wewnętrzny
biblioteki szkolnej,
za zniszczenie lub zagubienie wypożyczonego zbioru czytelnik jest
zobowiązany do odkupienia lub zwrotu 3-krotnej wartości według
aktualnej ceny,
brak rozliczenia z biblioteką szkolną przez ucznia do końca roku szkolnego
spowoduje wystąpienie przeciwko rodzicom (opiekunom) na drogę sądową
w sprawie wyegzekwowania określonej należności, podobnie jak w stosunku
do pozostałych osób korzystających z biblioteki.
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pkt 3. Biblioteka szkolna czynna jest codziennie - w dniach nauki szkolnej.- 15.0
§9
pkt 1. Biblioteka szkolna zlokalizowana jest w pomieszczeniu spełniającym
warunki prawidłowego jej funkcjonowania.
pkt 2. W pomieszczeniu biblioteki wydzielone jest miejsce na czytelnię.
pkt 3.Wydatki na potrzeby biblioteki szkolnej pokrywane są z budżetu szkolnego
oraz uzupełniane dotacjami Rady Rodziców i innych ofiarodawców.
pkt 4. Biblioteka szkolna gromadzi książki, czasopisma i inne materiały
wydawnicze.
pkt 5. Zbiory biblioteki szkolnej obejmują:
- dokumenty piśmiennicze,
- dokumenty niepiśmiennicze.
§ 10
pkt 1. Zadania nauczyciela bibliotekarza:
a) Praca pedagogiczna z czytelnikami obejmuje:





udostępnianie zbiorów,
udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych,
rzeczowych i tekstowych,
poradnictwo czytelnicze i przysposobienie czytelnicze,
prowadzenie różnych form informacji o czytelnictwie uczniów oraz
inspiracji czytelnictwa i rozwijania kultury czytelniczej, konkursów
czytelniczych oraz spotkań autorskich, dostosowując formy i treści pracy
pedagogicznej do typu i charakteru Szkoły.

b) Praca organizacyjna obejmuje:
- gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem i potrzebami Szkoły,








ewidencja zbiorów zgodnie z obowiązującymi w tym okresie zarządzeniami,
opracowywanie biblioteczne zbiorów: techniczne, klasyfikowanie,
katalogowanie, selekcja i konserwacja,
prowadzenie katalogów: alfabetycznego i rzeczowego,
prowadzenie zbiorów audiowizualnych, obrazkowych i cząstkowych,
ustalanie zasad korzystania ze zbiorów, ich wypożyczania, ewidencji
wypożyczania,
opracowywanie statystyki, planowania i sprawozdawczości,
odpowiedzialność materialna za stan majątkowy i dokumentację biblioteki.
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c) Współpraca z rodzicami w ustalonych dniach w godzinach pozalekcyjnych
obejmująca:




poradnictwo czytelnicze,
udział rodziców w imprezach czytelniczych,
popularyzacje i udostępnianie literatury pedagogicznej.
§ 11

pkt 1. Dla realizacji statutowych obowiązków Szkoła posiada pomieszczenia
zgodnie z Art.7 ust.1 Ustawy o Systemie Oświaty oraz dodatkowo:
stołówkę,
bibliotekę szkolną,
zespół obiektów i urządzeń rekreacyjno-sportowych (w tym sala
gimnastyczna, boiska sportowe),
- gabinet terapii pedagogicznej – gabinet pedagoga szkolnego,
- archiwum,
- szatnię uczniowską,
- pomieszczenie administracyjno-gospodarcze.




§ 12
pkt 1. W zakresie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów obowiązuje
regulamin wynikający z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

1.
2.
3.

W ramach regulaminu opracowane zostały szczegółowe kryteria wymagań
na ocenę dopuszczającą z poszczególnych przedmiotów oraz kryteria oceny
zachowania.
Uczeń lub jego rodzice - opiekunowie mają prawo do odwołania się od
oceny z przedmiotu do Dyrektora Szkoły.
Ocena zachowania ucznia wystawiona przez wychowawcę jest ostateczna
(regulamin oceny zachowania).

Rozdział VII: Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły
§1

pkt 1. W Szkole zatrudnia się nauczycieli, pracowników ekonomicznych,
administracji i obsługi.

pkt 2. Warunki zatrudnienia nauczycieli w oparciu o posiadane kwalifikacje i
innych pracowników określają odrębne przepisy.
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Nauczyciel
§2
pkt 1. Zadania nauczycieli:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Rzetelnie realizuje podstawowe funkcje szkoły: dydaktyczną,
wychowawczą i opiekuńczą, dążąc do pełni rozwoju osobowości
ucznia i własnej.
Kształci i wychowuje młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w
poszanowaniu Konstytucji R.P., w duchu humanizmu, tolerancji,
wolności sumienia, sprawiedliwości społecznej i szacunku dla pracy.
Dba o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich
zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi
różnych narodów, ras i światopoglądów.
Wzbogaca własny warsztat pracy przedmiotowej i wychowawczej,
wnioskuje o jego wzbogacanie lub modernizację do organów
kierowniczych Szkoły.
Pomaga w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych.
Bezstronnie, obiektywnie, systematycznie ocenia oraz sprawiedliwie
traktuje wszystkich uczniów.
Informuje rodziców uczniów oraz wychowawcę klasy i Dyrekcję
Szkoły, a także Radę Pedagogiczną o wynikach dydaktycznowychowawczych swoich uczniów.
Bierze udział w różnych formach doskonalenia zawodowego
organizowanych w Szkole i przez instytucje wspomagające Szkołę.
Prowadzi dodatkowo dokumentację pedagogiczną przedmiotu lub
koła zainteresowań.

pkt 2. Uprawnienia nauczyciela:

1.
2.
3.
4.

Decyduje w sprawie doboru metod, form organizacyjnych,
podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu swego
przedmiotu.
Decyduje o treści prowadzonego przez siebie koła lub zespołu.
Decyduje o bieżącej, semestralnej i rocznej ocenie postępów swoich
uczniów.
Ma prawo wnioskować w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar
regulaminowych dla swoich uczniów.

26

pkt 3. Nauczyciel odpowiada:
1. Przed Dyrektorem Szkoły i organem prowadzącym Szkołę za:




poziom wyników dydaktycznych i wychowawczych w swoim przedmiocie
oraz klasach i zespołach stosownie do realizacji programu i warunków, w
których działał,
stan warsztatu pracy, sprzętu, urządzeń i środków dydaktycznych mu
przydzielonych.

2. Służbowo przed władzami Szkoły, ewentualnie cywilnie lub karnie za:





tragiczne skutki wynikające z braku nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów
na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych, w czasie dyżurów mu
przydzielonych,
nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku
uczniowskiego lub na wypadek pożaru,
zniszczenia lub stratę elementów majątku , wyposażenia Szkoły
przydzielonych mu przez Kierownictwo Szkoły, a wynikające z
nieporządku, braku nadzoru i zabezpieczenia.

3. Odpowiedzialność dyscyplinarną nauczyciela mianowanego za uchybienia
godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w § 2 roz. VII
Statutu Szkoły określa Karta Nauczyciela art.75 i 76 oraz Kodeks Pracy art.108.
pkt 4. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych,
korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach
określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz.
553, z późn.zm.).
pkt 5. Organ prowadzący Szkołę i Dyrektor Szkoły są obowiązani z urzędu
występować w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia
zostaną naruszone.
Karta Nauczyciela
Art. 75 .
1. Nauczyciele mianowani podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za
uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w art.6.
2. Za uchybienia przeciwko porządkowi pracy, w rozumieniu art. 108 Kodeksu
Pracy, wymierza się nauczycielom kary porządkowe zgodnie z Kodeksem Pracy.
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Kodeks pracy
Art.108.
§ 1. Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonego porządku regulaminu pracy,
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych
pracodawca może stosować:
1) karę upomnienia,
2) karę nagany.
§ 2. Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów BHP lub przepisów p-poż.,
opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie
nietrzeźwości lub spożywania alkoholu w czasie pracy - pracodawca może również
stosować karę pieniężną.
§ 3. Kara pieniężna za jedno przekroczenie, jak i za każdy dzień nie
usprawiedliwionej nieobecności, nie może być wyższa od jednodniowego
wynagrodzenia pracownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać
dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty, po
dokonaniu potrąceń, o których mowa w art.87 § 1 pkt. 1-3.
§ 4. Wpływy z kar pieniężnych przeznacza się na cele socjalne.
4.Kary dyscyplinarne dla nauczycieli:
Karta Nauczyciela
Art 76.1.Karami dyscyplinarnymi dla nauczycieli są:
1) nagana z ostrzeżeniem,
2) zwolnienie z pracy,
3a) zwolnienie z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie
nauczycielskim w okresie 3 lat od ukarania,
4) wydalenia z zawodu nauczycielskiego.
2. Kary dyscyplinarne wymierza komisja dyscyplinarna.
3.Wymierzanie kary dyscyplinarnej określonej w ust.1 pkt 4 jest równoznaczne z
zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczycielskim.
4. Odpis orzeczenia wraz z uzasadnieniem wpisuje się do akt osobowych.
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Nauczyciel - wychowawca klasy, grupy wychowawczej.
§3
pkt 1. Zadania:
1.Programuje i organizuje proces wychowania w zespole, a przede wszystkim:










tworzy warunki do rozwoju uczniów, przygotowania do życia w rodzinie,
społeczeństwie,
rozwiązuje ewentualne konflikty w zespole, a także między wychowankami,
a społecznością szkolną,
przy pomocy atrakcyjnych celów i projektów, na których skupia aktywność
zespołu, przekształca klasę lub zespół w grupę samowychowania i
samorządności,
współdziała z nauczycielami uczącymi w klasie lub grupie, koordynuje ich
działanie wychowawcze, organizuje indywidualną opiekę nad uczniami z
trudnościami szkolnymi,
ściśle współpracuje z rodzicami wychowanków, z klasową Radą Rodziców,
informuje ich o wynikach i problemach w zakresie kształcenia i
wychowania, włącza rodziców w programowe i organizacyjne sprawy klasy
lub grupy,
prawidłowo prowadzi dokumentację klasy i każdego ucznia (dziennik,
arkusze ocen i świadectwa szkolne).

pkt 2. Uprawnienia:

1.
2.
3.
4.
5.

Współdecyduje z samorządem klasy lub grupy, z rodzicami uczniów o
programie i planie działań wychowawczych na rok szkolny lub dłuższe
okresy.
Ma prawo do uzyskania pomocy merytorycznej i psychologiczno pedagogicznej w swej pracy wychowawczej od Dyrekcji Szkoły, pedagoga
szkolnego oraz innych instytucji wspomagających Szkołę.
Ustala ocenę zachowania swoich wychowanków.
Ma prawo ustanowić, przy współpracy Klasowej Rady Rodziców, własne
formy motywowania i nagradzania swoich wychowanków.
Ma prawo wnioskować o rozwiązanie problemów zdrowotnych,
psychospołecznych i materialnych swoich wychowanków do Organów
Szkoły.

pkt 3. Odpowiedzialność:
1.Odpowiada tak jak każdy nauczyciel, a ponadto:


służbowo przed Dyrektorem Szkoły, za osiąganie celów wychowawczych w
swojej klasie lub grupie,
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za zintegrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców wokół programu
wychowawczego klasy i szkoły,
za poziom opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowanków
będących w trudnej sytuacji szkolnej lub społeczno - wychowawczej,
za prawidłowość dokumentacji uczniowskiej swojej klasy lub grupy.

pkt 4. Formy realizacji zadań wychowawcy:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

cykliczne spotkania – zgodnie z planem pracy szkoły - wychowawcy klasy z
rodzicami swoich wychowanków (zebrania są protokołowane),
dyżury nauczycieli będące możliwością spotkania rodziców i nauczycieli
uczących w danej klasie w celu wymiany wzajemnej informacji o aktualnej
sytuacji wyników dydaktyczno - wychowawczych uczniów,
doraźne spotkania z Klasową Radą Rodziców w celu planowania i oceny
realizacji działań wychowawczych w klasie,
wizyty domowe w domach rodzinnych uczniów w celu bliższego zapoznania
się z ich sytuacją rodzinną i warunkami pracy w domu,
zebrania „wywiadowcze”, na których oceniane są wyniki dydaktyczne i
wychowawcze po zakończeniu każdego okresu nauki,
prowadzenie dokumentacji opiekuna - wychowawcy dziecka w rodzinach
zastępczych.
§4

Zespoły przedmiotowo-wychowawcze
pkt 1.Nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych tworzą zespoły przedmiotowo wychowawcze:






zespół matematyczno – przyrodniczy (2 spotkania w sem.),
zespół humanistyczny (2 spotkania w sem.),
zespół nauczania początkowego (2 spotkania w sem.),
zespół wychowania fizycznego (2 spotkania w sem.),
zespół wychowawczy (2 spotkania w sem. oraz w razie potrzeb).

Pracą zespołu przedmiotowo - wychowawczego kieruje powołany przez Dyrektora
Szkoły Przewodniczący Zespołu.
pkt 2.Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:

1.

2.
3.

zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji
programów nauczania, korelowanie treści programów nauczania
przedmiotów pokrewny, a także uzgodnienia decyzji w sprawie wyboru
programów nauczania,
wspólne opracowywanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz
sposobów badania wyników nauczania,
organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz
doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,
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4.
5.
6.

współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, a
także w uzupełnianiu ich wyposażenia,
wspólne opiniowanie przygotowanych w Szkole autorskich, innowacyjnych i
eksperymentalnych programów nauczania.
ustalenie
szkolnych
programów,
na
przykład:
wychowania
komunikacyjnego, ekologicznego, zdrowotnego, tematyki godzin do
dyspozycji wychowawcy.

pkt 3. Zespół do spraw wychowawczych.
W szkole działa zespół do spraw wychowawczych, w którego skład wchodzą
nauczyciele wychowawcy uczący w placówce. Członkowie zespołu wybierani są na
pierwszym w roku szkolnym posiedzeniu rady pedagogicznej, a jego stałym
członkiem jest pedagog szkolny. Przewodniczącym zespołu jest dyrektor Szkoły.
Posiedzenia odbywają się w miarę zgłoszonych potrzeb i są protokołowane.
Protokolant jest wybierany z członków zespołu.

1.

celem działalności zespołu jest pomoc w rozwiązywaniu problemów
wychowawczych zaistniałych w placówce, opracowanie systemu kar i
nagród oraz wnoszenie zmian do tego systemu.

2.

zmiany w regulaminie kar i nagród zgłaszane są na posiedzeniach rady
pedagogicznej i przyjmowane większością głosów.

3.

na prośbę członków zespołu w jego posiedzeniach mogą uczestniczyć
zainteresowani uczniowie, ich rodzice, opiekunowie lub inne osoby.

4.

informacje, mogące naruszać dobra osobiste ucznia, jego rodziców lub
opiekunów oraz innych zainteresowanych osób, uzyskane w czasie
posiedzeń zespołu objęte są tajemnicą.

5.

ustalenia podjęte przez zespół są wiążące dla rady pedagogicznej i innych
pracowników szkoły.
§5

Pedagog szkolny
pkt 1. Zadania, obowiązki i uprawnienia pedagoga szkolnego:

1.
2.
3.
4.



kieruje pedagogizacją rodziców,
zatwierdza programy zajęć korekcyjno - wyrównawczych,
wydaje polecenia nauczycielom w związku z organizacją i prowadzeniem
zajęć korekcyjno - wyrównawczych, pomocy psychologiczno-pedagogicznej
podejmuje decyzje w określonych sprawach:
kieruje uczniów na badania do poradni wychowawczo - zawodowej,
tematyki samokształceniowej nauczycieli w zakresie resocjalizacji,
preorientacji zawodowej, rozwoju dziecka w wieku szkolnym,
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5.

reprezentuje interesy Szkoły na zewnątrz w sprawach opiekuńczo wychowawczych,
6. rozstrzyga spory między nauczycielami, a rodzicami w sprawach
wychowawczo - opiekuńczych,
7. nadzoruje realizację zadań opiekuńczo - wychowawczych przez nauczycieli
- wychowawców nad uczniami w rodzinach zastępczych,
8. współuczestniczy w organizacji pomocy materialnej - dla uczniów
pochodzących z rodzin najuboższych,
9. podpisuje korespondencję wychodzącą ze Szkoły w sprawach będących w
zakresie jego kompetencji,
10.
opracowuje program działań profilaktycznych.

§6
Pracownicy administracji i obsługi
pkt 1. Sekretarz Szkoły - jest odpowiedzialnym wykonawcą następujących zadań:









sprawna obsługa kancelaryjno - biurowa Szkoły,
prowadzenie dokumentacji formalnej pracowników i uczniów,
wykonywanie sprawozdań GUS,
podejmowanie i wypłacanie wynagrodzeń,
odpowiedzialność materialna za gotówkę,
zabezpieczenie druków ścisłego zarachowania oraz pogotowia kasowego,
zapewnienia druków i materiałów kancelaryjnych oraz środków niezbędnych
do prowadzenia placówki,
wydawanie legitymacji pracowniczych ZUS.

pkt 2. Pracownik z funkcją księgowego - prowadzi:








działalność finansowo-budżetową Szkoły w kontakcie z BBFO,
współuczestniczy w projektowaniu i realizacji budżetu Szkoły na wydatki
administracyjno - gospodarcze, abonowanie czasopism, druków resortowych
itp.,
odpowiada za prawidłowość realizacji działalności finansowo ekonomicznej Szkoły, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
zarządzeniami i przepisami i wytycznymi wynikającymi z funkcjonowania
BBFO
przygotowuje wypłatę wynagrodzeń pracowników Szkoły,
przygotowuje sprawozdawczość w zakresie działalności finansowo ekonomicznej Szkoły,

pkt 3. Intendent Szkoły – Samodzielny referent ds. zaopatrzenia



prowadzi dokumentację organizowanego w Szkole żywienia,
odpowiada za zakup towarów i środków żywnościowych,
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nadzoruje właściwe przechowywanie środków żywnościowych,
przyjmuje wpłaty na prowadzone w Szkole formy dożywiania i usługi
oddziału przedszkolnego,
ponosi odpowiedzialność materialną za przyjmowane wpłaty gotówkowe,
współuczestniczy w przygotowywaniu tygodniowych jadłospisów,
odpowiada za ład, porządek i warunki sanitarne w kuchni,
prowadzenie ksiąg inwentarzowych sprzętu kuchennego metodą ilościową,
zaopatruje i prowadzi ewidencję dla sprzątaczek środków czystości
przeznaczonych do utrzymania czystości w szkole,
zakup odzieży ochronnej i środków czystości dla pracowników szkoły oraz
prowadzenie ewidencji w w/w zakresie.
odpowiada za inwentaryzowanie i oznakowanie sprzętu szkolnego,
prowadzenie ksiąg inwentarzowych metodą wartościową zgodnie z
obowiązującymi przepisami, organizację inwentaryzacji rocznej,
nadzoruje finansową działalność stołówki szkolnej.

pkt 4. Woźny Szkoły - obowiązki:








utrzymywanie czystości i porządku w przydzielonych pomieszczeniach,
doręczanie pism urzędowych wysyłanych pocztą,
opieka nad bezpieczeństwem budynku, całości sprzętu szkolnego,
instalacjami, sprzętem ochrony p.poż.,
troska o czystość podwórza szkolnego, trawników, pomoc w dekoracji
budynku,
konserwacja i drobne naprawy sprzętu i pomocy dydaktycznych,
inne czynności wynikające z potrzeb Szkoły, z wyjątkiem prac na rzecz
osobistą pracowników Szkoły,
nadzór nad pracownikami obsługi szkoły w zakresie utrzymania czystości,
punktualności pracy i sprawozdawczość w tym zakresie (ustna).

Rozdział IX: Uczniowie Szkoły
§1
pkt 1.Zasady ogólne :

1.
2.
3.
4.

do Szkoły uczęszczają wszyscy uczniowie objęci obowiązkiem szkolnym,
do Szkoły może być zapisany każdy uczeń spoza rejonu Szkoły, posiadający
świadectwo promocji do danej klasy, po uzyskaniu zgody Dyrektora Szkoły,
do której ma uczęszczać na wniosek rodziców dziecka,
uczeń może być przeniesiony do innej szkoły przez Kuratora Oświaty na
umotywowany wniosek Dyrektora Szkoły (art. 39 ust. 2a Ustawy o Systemie
Oświaty),
do Szkoły uczęszczają uczniowie od lat 7, ale nie wcześniej niż od 6 roku
życia, do 15 lat - nie później niż do 17 rok życia (wyjątek stanowią dzieci
przyjmowane do oddziałów przedszkolnych).

pkt 2. Uczniowie przybywają do szkoły na przerwę poprzedzającą zorganizowane
zajęcia edukacyjne.
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pkt 3. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w żadnych zajęciach zorganizowanych
zobowiązani są po zakończeniu zajęć do opuszczenia Szkoły.
§2
pkt 1. Prawa i obowiązki ucznia:
Uczeń ma prawo do :















wybrania Samorządu Uczniowskiego zgodnie z Art.55 Ustawy o systemie
oświaty wraz z uprawnieniami wynikającymi z tej regulacji ustawowej,
właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny
pracy umysłowej,
opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole, zapewniających
bezpieczeństwo, ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź
psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności,
korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi
przepisami,
życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno wychowawczym,
swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia
Szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie narusza tym
dobra innych osób,
rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów
kontroli postępów w nauce,
pomocy w przypadku trudności w nauce,
korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zdrowotnego,
korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych,
wpływania na życie Szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania
się w organizacjach działających w Szkole.

Obowiązkiem ucznia jest przestrzeganie postanowień zawartych w Statucie, a
zwłaszcza:












poszanowanie godności osobistej kolegów i koleżanek oraz wszystkich
pracowników szkoły,
poszanowanie własności innych i szkoły,
systematyczny udział i przygotowanie do zajęć lekcyjnych,
przestrzeganie ustalonych zasad dyscypliny w czasie trwania lekcji (między
innymi - nie „ściąganie” i nie umożliwianie „ściągania”),
uzupełniania braków wynikających z absencji na zajęciach,
usprawiedliwiania absencji nie później niż w ciągu 7 dni po nieobecności,
staranne wykonywanie prac domowych,
staranne prowadzenie zeszytów, zgodnie z wymogami nauczycieli,
osiąganie wyników w nauce na miarę swoich możliwości intelektualnych,
rozwijanie swoich zainteresowań,
respektowanie uchwał i programów Samorządu lub odwołanie go, jeśli nie
spełniałby swoich funkcji lub spełniał je źle,
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przestrzeganie zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegó,
nauczycieli i innych pracowników Szkoły,
dbanie o schludny ubiór i fryzurę pozbawionych elementów ekstrawagancji,
elementów subkulturowych i makijażu,
ponoszenie odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę oraz
rozwój,
dbałość o ład i porządek w Szkole.

pkt 2. System kar i nagród obowiązujących w Szkole:
1. Nagrody:






pochwała nauczyciela lub wychowawcy klasy,
pochwała wobec klasy przez nauczyciela lub wychowawcę klasy,
wyróżnienie przez Dyrektora na uroczystości ogólnoszkolnej wobec
społeczności szkolnej,
list pochwalny do rodziców lub opiekunów ucznia,
dyplom i nagroda rzeczowa ufundowana przez Radę Rodziców,

2. Kary:







upomnienie indywidualne przez nauczyciela lub wychowawcę,
upomnienie lub nagana przez nauczyciela lub wychowawcę na forum klasy,
kara wyznaczona przez Szkolny Zespół Wychowawczy,
upomnienie lub nagana Dyrektora Szkoły,
upomnienie wobec rodziców przez nauczyciela, wychowawcę lub Dyrektora
Szkoły,
skreślenie z listy uczniów Szkoły przez Dyrektora Szkoły, na wniosek Rady
Pedagogicznej, jeśli ukończył 15 lat, a Kurator Oświaty zwolnił tego ucznia
od spełniania obowiązku nauczania szkolnego.

3. Wychowawca lub Dyrektor Szkoły ustnie lub pisemnie informuje rodziców lub
prawnych opiekunów ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec
niego kary.
4. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do odwołania się na
piśmie lub ustnie od otrzymanej kary:


w przypadku kary otrzymanej od nauczyciela lub wychowawcy do
Dyrektora Szkoły,

6.

Decyzja organu odwoławczego, po konsultacji z pozostałymi organami
Szkoły, jest ostateczna.
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Rozdział IX: Postanowienia końcowe
§1

pkt 1. Szkoła posiada pieczęcie urzędowe okrągłe, których używa zgodnie z
odrębnymi przepisami:

1.

pieczęć duża o średnicy 3,6 cm z godłem orła w koronie w środku i z
napisem w otoku:

Szkoła Podstawowa nr 34 w Bydgoszczy
do świadectw szkolnych,
b) pieczęć mała o średnicy 2.0 cm z godłem orła w koronie w środku i z napisem w
otoku
Szkoła Podstawowa nr 34 w Bydgoszczy
pkt 2. Szkoła posiada :
a) godło Szkoły, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Statutu,

2.

ceremoniał szkolny przyjęty przez Samorząd Uczniowski i Radę
Pedagogiczną
dotyczący
organizacji
następujących
uroczystości
państwowych i szkolnych :









rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego,
pasowanie na uczniów klas I,
pożegnanie absolwentów,
jasełka,
obchody Dnia Niepodległości - 11 listopada,
obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go maja,
obchody Dnia Dziecka i Szkolnego Dnia Sportu.

pkt 3. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi
przepisami.
pkt 4. Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej i materialnej
określają odrębne przepisy.
pkt 5. Tryb wnoszenia poprawek do Statutu Szkoły tak, ustala się jak tryb jego
zatwierdzania.
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Zgłoszenia poprawek do Statutu Szkoły mogą przedstawiać następujące
organy:
Rada Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski, Rada Rodziców.
Wszelkie poprawki do statutu opiniuje Rada Pedagogiczna.
Automatycznie wprowadza się poprawki do statutu w przypadku zmiany
prawa oświatowego.
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Załącznik nr 1
Statut oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 34 w Bydgoszczy

§ 1.
Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 34 w Bydgoszczy mieszczą się
w odrębnym budynku przy ulicy Opławiec 132 i są integralną częścią Szkoły
Podstawowej nr 34 w Bydgoszczy.

1.
2.
3.

Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 34 w Bydgoszczy
stanowią autonomiczną część Szkoły Podstawowej nr 34 w Bydgoszczy.
Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 34 w Bydgoszczy
zwane dalej „przedszkolem” są placówką publiczną.
Przedszkole używa także odrębnej pieczęci: Oddziały Przedszkolne przy
Szkole Podstawowej nr 34 Bydgoszcz, ul. Opławiec 157.
§ 2.

Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, w szczególności
w zakresie:

1.
2.
3.

4.

Udzielania dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej za
pośrednictwem wychowawców przy współpracy z pedagogiem szkolnym
oraz Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Bydgoszczy.
Wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny
w wychowaniu dziecka i przygotowania go do nauki w szkole.
Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział opiece jednego lub dwóch
nauczycieli w zależności od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań
oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców
1. w trakcie zajęć w przedszkolu wychowawca nie powinien zostawiać
dzieci bez opieki;
2. w trakcie krótkiej nieobecności nauczyciela – wychowawcy dzieci
powinny być pod opieką woźnej oddziałowej;
3. w trakcie pobytu poza budynkiem przedszkola oprócz wychowawcy,
grupie dzieci powinna towarzyszyć również woźna oddziałowa.
Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola:
1. dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane przez rodziców
(prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich dorosłą osobę,
która zapewni dziecku pełne bezpieczeństwo;
2. w przypadku nieodebrania dziecka przez rodziców (prawnych
opiekunów) obowiązkiem wychowawcy jest odprowadzenie dziecka
do jego domu.
§ 3.
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Organy przedszkola

1.
2.
3.
4.

Nauczyciele – wychowawcy przedszkola wchodzą w skład Rady
Pedagogicznej Szkole Podstawowej nr 34 w Bydgoszczy, która podejmuje
uchwały oraz zatwierdza ewentualne zmiany w funkcjonowaniu przedszkola.
Rada Rodziców Przedszkola wchodzi w skład Rady Rodziców Szkole
Podstawowej nr 34 w Bydgoszczy, ale może się zbierać na swoje
posiedzenia w odrębnym terminie.
Rada Rodziców przedszkola może gromadzić odrębne fundusze z
dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł ale informuje o tym
Radę Rodziców Szkoły.
Rada Rodziców przedszkola może występować do Rady Rodziców Szkoły,
Rady Pedagogicznej oraz Dyrektora Szkoły z wnioskami i opiniami
dotyczącymi najważniejszych problemów przedszkola.
§ 4.

Organizacja przedszkola

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola są oddziały: obejmujący
dzieci w wieku od 3 – 5 lat i oddział dzieci sześcioletnich.
Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25. Placówka posiada 50
miejsc normatywnych.
Przedszkole funkcjonuje przez 11 miesięcy w każdym roku szkolnym.
Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć
umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii i zajęć
rewalidacyjnych powinien być dostosowany do możliwości rozwoju dzieci i
wynosić:
1. z dziećmi w wieku 3 –4 lat – około 15 minut;
2. z dziećmi w wieku 5 –6 lat – około 30 minut;
Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na
podstawie programu wychowania przedszkolnego.
Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają
odrębne przepisy.

§ 5.

1.

2.

Szczegółową organizację wychowania, nauczania opieki w danym roku
szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez
dyrektora placówki. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ
prowadzący.
W arkuszu organizacji przedszkola zatwierdza się w szczególności:
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1.
2.
3.

czas pracy poszczególnych oddziałów;
liczbę pracowników przedszkola;
ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze
przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole.

środków

§ 6.

1.
2.

Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez
dyrektora na wniosek rady pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony
zdrowia i higieny oraz oczekiwań rodziców.
Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono
opiekę nad danym oddziałem, ustala dla danego oddziału szczegółowy
rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
§ 7.

Praca przedszkola

1.

2.
3.

Dzienny czas pracy przedszkola jest ustalany corocznie przez organ
prowadzący na wniosek dyrektora placówki, z tym że czas
przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania
przedszkolnego jest nie krótszy niż 5 godzin dziennie.
Terminy przerw w pracy przedszkola są ustalane przez organ
prowadzący na wniosek dyrektora.
Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i odpłatności za
korzystanie z wyżywienia przez pracowników są ustalane przez
organ prowadzący.
§ 8.

Zakres zadań nauczycieli przedszkola

1.
2.
3.
4.
5.

Współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w kwestiach
wychowania i nauczania dzieci poprzez kontakt indywidualny oraz spotkania
z rodzicami.
Systematyczne informowanie rodziców (prawnych opiekunów) o realizacji
nakreślonych zadań.
Systematyczne planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo –
dydaktycznej na odpowiednim jakościowo poziomie.
Prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i
zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych
obserwacji.
Współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno –
pedagogiczną i opiekę zdrowotną.
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6.

Spotkania rodziców z nauczycielami przedszkola, dotyczące informacji
o pracy placówki i postępach pracy dydaktyczno – wychowawczej
z dziećmi powinny się odbyć co najmniej trzy razy w roku szkolnym.
§ 9.

1.
2.
3.

4.

5.

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat z zastrzeżeniem
ust. 2.
Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego,
może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku
kalendarzowym, w którym kończy 10 lat.
Warunki pobytu dzieci w przedszkolu:
1. właściwie zorganizowany proces opiekuńczy i dydaktyczno –
wychowawczy;
2. ochrona przed wszelkimi formami zagrożenia przez innych przemocy
fizycznej bądź psychicznej oraz ochrona i poszanowanie godności
osobistej dziecka;
3. życzliwe i podmiotowe traktowanie przez nauczycieli i pracowników
przedszkola.
Dzieci są przyjmowane do przedszkola na podstawie kolejności zgłoszenia
podczas zapisów organizowanych przez dyrekcję w marcu każdego roku i po
podpisaniu stosownej umowy
1. w przypadku braku miejsc w przedszkolu dyrekcja placówki powoła
komisje kwalifikacyjną, która na podstawie opracowanych kryteriów
dokona odpowiedniej kwalifikacji dzieci.
Dziecko może być skreślone z listy wychowanków przedszkola w
następujących przypadkach:
1. nieusprawiedliwionej 30 – dniowej nieobecności;
2. nieuregulowania należnej odpłatności;
3. rażące nieprzestrzeganie przez rodziców spraw regulaminowych
związanych z ich obowiązkami wobec dzieci uczęszczających do
przedszkola (kwestie higieny osobistej dzieci, zaniedbanie problemu
bezpiecznego przyprowadzania i odprowadzania dzieci do placówki).
§ 10.

1.

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi
przepisami.
2. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne
przepisy.
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Załącznik nr 2

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY
OCENIANIA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 34
W BYDGOSZCZY

PODSTAWA PRAWNA:
1. Rozporządzenie MEN z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach
publicznych (Dz. U. Z 2017 r., poz. 1534).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r.
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U., poz.
843).
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu
gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U., poz. 959).
4. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ze zmianami
wynikającymi z dnia 19 marca 2009 r. (Dz. U. Z 2016 r., poz. 1943).

Rok szkolny 2017/2018
Ocenianie to proces gromadzenia informacji, integralna część
procesu uczenia się i nauczania oraz wspierania go.
Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia,
2) zachowanie ucznia.
Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie
pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego
osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez
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wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak
powinien się dalej uczyć.
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.

I.

Cele wewnątrzszkolnego oceniania:

1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i
2.
3.
4.

5.

jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie.
Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju.
Motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu.
Dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom
informacji o postępach, trudnościach w uczeniu się, zachowaniu oraz
specjalnych uzdolnieniach ucznia.
Umożliwienie nauczycielom doskonalenia, organizacji i metod pracy
dydaktyczno-wychowawczej.

II.
Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1. Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz
informowanie o nich uczniów ich rodziców (prawnych opiekunów).
2. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie
pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego
osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez
wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak
powinien się dalej uczyć. (ocenianie kształtujące)
3. Ustalenie kryteriów oceniania zachowania.
4. Przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych.
5. Ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego
(semestru) i warunki ich poprawiania.
6. Ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane
rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i
dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej
z zachowania.
7. Ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym
opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.
Zasady wewnątrzszkolnego oceniania:
1. Oceny ucznia dokonują:
- nauczyciele przedmiotu,
III.
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-

wychowawca klasy,
pedagog szkolny,
dyrektor szkoły,
uczniowie.
2. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują
rodziców (prawnych opiekunów) o sposobach sprawdzania osiągnięć
edukacyjnych uczniów oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej
niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z
obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
3. Wychowawca klasy informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych
opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania
zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż
przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o
skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania.
4. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców. Sprawdzone
i ocenione pisemne prace kontrolne, oraz inną dokumentację
dotyczącą oceniania, uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie)
otrzymują do wglądu na warunkach określonych przez nauczycieli.
5. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów)
nauczyciel stawiający ocenę powinien ją uzasadnić.
6. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii publicznej i
niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni
specjalistycznej
dostosować
wymagania
edukacyjne
do
indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u
którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub
specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie
tym wymaganiom.
7. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
możliwości psychofizycznych ucznia:
- posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania –
na podstawie tego orzeczenia;
- posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w
tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w
uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej,
w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego
dostosowania – na podstawie tej opinii;
- nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych wyżej, który
jest objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na
podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i
edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych
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ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o których mowa
w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy –
Prawo oświatowe.
- posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach
wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na
zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.
8. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni
specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być
wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły
podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej.
9. 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.
10 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.
11. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć o której mowa w
punkcie powyżej, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny
klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny
wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
12. 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 oraz na podstawie opinii poradni psychologicznopedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, z której wynika potrzeba
zwolnienia z nauki tego języka obcego nowożytnego.
13. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego
nowożytnego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny
klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniona” albo „zwolniony”.
14. Uczeń oceniany jest systematycznie zależnie od specyfiki
przedmiotu, w całym cyklu kształcenia z podziałem na dwa semestry
kończącej się wystawieniem oceny semestralnej i końcoworocznej.
IV. Sposoby wyrażania oceny bieżącej:
W klasach I-III szkoły podstawowej skala ocen jest następująca:
1. Oceny bieżące:
- wspaniale;
- bardzo dobrze,
- ładnie,
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- postaraj się,
- więcej pracuj,
2. Ocena śródroczna i końcowa jest oceną opisową. Śródroczna i roczna
ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, uwzględnia poziom i
postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w
stosunku do odpowiednio wymagań i efektów kształcenia, dla danego
etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe ucznia
związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwojem
uzdolnień.
3. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, roczne i semestralne
oceny z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach o następującej
skali:
- stopień celujący – 6,
- stopień bardzo dobry – 5,
- stopień dobry – 4,
- stopień dostateczny – 3,
- stopień dopuszczający – 2,
- stopień niedostateczny – 1.
4. Przy ocenach bieżących (cząstkowych ) i ocenach semestralnych
dopuszcza się stawianie znaków „+” i „-„.
5. Dopuszcza się możliwość stosowania oceny opisowej dla ocen
bieżących i klasyfikacyjnych, ze wszystkich bądź wybranych
przedmiotów, na każdym etapie edukacyjnym.
6. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i
muzyki należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany
przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze
specyfiki tych zajęć. Przy ustaleniu ocen z wychowania fizycznego
uwzględnia się ponadto systematyczny udział w zajęciach oraz
aktywność w działaniach szkoły na rzecz kultury fizycznej.
7. W przypadku gdy obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego
realizowane są w formie do wyboru przez ucznia są prowadzone przez
innego nauczyciela niż nauczyciela prowadzący zajęcia wychowania
fizycznego w formie klasowo-lekcyjnej, śródroczną i roczną ocenę
klasyfikacyjną z zajęć wychowania fizycznego ustala nauczyciel
prowadzący te zajęcia w formie klasowo-lekcyjnej po uwzględnieniu
opinii nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w
formie do wyboru przez ucznia.
8. W szkole stosuje się ocenianie kształtujące.
V.

Kryteria oceny zachowania:
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1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia
następujące podstawowe obszary:
- wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
- postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
- dbałość o honor i tradycje szkoły,
- dbałość o piękno mowy ojczystej,
- dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
- godne, kulturalne zachowanie w szkole i poza nią;
- okazywanie szacunku innym osobom.
2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, roczną i końcową ocenę
klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:
- wzorowe,
- bardzo dobre,
- dobre,
- poprawne,
- nieodpowiednie,
- naganne.
3. Przy ustaleniu 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 psychologicznopedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
Zachowanie ucznia oceniane jest w sześciu kategoriach:
I. Frekwencja
II. Takt i kultura osobista w relacjach z ludźmi
III. Dbałość o wygląd zewnętrzny
IV. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia
V. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa
VI. Udział w projekcie edukacyjnym
Zadaniem wychowawcy jest wybranie w kolejnych kategoriach,
spośród poszczególnych zapisów tego zdania, które najlepiej
charakteryzuje
ucznia.
Obok zamieszczona jest liczba punktów przyznawanych uczniowi.
Suma punktów z poszczególnych kategorii zamieniana jest na ocenę
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wg
zasad
w ustaleniach końcowych załącznika.

opisanych

▪ I. Frekwencja
Uczeń nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności i spóźnień.
Uczeń ma l godzinę nieusprawiedliwioną.
Uczeń opuścił od 2 do 7 godzin bez usprawiedliwienia.
Uczeń opuścił od 8 do 11 godzin bez usprawiedliwienia.
Uczeń opuścił od 12 do 14 godzin bez usprawiedliwienia.
Uczeń opuścił ponad 14 godzin bez usprawiedliwienia.

5 pkt.
4 pkt.
3 pkt.
2 pkt.
1 pkt.
0 pkt.

Uwaga!
3
nieusprawiedliwione
spóźnienia
nieusprawiedliwiona godzina.

liczone

są

jako

1

Uczeń, który nagminnie opuszcza pierwsze godziny lekcyjne danego
przedmiotu (powyżej 5 godzin) otrzymuje 1 pkt.

II. Takt i kultura osobista w relacjach z ludźmi
Uczeń jest zawsze taktowny, prezentuje wysoką kulturę osobistą
oraz wysoką kulturę słowa i dyskusji, a jego postawa
nacechowana jest życzliwością w stosunku do otoczenia.
5 pkt.
Postępuje zawsze zgodnie z regułami współżycia w
szkole. Nie ma uwag pisemnych, a nauczyciele nie
zgłaszają pod jego kierunkiem żadnych ustnych
zastrzeżeń.
Uczeń jest taktowny, prezentuje wysoką kulturę osobistą. Ma 1
uwagę pisemną, na uwagi ustne reaguje właściwie, a w
rozmowach stara się o zachowanie kultury słowa.

4 pkt.

Uczeń otrzymał 2 uwagi pisemne, np. o niewłaściwym
zachowaniu na terenie szkoły lub poza nią, używaniu
mało kulturalnych słów. Zwykle jednak zachowuje się

3 pkt.
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kulturalnie i dba o kulturę słowa.
Uczeń otrzymał 3 uwagi pisemne, o tym że zachował się
nietaktownie, użył mało kulturalnych słów w rozmowie,
jednak jego postawa nacechowana była chęcią poprawy.

2 pkt.

Uczeń otrzymał od 4 do 6 uwag pisemnych dotyczących jego
niewłaściwego zachowania.

1 pkt.

Uczeń otrzymał ponad 6 uwag pisemnych.

0 pkt.

Uwaga!
Uczeń, który dopuszcza się wandalizmu na terenie szkoły,
otrzymuje 0 pkt.
III. Dbałość o wygląd zewnętrzny.
Uczeń dba o swój wygląd (nie maluje twarzy, paznokci, włosów;
stosuje się do zakazu piercingu).
Strój ucznia jest czysty, bez niestosownych napisów i ilustracji,
bez dekoltów, zasłaniający brzuch i plecy. Spódnice i sukienki o
długości co najmniej do kolan. Uzupełnieniem stroju może być 5 pkt.
dyskretna biżuteria (oprócz zajęć wychowania fizycznego na
których obowiązuje bezwzględny zakaz noszenia jakiejkolwiek
biżuterii). Na uroczystościach szkolnych obowiązuje strój
galowy.
Zdarzyło się (1 raz), że strój ucznia budził zastrzeżenia, co 4 pkt.
zostało odnotowane uwagą w dzienniku.
Uczniowi zwrócono dwukrotnie uwagę na niezgodność stroju z
zasadami opisanymi w regulaminie.
3 pkt.
Zdarzyło się 3-4 razy, że uczniowi zwrócono uwagę na
niezgodność stroju z zasadami opisanymi w regulaminie.
2 pkt.
Uczniowi często trzeba przypominać o potrzebie noszenia stroju
zgodnego z regulaminem.
1 pkt.
Wygląd ucznia zwykle odbiega od opisanego wyżej stroju, a on
sam nie reaguje na upomnienia.
0 pkt.
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Uwaga!
Uczeń, który pofarbował włosy otrzymuje maksymalnie 1 pkt.
IV. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia
Uczeń zawsze dotrzymuje ustalonych terminów (np. zwrot
książek do biblioteki, sprawdzianów, przekazywanie
usprawiedliwień), rzetelnie wywiązuje się z powierzonych mu 5 pkt.
oraz dobrowolnie podejmowanych różnych prac na rzecz klasy
lub szkoły. Uczeń nie korzysta z telefonu komórkowego w
czasie zajęć szkolnych i podczas przerw międzylekcyjnych
(poza wyraźną zgodą nauczyciela lub nauczyciela
dyżurującego).
Uczeń dotrzymuje ustalonych terminów, wykonuje powierzone
mu prace i zadania, podejmuje się dobrowolnie zobowiązań, 4 pkt.
które stara się wykonać terminowo i rzetelnie. Uczeń nie
korzysta z telefonu komórkowego w czasie zajęć szkolnych i
podczas przerw międzylekcyjnych
(poza wyraźną zgodą
nauczyciela lub nauczyciela dyżurującego).
Uczeń zwykle dotrzymuje ustalonych terminów (1-2 razy nie
dotrzymał), dobrze wywiązuje się z powierzonych mu prac i 3 pkt.
zadań; rzadko podejmuje się dobrowolnych zobowiązań i dobrze
się z nich wywiązuje. Uczeń otrzymał do 2 uwag za korzystanie
z telefonu komórkowego w czasie przerw międzylekcyjnych.
Zdarza się, że uczeń nie dotrzymuje ustalonych terminów (3-4
razy) lub niezbyt starannie wywiązuje się z powierzonych mu 2 pkt.
prac i zadań, rzadko podejmuje się dobrowolnych zobowiązań.
Uczeń otrzymał do 5 uwag za korzystanie z telefonu
komórkowego w czasie przerw międzylekcyjnych.
Uczeń często nie dotrzymuje ustalonych terminów lub
niechętnie i niezbyt starannie wykonuje powierzone mu prace i 1 pkt.
zadania, jak również niechętnie podejmuje dobrowolne
zobowiązania. Uczeń otrzymał do 10 uwag za korzystanie z
telefonu komórkowego w czasie przerw międzylekcyjnych.
Uczeń w ogóle nie dotrzymuje ustalonych terminów, nie 0 pkt.
wykonuje powierzonych mu prac i zadań.
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V. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa
Uczeń zawsze sam przestrzega zasad bezpieczeństwa i
prawidłowo reaguje na występujące zagrożenia na przerwach,
podczas pobytu w szkole, w czasie wyjść poza teren szkoły i
podczas wycieczek wyjazdowych.

5 pkt.

Zdarzyło się l raz, że uczeń nieumyślnie spowodował zagrożenie
bezpieczeństwa własnego lub innych osób, np. opuścił szkołę w
czasie zajęć przewidzianych planem lekcji lub przyniósł do
szkoły niebezpieczny przedmiot, ale zareagował na zwróconą
4 pkt.
mu uwagę.
Czasami (2-3 razy) trzeba było uczniowi zwracać uwagę na to,
że jego postępowanie może spowodować lub powoduje
zagrożenie jego bezpieczeństwa lub innych osób, a uczeń
właściwie zareagował na zwracane uwagi.
3 pkt.
Uczeń czterokrotnie naruszył zasady bezpieczeństwa
obowiązujące w szkole, podczas wycieczek
i zajęć
2 pkt.
pozaszkolnych.
Zachowanie ucznia często (powyżej 4 razy) stwarza zagrożenie
bezpieczeństwa jego i innych, a uczeń nie zawsze reaguje
właściwie na zwracane uwagi.
1 pkt.
Zachowanie ucznia stwarza zagrożenie bezpieczeństwa jego
i innych, a uczeń nie zmienia swojej postawy pomimo
0 pkt.
zwracanych uwag.
VI. Udział w projekcie edukacyjnym
Uczeń jest w szczególny sposób zaangażowany w pracę nad
projektem edukacyjnym – jest twórczy, inicjuje różne działania i
inspiruje do pracy innych. Zawsze dotrzymuje wyznaczonych
terminów. Dąży do uzyskania jak najlepszego efektu pracy.
3 pkt.
Uczeń bierze udział w realizacji projektu – wykonuje wszystkie
powierzone mu zadania, dba o dotrzymanie terminów.
Uczeń bierze udział w realizacji projektu.

2 pkt.
1 pkt.
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Ustalenia końcowe
1. Uczeń, który w przypadku kryterium I, II, III, IV lub V otrzymał
maksymalnie
1 punkt, nie może mieć oceny wyższej niż poprawna.
2. Uczeń, który w przypadku kryterium I, II, III, IV lub V otrzymał 0
punktów,
nie może mieć oceny wyższej niż nieodpowiednia.
3. Uczeń klasy trzeciej, który nie brał udziału w realizacji projektu
edukacyjnego nie może mieć oceny rocznej wyższej niż dobra.
4.Uczeń, który otrzymał naganę Dyrektora szkoły, w danym okresie nie
może otrzymać oceny wyższej niż nieodpowiednia.
5. Uczeń, który w czasie nauki w gimnazjum otrzyma naganę dyrektora
szkoły więcej niż jeden raz nie może otrzymać oceny rocznej wyższej
niż naganna.
6. Uczeń, który znajdował się pod wpływem alkoholu lub środków
odurzających,
albo stwierdzono, że palił papierosy na terenie szkoły lub poza nią
może otrzymać w danym okresie ocenę naganną.
7. Uczeń, który popadł w konflikt z prawem, w danym semestrze
otrzymuje ocenę naganną.
8. Uczeń, który jest zaangażowany w pracę na rzecz szkoły i
reprezentuje
ją
na zewnątrz oraz prawidłowo reaguje na przejawy agresji i wandalizmu
uzyskuje
w danym okresie do 2 punktów dodatkowo.
9. Po pierwszym okresie nauki sumuje się punkty uzyskane w
poszczególnych kategoriach (I-VI) i stosuje się poniższą tabelę
przeliczeniową:
Uczniowie biorący
udział w projekcie
edukacyjnym

Uczniowie zwolnieni z
udziału w projekcie
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edukacyjnym
Łączna ilość punktów Łączna ilość punktów
28
25
27-26
24-23
25-21
22-18
20-15
17-12
14-10
11-7
Poniżej 10
Poniżej 7

Ocena całościowa
wzorowe
bardzo dobre
dobre
poprawne
nieodpowiednie
naganne

11. Ocenę roczną wystawia się po zsumowaniu punktów uzyskanych w
pierwszym i drugim okresie nauki.
Uczniowie biorący
udział w projekcie
edukacyjnym

Uczniowie zwolnieni z
udziału w projekcie
edukacyjnym
Łączna ilość punktów Łączna ilość punktów
56
50 i więcej
55-52
49-46
51-42
45-36
41-30
35-24
29-20
23-14
Poniżej 20
Poniżej 14

Ocena całościowa
wzorowe
bardzo dobre
dobre
poprawne
nieodpowiednie
naganne

TRYB
I
WARUNKI
UZYSKANIA
WYŻSZEJ
NIŻ
PRZEWIDYWANA ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ
ZACHOWANIA
1. Przewidywaną ocenę zachowania może poprawić uczeń, który:
 nie wszedł w konflikt z prawem,
 nie był pod wpływem alkoholu lub narkotyków w szkole lub poza
nią (np. podczas wycieczki klasowej),
 realizował systematycznie obowiązek szkolny,
 uzyskał akceptację zespołu klasowego, nauczycieli uczących
dany oddział klasowy oraz wychowawcy.
2. Uczeń może poprawić przewidywaną ocenę zachowania tylko o jeden
stopień.
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3. Wniosek o umożliwienie poprawienia przewidywanej oceny
zachowania z uzasadnieniem składa uczeń lub jego rodzice
(opiekunowie) w ciągu trzech dni od daty podania przewidywanej
oceny.
4. Wychowawca i zespół klasowy ustala warunki dotyczące zmiany
przewidywanej oceny, określając możliwe do wykonania zadania dla
ucznia, np.:
 wykonanie na rzecz klasy, szkoły lub środowiska znaczących
prac społecznych,
 radykalna poprawa zachowania na lekcjach i przerwach,
 widoczna poprawa stosunku do koleżanek i kolegów,
 zmiana wyglądu zgodnie z wymogami regulaminu stroju
uczniowskiego.
5. Przed ustaleniem końcowej oceny zachowania wychowawca i zespól
klasowy ocenia działania ucznia związane ze zmianą przewidywanej
oceny i sporządza protokół.
6. Wystawiając ocenę klasyfikacyjną zachowania ucznia uwzględnia się
punkty uzyskane wg tabeli przeliczeniowej, opinię nauczycieli oraz
pracowników szkoły na temat zachowania danego ucznia.

VI.

Zasady klasyfikacji śródrocznej i końcoworocznej

1.

Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu
osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych,
określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia
oraz ustaleniu – według skali określonej w statucie szkoły –
śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i
śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania.
Klasyfikacja roczna w klasach I – III szkoły podstawowej polega
na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i
zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej
rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej
oceny klasyfikacyjnej z zachowania.
Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej,
polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć
edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i
zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu
rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej
oceny klasyfikacyjnej zachowania.
Przed rocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym zebraniem
plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący

2.

3.

4.
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5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są
obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych
opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych
(semestralnych) ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i
przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania w
terminie i formie określonych w statucie szkoły.
Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i
dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele
prowadzący poszczególne obowiązkowe i dodatkowe zajęcia
edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną
zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii
nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenionego ucznia. Roczna
(semestralna) ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć
edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo
wyższej (na semestr programowo wyższy) ani na ukończenie
szkoły.
Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom
osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni mu
kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej (semestrze
programowo wyższym), szkoła umożliwia uczniowi szansę
uzupełnienia braków.
Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub
wszystkich zajęć edukacyjnych jeżeli brak jest podstaw do
ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na
zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu
przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej
nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
Uczeń
nieklasyfikowany
z
powodu
nieobecności
nieusprawiedliwionych w pierwszym semestrze nie może być
promowany do klasy programowo wyższej bez zdania egzaminu
klasyfikacyjnego za pierwszy semestr.
Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności
nieusprawiedliwionej lub na wniosek jego rodziców (prawnych
opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin
klasyfikacyjny.
W wypadku ucznia nieklasyfikowanego w pierwszym semestrze
egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w pierwszym miesiącu
drugiego semestru.
Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na
podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program
nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek
nauki poza szkołą – egzamin taki nie obejmuje obowiązkowych
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zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie
fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych, uczniowi
takiemu nie ustala się oceny zachowania.
13. Egzaminy klasyfikacyjny przeprowadza się w trybie i terminach
określonych w statucie szkoły.
14. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i
ustnej, a egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki,
informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim
formę zadań praktycznych.
15. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia przeprowadza komisja
powołana przez dyrektora szkoły, w skład komisji wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora
szkoły – jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel albo nauczyciele zajęć edukacyjnych, z których jest
przeprowadzony ten egzamin.
16. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami
(prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których
uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
17. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w
charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie)
ucznia.
18. Z przeprowadzonego egzaminu nauczyciel sporządza protokół
zawierający:
- nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin,
- imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji
przeprowadzającej egzamin,
- termin egzaminu,
- imię i nazwisko ucznia,
- zadania egzaminacyjne,
- ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
19. Do protokołu załącza się odpowiednio pisemne prace ucznia,
zwięzłą informację o odpowiedziach ustnych ucznia i zwięzłą
informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
20. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu
klasyfikacyjnego roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z
zajęć edukacyjnych jest ostateczna.
21. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do
egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może
przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez
dyrektora szkoły.
22. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna
zachowania jest ostateczna.
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Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić
zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna
(semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub
roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej
oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po
zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
24. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena
klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena
klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z
przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor
szkoły powołuje komisję, która:
1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z
zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i
umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala
roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć
edukacyjnych;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze
głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej
liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji
25. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki,
techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede
wszystkim formę zadań praktycznych.
26. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się
nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.
Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami
(prawnymi opiekunami).
27. W skład komisji wchodzą:
1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnych:
a) dyrektor szkoły albo wyznaczony przez dyrektora nauczyciel - jako
przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) dyrektor szkoły albo wyznaczony przez dyrektora nauczyciel - jako
przewodniczący komisji,
b) wychowawca oddziału,
d) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale
e) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,
f) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,
23.
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g) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
h) przedstawiciel rady rodziców.
28. Nauczyciel, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na
własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych
przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego
nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że
powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w
porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
29. Komisja, ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie
5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Ocena jest ustalona w drodze
głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej
liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
30. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z
zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania
nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona
przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej
(semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która
może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
31. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół zawierający w
szczególności:
a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony
sprawdzian,
b) imiona i nazwiska osób wchodzących skład komisji,
c) termin sprawdzianu,
d) imię i nazwisko ucznia,
e) zadania sprawdzające,
f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia,
zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i
zwięzłą informację o wykonaniu zadania praktycznego.
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) imiona i nazwiska osób wchodzących skład komisji,
b) termin posiedzenia komisji,
c) imię i nazwisko ucznia,
d) wynik głosowania,
d) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z
uzasadnieniem.
Protokoły o których mowa powyżej stanowią załącznik do
arkusza ocen ucznia.
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VIII. Promowanie uczniów:
1.

2.

3.

Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w
wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć
edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej
bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy
programowo wyższej z wyróżnieniem.
Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne,
religię lub etykę, do średniej ocen, wlicza się także roczne oceny
klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w
wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć
edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co
najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę
klasyfikacyjną zachowania.

IX. Egzaminy poprawkowe:
1.
Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu
klasyfikacyjnego niedostateczna roczna (semestralna) ocena
klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w
wyniku egzaminu poprawkowego.
2.
Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, uczeń, który w
wyniku końcoworocznej lub semestralnej klasyfikacji uzyskał
ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych
zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.
3.
Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z
wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki
oraz wychowania fizycznego, z którego egzamin powinien mieć
przede wszystkim formę zadań praktycznych.
4.
Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu
ferii letnich. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor
szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktycznowychowawczych.
5.
Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja w skład której
wchodzą:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora
szkoły – jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia
edukacyjne.
6.
Nauczyciel może być zwolniony z udziału w pracy komisji na
własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych
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7.

przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako
osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie
same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela
zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z
dyrektorem tej szkoły.
Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się
protokół zawierający: nazwę zajęć edukacyjnych, z których był
przeprowadzony egzamin, imiona i nazwiska osób wchodzących
w skład komisji, termin egzaminu, imię i nazwisko ucznia,
zadania egzaminacyjne, ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 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.

X. Projekt edukacyjny.
1. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką
nauczyciela i obejmuje:
- wybór tematu projektu edukacyjnego,
- określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego
realizacji,
- wykonywanie zaplanowanych działań,
- publiczną prezentację przez uczniów rezultatów projektu
edukacyjnego,
- podsumowanie pracy uczniów nad projektem edukacyjnym.
2. Zakres projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści
nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego
dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.
3. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej ustala:
- zadania nauczyciela, opiekuna,
- czas realizacji projektu edukacyjnego,
- termin oraz sposób prezentacji przez uczniów rezultatów projektu
edukacyjnego,
- sposób podsumowania pracy uczniów nad projektem edukacyjnym,
- inne elementy istotne dla prawidłowej realizacji projektu
edukacyjnego.
4. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa
dyrektor gimnazjum w porozumieniu z radą pedagogiczną.
5. Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w
ocenianiu wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia w realizacji
projektu edukacyjnego.
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6. Wychowawca oddziału na początku roku szkolnego, w którym
uczniowie rozpoczną
realizację projektu edukacyjnego, informuje uczniów i ich rodziców
(prawnych
opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.
7. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz
temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia
gimnazjum.
8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających
udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum
może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego.
9. W przypadkach, o których mowa w ust. 8, na świadectwie
ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie
informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje
się „zwolniony” albo „zwolniona”.
XI. Narzędzia kontroli dla nauczyciela:
Narzędziami kontroli dla nauczyciela są:
1. Odpowiedzi ustne – obejmują zakres wiadomości i umiejętności z
ostatnich 3 tematów;
2. Prace pisemne, w tym:
a) zadania domowe
b) kartkówka – obejmuje zakres treściowy 3 ostatnich lekcji, może
wystąpić na każdej lekcji bez zapowiedzi
c) sprawdzian – jest to sprawdzenie umiejętności i wiadomości z
więcej niż trzech ostatnich jednostek lekcyjnych. Uwaga:
Sprawdzian musi być zapowiedziany z tygodniowym
wyprzedzeniem i wpisany do dziennika.
d) praca klasowa – dotyczy języka polskiego i matematyki –
obejmuje treść całego działu, zaplanowana na całą lub dwie
jednostki lekcyjne, może wystąpić jedna w ciągu tygodnia,
zapowiedziana z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i
wpisana do dziennika lekcyjnego. Każda praca klasowa musi być
poprzedzona lekcją utrwalającą. Prace klasowe z języka polskiego
muszą posiadać recenzję.
3. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej mogą być
przeprowadzone w ciągu tygodnia trzy sprawdziany lub
sprawdziany i praca klasowa, ale każda forma innego dnia.
4. Nauczyciel zobowiązany jest ocenić prace pisemne w następujących
terminach:
- literackie prace klasowe maksymalnie w ciągu trzech tygodni,
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- sprawdziany trwające jedną godzinę maksymalnie w ciągu dwóch
tygodni,
- sprawdziany 20 minutowe i kartkówki maksymalnie w ciągu
tygodnia.
5. Wytwory dzieci na lekcji nauczyciel ocenia na bieżąco na zajęciach.
6. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów)
nauczyciel jest zobowiązany pokazać pisemną pracę ucznia i
uzasadnić wystawioną ocenę z pracy klasowej.
7. Uczeń ma prawo poprawić ocenę niesatysfakcjonującą go ze
sprawdzianów oraz prac klasowych, a formę i termin uzgadnia z
nauczycielem przedmiotu. Nie poprawia się ocen niedostatecznych z
„kartkówek”.
8. Oceniane prace pisemne nauczyciele przechowują przez jeden rok
szkolny
XII. Uzupełnienie wiadomości, umiejętności i przez
ucznia w przypadku nieobecności w szkole:
1) Jeżeli uczeń jest w szkole, a zwalnia się z kilku lekcji, wówczas tego
samego dnia przepisuje notatki, uzupełnia materiał i sam opanowuje
wiadomości.
2) Jeżeli uczeń jest nieobecny nie więcej niż tydzień, wówczas w ciągu
następnego tygodnia uzupełnia notatki, ćwiczenia oraz wiadomości ze
wszystkich lekcji, na których był nieobecny.
3) W przypadku nieobecności dłuższej niż dwa tygodnie uczeń uzgadnia
z nauczycielem zakres materiału do uzupełnienia oraz termin.
4) „Okres ochronny” dla nowego ucznia – pomoc uczniowi i nie
wystawianie ocen niedostatecznych przez okres dwóch tygodni.
5)Usprawiedliwienie nieobecności ucznia dokonywane jest na
podstawie pisemnego oświadczenia rodzica/prawnego opiekuna w ciągu
7 dni od powrotu do szkoły.
XIII. Egzamin ósmoklasisty i egzaminy gimnazjalne:
Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone w
podstawie w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych w
klasach I–VIII. Po raz pierwszy egzamin zostanie przeprowadzony w
roku szkolnym 2018/2019.
Do egzaminu ósmoklasisty przystępują:
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 uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej
 uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w
zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania
odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej
 słuchacze szkół podstawowych dla dorosłych.
Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że
każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest
określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego
egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.
Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.
W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech
przedmiotów obowiązkowych, tj.:
1. języka polskiego
2. matematyki
3. języka obcego nowożytnego.
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, tj.:
1. języka polskiego
2. matematyki
3. języka obcego nowożytnego
4. jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia,
chemia, fizyka, geografia lub historia.
Przebieg egzaminu ósmoklasisty
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:
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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.
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.
Zadania na egzaminie ósmoklasisty
W arkuszu egzaminacyjnym z każdego przedmiotu znajdą się zarówno
zadania zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź
z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń
samodzielnie formułuje odpowiedź).
Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w
informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych
przedmiotów.
Wyniki i zaświadczenia
W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma
zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na
zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali
centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.
Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby
całkowitej), które uczeń zdobył za zadania z danego przedmiotu.
Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do
liczby całkowitej), którzy uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu
wynik taki sam lub niższy niż zdający.
Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78 punktów
możliwych do zdobycia (wynik procentowy), dowie się z
zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało 73 wszystkich
zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało
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27% zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego
wyniku z wynikami uczniów w całym kraju.
Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na
drodze sądowej.
Egzamin w klasie trzeciej gimnazjum obejmuje wiadomości i
umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego
w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych na trzecim i
wcześniejszych etapach edukacyjnych.
Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części:
1. humanistycznej z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z
zakresu języka polskiego,
2. matematyczno-przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych
i z zakresu matematyki,
3. z języka obcego nowożytnego.
Gimnazjalista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących
języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego,
rosyjskiego, ukraińskiego i włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten
język, którego uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.
Do egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
ma obowiązek przystąpić każdy gimnazjalista. Egzamin na poziomie
rozszerzonym jest obowiązkowy tylko dla uczniów, którzy na
egzaminie wybrali język, którego uczyli się również w szkole
podstawowej. Mogą do niego przystąpić także pozostali gimnazjaliści,
jeśli zechcą sprawdzić poziom swoich umiejętności językowych.
Egzamin ma formę pisemną. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem
ukończenia gimnazjum, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki
zdający powinien uzyskać, toteż egzaminu nie można nie zdać.
Przebieg egzaminu
Egzamin odbywa się w kwietniu. Uczeń, który z przyczyn losowych lub
zdrowotnych nie przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do
niego w czerwcu.
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Każda część egzaminu jest przeprowadzana innego dnia. Części
humanistyczna i matematyczno-przyrodnicza trwają po 150 minut.
Egzamin z zakresu języka polskiego i z zakresu matematyki trwa po 90
minut, a z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie i z zakresu
przedmiotów przyrodniczych trwa po 60 minut. Część egzaminu z
języka obcego nowożytnego trwa 60 minut na każdym z poziomów:
podstawowym i rozszerzonym.
Poszczególne zakresy egzaminu rozdzielone są przerwą. Każda
cześć/zakres/poziom egzaminu rozpoczyna się o godzinie określonej w
komunikacie o harmonogramie.
Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania:
pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku części
drugiej z zakresu matematyki również linijkę.
Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie
wolno
także
przynosić
i
używać
żadnych
urządzeń
telekomunikacyjnych.
Zadania na egzaminie
Zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie, przedmiotów
przyrodniczych i języka obcego nowożytnego na poziomie
podstawowym mają formę zamkniętą. W arkuszu egzaminacyjnym z
języka polskiego, matematyki i języka obcego na poziomie
rozszerzonym oprócz zadań zamkniętych znajdują się również zadania
otwarte.
Wyniki i zaświadczenia
W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma
zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu. Na zaświadczeniu
podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali centylowej dla
każdego zakresu/poziomu egzaminu gimnazjalnego, do którego uczeń
przystąpił:
1. wyniki z części pierwszej (z zakresu historii i wiedzy o
społeczeństwie oraz języka polskiego)
2. wyniki z części drugiej (z zakresu przedmiotów przyrodniczych
oraz matematyki)
3. wyniki z części trzeciej (z języka obcego nowożytnego na
poziomie podstawowym)
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4. wyniki z części trzeciej (z języka obcego nowożytnego na
poziomie rozszerzonym).
Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby
całkowitej), które uczeń zdobył za zadania z danego zakresu/poziomu.
Wynik centylowy to odsetek liczby gimnazjalistów (zaokrąglony do
liczby całkowitej), którzy uzyskali z danego zakresu/poziomu wynik
taki sam lub niższy niż zdający.
Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78 punktów
możliwych do zdobycia (wynik procentowy), dowie się z
zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało 73 wszystkich
zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało
27 zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego
wyniku z wynikami uczniów w całym kraju.
Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na
drodze sądowej.
XIV. UŻYWANIE TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH.
1. Uczniowie nie używają telefonów w czasie lekcji i przerw
międzylekcyjnych, chyba, że uzyskają zgodę nauczyciela prowadzącego
zajęcia lub nauczyciela dyżurującego.
2. Jeśli uczeń złamie zasady zapisane w punkcie pierwszym otrzymuje
słowne upomnienie od nauczyciela.
3. Jeśli uczeń nadal będzie łamał zasady z punktu pierwszego otrzyma
pisemną uwagę (mającą wpływ na ocenę zachowania).
4. Notoryczne łamanie punktu pierwszego kończy się zaniesieniem
telefonu do gabinetu pana dyrektora i osobistym odebraniem go przez
rodziców/prawnych opiekunów dziecka.
XV. UWAGI KOŃCOWE
- Ogólne i szczegółowe kryteria oceniania opracowała i zatwierdziła
Rada Pedagogiczna.
- Niniejsze zasady wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.
Dokument rzyjęty do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej dnia
14 września 2017 r.
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