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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1.

Statut szkoły opracowano na podstawie:
1)

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017, poz. 59 z późń.
zm.),

2)

ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty – tekst jednolity
(Dz. U. z 2016, poz. 1943z późn. zm.).

II. NAZWA SZKOŁY
§2
1.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Teodora Christopha w Miasteczku Śląskim, zwana dalej
„szkołą”, jest publiczną szkołą ośmioklasową, której ukończenie umożliwia dalszą naukę w
szkole ponadpodstawowej.

2.

Siedziba szkoły mieści się w Miasteczku Śląskim przy ulicy Dworcowej 5.

3.

Ustalona nazwa jest używana w pełnym brzmieniu – Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Teodora
Christopha w Miasteczku Śląskim, ul. Dworcowa 5.

4.

Szkoła używa pieczęci o następującej treści:
Szkoła Podstawowa nr 1
im. ks. Teodora Christopha
42-610 Miasteczko Śląskie
ul. Dworcowa 5, tel 32 288 86 61
NIP 645-11-61-501 REGON 000730589

5.

Na świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez szkołę używa się
pieczęci urzędowej oraz podaje nazwę szkoły.

6.

Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Miasteczko Śląskie.

7.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Śląski Kurator Oświaty
w Katowicach.

§3
1. Czas trwania nauki w szkole trwa 8 lat.
2. Świadectwo ukończenia szkoły potwierdza uzyskanie wykształcenia podstawowego i uprawnia do
ubiegania się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.
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III. CELE I ZADANIA SZKOŁY
§4
1.

2.

Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające szkolny
zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, a w
szczególności dąży do wszechstronnego rozwoju ucznia jako nadrzędnego celu pracy
edukacyjnej poprzez realizację zadań w zakresie nauczania, kształtowania umiejętności i
wychowania
1)

umożliwia uczniom realizację obowiązku szkolnego, zdobycie wiedzy i umiejętności
niezbędnych do kontynuowania nauki na następnym etapie edukacyjnym oraz
uzyskanie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;

2)

zapewnia uczniom rozwój umysłowy, moralno-emocjonalny i fizyczny zgodnie
z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania ich
godności osobistej, światopoglądowej i wyznaniowej;

3)

przy współpracy z rodzicami wychowuje ucznia, uwrażliwiając go na potrzeby własne
i innych, uczy kreatywności i umiejętności dokonywania słusznych wyborów oraz
dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia;

4)

sprawuje opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole odpowiednio do ich potrzeb
oraz możliwości szkoły z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.

Szkoła jest placówką:
1)
2)

zapewniającą wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną;
organizującą szeroki zakres działalności pozalekcyjnej;

3)

współpracującą z Fundacją na rzecz Dzieci „Miasteczko Śląskie” w zakresie promocji
zdrowia i profilaktyki zagrożeń ze strony środowiska;

4)

dbającą o poznawanie i kształtowanie kultury regionalnej i narodowej postrzeganej
w perspektywie kultury europejskiej;

5)

kształcącą umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w przygotowaniu do pracy
w warunkach współczesnego życia;

6)

stwarzającą warunki do rozwijania zainteresowań i uzdolnień;

7)

uczącą skutecznego porozumiewania się, prezentacji własnego punktu widzenia,
efektywnego współdziałania oraz rozwiązywania problemów w twórczy sposób.

3.

Umożliwia uczniom rozwój zainteresowań, realizowanie indywidualnych programów
nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie.

4.

Realizuje cele i zadania stosownie do warunków szkoły.

5.

Umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej,
religijnej oraz kultury i tradycji regionalnej.

6.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 realizacja zadań szkoły odbywa
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się poprzez organizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub
innego sposobu realizacji tych zadań.
7.

Przez stosowanie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przyjmuje się:
1) zajęcia prowadzone na szkolnej platformie edukacyjnej ;
2) zajęcia prowadzone z wykorzystaniem materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej
Platformy Edukacyjnej (www.epodreczniki.pl) oraz innych stron internetowych
nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, a tym na stronach
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych;
3) zajęcia prowadzone z wykorzystaniem innych materiałów wskazanych przez nauczycieli za
zgodą dyrektora szkoły;
4) podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela potwierdzających
zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia;
5) wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji
między nauczycielem, uczniem lub rodzicem, m.in. poczta email, dziennik elektroniczny
librus, aplikacje telefoniczne;
6) informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez
ucznia w domu.

8. Szczegółowe sposoby realizacji zadań szkoły w tym zakresie zostaną określone w „Procedurze
zdalnego nauczania”.

§5
1.

W szkole tworzy się szkolny program wychowawczo-profilaktyczny stanowiący odrębny
dokument.

2.

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, o którym mowa w ust. 1, uchwala Rada
Rodziców po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

3.

Szkoła organizuje naukę religii i etyki w ramach planu zajęć szkolnych, w wymiarze określonym
w przepisach, na życzenie rodziców.

4.

W celu zabezpieczenia przed dostępem w Internecie do treści niepożądanych i zagrażających
rozwojowi uczniów w szkole zainstalowano oprogramowanie zabezpieczające przed tym
dostępem.

5.

W celu wzbogacenia i poszerzenia form działalności dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej szkoła stwarza możliwość działania wolontariuszy, stowarzyszeń i innych
organizacji, w szczególności harcerskich, po uzyskaniu pozytywnej opinii rady rodziców.

6.

W miarę możliwości oraz za zgodą dyrektora szkoły organizacja i realizacja działań w zakresie
wolontariatu może odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej oraz
innych narzędzi umożliwiających zdalną współpracę i działanie grupy wolontariatu.
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IV. SPOSÓB WYKONYWANIA ZADAŃ SZKOŁY
§6
1.

Cele i zadania związane z wyposażeniem uczniów w wiedzę i umiejętności realizowane
są w szkole na zajęciach edukacyjnych, lekcjach, kołach zainteresowań prowadzonych przez
nauczycieli specjalistów danej dziedziny z zastosowaniem nowoczesnych metod
dydaktycznych, z wykorzystaniem pracowni, biblioteki oraz nowoczesnego sprzętu.

2.

Cele związane z wychowaniem realizowane są na wszystkich organizowanych przez szkołę
zajęciach przez nauczycieli, pedagoga, bibliotekarza i innych pracowników szkoły w ścisłej
współpracy z rodzicami.

3.

Cele opiekuńcze realizowane są na wszystkich zajęciach z pełną odpowiedzialnością
za bezpieczeństwo i ochronę zdrowia uczniów.

4.

Kształcenie w szkole odbywa się w oparciu o szkolny zestaw programów nauczania:

5.

6.

1)

program nauczania dla zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego dopuszcza
do użytku dyrektor szkoły odpowiednio na wniosek nauczyciela lub nauczycieli.
Dyrektor jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów całości
podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej;

2)

program nauczania zaproponowany przez nauczyciela może być opracowany
samodzielnie, we współpracy z innymi nauczycielami, przez innego autora lub przez
innego autora wraz z dokonanymi zmianami;

3)

przed dopuszczeniem do użytku dyrektor może zasięgnąć opinii nauczyciela
mianowanego lub dyplomowanego posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje
wymagane do prowadzenia zajęć edukacyjnych, dla których program
jest przeznaczony, konsultanta lub doradcy metodycznego, zespołu nauczycielskiego;

4)

dyrektor, po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, dopuszcza programy do użytku
szkolnego, wpisując program do szkolnego zestawu programów nauczania –
do 31 sierpnia każdego roku szkolnego.

Tryb wyboru podręcznika:
1)

nauczyciel lub zespół nauczycielski wybiera podręcznik lub materiały edukacyjne
obowiązujące we wszystkich oddziałach danej klasy oraz materiały ćwiczeniowe
obowiązujące w danym oddziale;

2)

dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników, które będą
obowiązywać od początku kolejnego roku szkolnego;

Do realizacji zadań statutowych szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z:
1)

pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem;

2)

biblioteki;

3)

świetlicy i stołówki szkolnej;
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4)

gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej;

5)

urządzeń sportowych i rekreacyjnych;

6)

pomieszczeń administracyjno – gospodarczych.

§7
1.

Szkoła wykonuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów z uwzględnieniem
przepisów bezpieczeństwa i higieny.

2.

Dyrektor szkoły jest zobowiązany do zapewnienia uczniom oraz pracownikom bezpiecznych
i higienicznych warunków pracy i nauki w czasie ich pobytu w szkole, jak również podczas
zajęć obowiązkowych i nieobowiązkowych organizowanych przez szkołę poza jej terenem.

3.

Podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych bezpośrednią opiekę
sprawuje prowadzący zajęcia nauczyciel, który odpowiada za ich pełne bezpieczeństwo.

4.

Nie jest dopuszczalne pozostawienie uczniów bez opieki w czasie zajęć.

5.

W przypadku nieobecności nauczyciela dyrektor zapewnia zastępstwo przedmiotowe,
a w przypadku braku takiej możliwości inne zastępstwo. W czasie zastępstw nauczyciel może
prowadzić zajęcia z przedmiotu, który jest w planie lekcji, zajęcia z własnego przedmiotu
lub inne zajęcia, np. wynikające z programu wychowawczego, programu profilaktyki.

6.

W Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. T. Christopha w Miasteczku Śląskim powołuje się
koordynatora ds. bezpieczeństwa. Zakres zadań koordynatora określono w rozdziale X
w § 48.

§8
1.

Podczas zajęć prowadzonych w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę bezpośrednią
opiekę sprawuje kierownik wycieczki i opiekunowie.

2.

W czasie zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych z wychowania fizycznego oraz w czasie
zawodów sportowych organizowanych przez szkołę uczniowie nie mogą pozostać bez nadzoru
osób do tego upoważnionych.

3.

Osoby, o których mowa w ust. 2, a którymi mogą być nauczyciele lub rodzice (opiekunowie)
uczniów, przyjmują na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów, co potwierdzić
winni w stosownych oświadczeniach przed podjęciem tych czynności.

§9
1.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w szkole pełnione są dyżury nauczycieli.

2.

Każdy z nauczycieli zobowiązany jest do pełnienia dyżuru w szkole według ustalonego
harmonogramu.

3.

Dyżur jest pełniony na każdym piętrze i korytarzu budynku szkolnego oraz na terenie boiska
szkolnego w przypadku, kiedy uczniowie mogą opuścić budynek szkoły za zezwoleniem
dyrektora.
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4.

Dyżur rozpoczyna się piętnaście minut przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych i trwa
do ostatnich lekcji w danym dniu.

5.

Nie jest dopuszczalne samowolne opuszczenie przez pełniącego dyżur nauczyciela
wyznaczonego miejsca. W uzasadnionych przypadkach (konieczności) pełniący dyżur
nauczyciel winien na czas opuszczenia wyznaczonego miejsca zapewnić inną dorosłą osobę do
opieki w tym czasie.

6.

W sytuacjach niemożności pełnienia przez nauczyciela dyżuru winien on wcześniej
zawiadomić o tym dyrektora szkoły w celu umożliwienia zmiany harmonogramu, bądź
wyznaczenia zastępstwa.

§ 10
1.

Zasady zwalniania uczniów z zajęć szkolnych:
1)

uczeń, którego stan zdrowia pogorszył się w szkole, musi być odebrany ze szkoły przez
rodziców (opiekunów prawnych) lub inną osobę dorosłą wskazaną przez rodzica, która
wylegitymuje się w sekretariacie;

2)

w innych uzasadnionych przypadkach (losowych, zagrożenia życia ucznia) szkoła wzywa
karetkę pogotowia i powiadamia rodziców/prawnych opiekunów. Uczeń zostaje
powierzony opiece lekarskiej (np. lekarzowi z karetki pogotowia) i do czasu pojawienia
się rodziców/prawnych opiekunów towarzyszy mu nauczyciel lub dyrektor szkoły;

3)

o konieczności odebrania chorego ucznia powiadamia się rodzica telefonicznie;

4)

do czasu przybycia rodzica (prawnego opiekuna) lub opiekuna wyznaczonego przez
rodzica uczeń pozostaje pod opieką higienistki, pedagoga lub innego pracownika szkoły;

5)

zwolnienie ucznia w trakcie dnia z części zajęć może się odbyć za pisemnym zwolnieniem
przez rodzica (prawnego opiekuna) zawierającym datę i godzinę zwolnienia dziecka lub
osobiście – u wychowawcy, innego nauczyciela lub w sekretariacie

a) możliwe jest zwolnienie ucznia drogą elektroniczną – rodzic (prawny opiekun) wysyła
zwolnienie na adres e-mailowy szkoły w dzień poprzedzający wskazany termin,
korzystając z własnego adresu poczty elektronicznej,
b) w szczególnych przypadkach, przy braku zwolnienia pisemnego na dany dzień oraz braku
możliwości zwolnienia osobistego, rodzic w rozmowie telefonicznej z wychowawcą,
dyrektorem lub sekretarzem szkoły, określa o której dziecko ma być zwolnione
i wskazuje dorosłą osobę, która w zastępstwie odbierze dziecko ze szkoły. Osoba ta ma
obowiązek wylegitymowania się w sekretariacie;
c) na podstawie pisemnego zwolnienia, ucznia zwalnia wychowawca klasy, a w przypadku
jego nieobecności nauczyciel ostatniej lekcji, w której uczeń uczestniczy.
2.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom do obowiązków nauczyciela należy:
1)

egzekwowanie regulaminów w pracowniach i obiektach sportowych;

2)

rzetelne pełnienie dyżurów wg określonego harmonogramu;

3)

używanie sprawnego i sprawdzonego sprzętu i pomocy dydaktycznych;
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4)

sprawdzanie obecności uczniów na każdych zajęciach;

5)

odnotowywanie spóźnienia ucznia na lekcję.

3.

Uczniowie bez zezwolenia dyrektora nie opuszczają budynku szkolnego.

4.

Wejście do szkoły jest monitorowane przez pracownika obsługi wyznaczonego do tego
zadania oraz kamerę zewnętrzną, co ogranicza wejście do szkoły osób niepowołanych
(budynek przy ulicy Dworcowej 8).

5.

Osoby postronne wchodzące do szkoły kierowane są przez pracowników monitorujących
wejście do sekretariatu szkoły (budynek przy ulicy Dworcowej 8).

6.

Osoby nienależące do społeczności szkolnej nie mogą przebywać na terenie szkoły w czasie
trwania zajęć dydaktycznych bez zgody dyrektora placówki.

7.

Absolwenci niezaangażowani w zajęcia dydaktyczno-wychowawcze lub opiekuńcze nie mogą
przebywać w klasie w czasie trwania lekcji.

8.

Absolwenci mogą odwiedzać szkołę w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych.

§ 11
1.

Opiekę zdrowotną nad uczniami w siedzibie szkoły sprawuje zgodnie ze swoimi
uprawnieniami zawodowymi i harmonogramem pielęgniarka – higienistka szkoły.

2.

Higienistka szkolna opiekuje się uczniami z problemami zdrowotnymi, udziela pomocy
w nagłych zachorowaniach, bierze udział w organizowaniu szczepień ochronnych i badań
profilaktycznych oraz sprawuje kontrolę warunków higieniczno – sanitarnych w środowisku
szkolnym.

3.

Mając na względzie propagowanie wśród uczniów zasad promocji i ochrony zdrowia, szkoła
prowadzi edukację prozdrowotną ukierunkowaną na przeciwdziałanie zagrożeniom
środowiska.

4.

We współpracy z Fundacją na rzecz Dzieci „Miasteczko Śląskie” szkoła organizuje dla uczniów
wyjazdy profilaktyczno - zdrowotne w ramach tzw. zielonych szkół.

5.

Szkoła zapewnia uczniom higieniczne warunki spożycia drugiego śniadania i wypicia
bezpłatnej „szklanki mleka”.

6.

W czasie nieobecności higienistki pierwszej pomocy udzielają wyznaczeni pracownicy.

§ 12
1.

Uczniowie mają możliwość spożycia obiadu w stołówce szkolnej; uczniowie klas
I - III jedzą obiad po lekcjach, a uczniowie klas IV – VII i klas gimnazjalnych w trakcie przerwy
po 4. i 5. lekcji lub po zakończeniu lekcji.
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2.

Odpłatność za korzystanie z posiłków ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem
prowadzącym, z uwzględnieniem możliwości częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat
uczniów, którzy potrzebują szczególnej opieki w zakresie żywienia.

3.

Zasady korzystania ze stołówki określa regulamin stołówki szkolnej.

4.

W czasie przerwy obiadowej na stołówce mogą przebywać tylko uczniowie uprawnieni
do spożycia obiadu.

V. ORGANY SZKOŁY, ICH KOMPETENCJE I ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA
§ 13
1. Organami szkoły są:
1) dyrektor szkoły,
2) rada pedagogiczna,
3) rada rodziców,
4) samorząd uczniowski.

§ 14
1.

Szkołą kieruje dyrektor, który jest jej przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbowym
wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym Rady Pedagogicznej. Dyrektor sprawuje
opiekę nad dziećmi uczącymi się w szkole. Prowadzi i przygotowuje zebrania Rady
Pedagogicznej.

2.

Dyrektor szkoły w szczególności:
1) sprawuje nadzór pedagogiczny, kieruje bieżącą działalnością szkoły, odpowiada
za dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły, analizuje i ocenia efekty tych działań,
przedstawia Radzie Pedagogicznej wnioski ze sprawowania nadzoru oraz informacje
o działalności szkoły, reprezentuje szkołę na zewnątrz;
2) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, tworzy warunki
do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów, wykonuje zadania związane
z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych
przez szkołę;
3) realizuje zadania zgodne z uchwałami Rady Rodziców lub Rady Pedagogicznej, podjętymi w
ramach ich kompetencji stanowiących oraz zarządzeniami organów nadzorujących pracę
szkoły, wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa i powiadamia organ
prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny;
4) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez Radę
Rodziców i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a ponadto organizuje
administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły, dba o powierzone mienie;
5) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych, m. in.:
a) opracowuje arkusz organizacyjny,
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b) realizuje pozostałe zadania wynikające z ustawy Karta Nauczyciela,
c) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego, wydaje decyzje administracyjne, w tym
wyrażenie zgody na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą oraz prowadzi ewidencję
spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
d) prowadzi dokumentację pedagogiczną,
e) przyjmuje skargi i wnioski,
f) dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania zaproponowane przez nauczycieli po
zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej;
6)

podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące zestawu podręczników
obowiązujących od początku kolejnego roku szkolnego zapewnia pomoc nauczycielom
w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym;

7)

zapewnia w miarę możliwości odpowiednie warunki organizacyjne do realizacji zadań
dydaktycznych i opiekuńczo – wychowawczych;

8)

opracowuje w uzgodnieniu z organem prowadzącym program i harmonogram poprawy
efektywności kształcenia lub wychowania;

9)

odpowiada za właściwą organizacje i przebieg egzaminów prowadzonych w szkole;

10)

stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji,
w szczególności harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub
rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
szkoły;

11) organizuje kształcenie specjalne oraz nauczanie indywidualne na podstawie orzeczeń
w tych sprawach:
a) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego ucznia;
b) organizuje dodatkowe zajęcia edukacyjne: zajęcia rewalidacyjne, zajęcia prowadzone w
ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęcia rozwijające zainteresowania i
uzdolnienia uczniów oraz zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz
program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;
12) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów;
13) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji
praktyk pedagogicznych

§ 15
1.

W stosunku do zatrudnionych w szkole pracowników, tj. nauczycieli i innych osób
niebędących nauczycielami, dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu i decyduje
w sprawach:
1)

zatrudnienia i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, dokonuje oceny
pracy nauczycieli;

10

2)

przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych wyżej wymienionym
osobom;

3)

występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady
Rodziców, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz
pozostałych pracowników szkoły;

4)

powierza stanowisko wicedyrektora i odwołuje z niego po zasięgnięciu opinii organu
prowadzącego i Rady Pedagogicznej;

5)

wydaje polecenia służbowe;

6)

realizuje zadania wynikające z ustawy Karta Nauczyciela i innych przepisów
dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.

§ 16
1.

Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą rodziców, radą
pedagogiczną i samorządem uczniowskim.

§ 17
1.

W szkole działa rada pedagogiczna, w skład której wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni
w szkole.

2.

Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych
zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

3.

Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

4.

Rada pedagogiczna działa zgodnie z uchwalonym regulaminem.

5.

Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły lub jego zmiany oraz uchwala zmiany
w statucie.

6.

Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska
dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole lub placówce.

7.

W posiedzeniach rady pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby
zaproszone przez przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek jej członków.

8.

Przewodniczący rady pedagogicznej zwołuje zebrania Rady i prowadzi je lub wskazuje osobę
prowadzącą, przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej sam lub we współpracy z innymi
nauczycielami: przewodniczącymi zespołów lub innymi powołanymi do współpracy, jest
odpowiedzialny za powiadomienie członków Rady Pedagogicznej o terminie oraz tematyce
posiedzenia przynajmniej na tydzień przed terminem posiedzenia.

9.

Posiedzenie rady pedagogicznej może być organizowane również na wniosek organu
sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy organu prowadzącego szkołę lub na wniosek
co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
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10.

Posiedzenia Rady Pedagogicznej są organizowane zgodnie z opracowanym harmonogramem
przyjętym do realizacji przez Radę Pedagogiczną. Posiedzenia plenarne organizowane
są w ostatnim tygodniu ferii letnich, przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze
w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji i promocji oraz w celu podsumowania
działalności szkoły i prowadzonego przez dyrektora nadzoru pedagogicznego. Organizowane
są również konferencje szkoleniowe wynikające z planu pracy szkoły lub z bieżących potrzeb,
jak również konferencje nadzwyczajne w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

11.

Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności
co najmniej połowy jej członków. Uchwały dotyczące rozstrzygnięć personalnych
podejmowane są w głosowaniu tajnym, pozostałe w głosowaniu jawnym, chyba że Rada
postanowi inaczej.

12.

Uchwały rady pedagogicznej obowiązują wszystkich jej członków.

13.

Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa i powiadamia
o tym organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący
nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę uchyla uchwałę
w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa.

14.

Obecność na posiedzeniu rady jest obowiązkowa dla wszystkich jej członków.

15.

Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. Protokół sporządzany jest w ciągu 14 dni,
licząc od dnia posiedzenia.

§ 18
1.

Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1)

zatwierdzanie planów pracy szkoły;

2)

podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

3)

podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
w szkole;

4)

ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;

5)

ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym
sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu
doskonalenia pracy szkoły.

§ 19
1.

Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1)

organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

2)

projekt planu finansowego szkoły;

3)

wnioski dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych
wyróżnień;
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4)

propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć
w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

5)

przedstawione przez nauczycieli programy nauczania przed ich dopuszczeniem
do użytku;

6)

przedstawione przez dyrektora propozycje realizacji 2 godzin obowiązkowych zajęć
wychowania fizycznego;

7)

przedstawione przez dyrektora propozycje wykorzystania dodatkowych dni wolnych
od zajęć dydaktycznych;

8)

zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich
oddziałach danej klasy oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących
w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym;

9)

wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych, dla których nie została ustalona
podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony
do szkolnego zestawu programów nauczania;

10)

umotywowane wnioski do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji dyrektora
lub wicedyrektora;

11)

kandydatury wydelegowanych dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej
na stanowisko dyrektora.

2.

Rada pedagogiczna może przygotować projekt statutu szkoły albo jego zmian i przedstawić do
uchwalenia Radzie Szkoły, jeżeli ta nie jest powołana, podejmuje decyzje o zmianach
w formie uchwały.

3.

Rada pedagogiczna przygotowuje program wychowawczo-profilaktyczny, który przyjmowany
jest w formie uchwały przez Radę Rodziców.

4.

Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem.
Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

5.

Rada pedagogiczna współpracuje z samorządem uczniowskim i radą rodziców.Uczestniczy w
określaniu szczegółowych warunków realizacji projektu edukacyjnego.

§ 20
1.

W szkole działa rada rodziców stanowiąca reprezentację ogółu rodziców uczniów szkoły.

2.

W skład rady rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybranych w
tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

3.

Wybory te przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców, a jednego ucznia reprezentuje
jeden rodzic.

4.

Rada rodziców uchwala regulamin swej działalności określający szczegółowy tryb
przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz przedstawicieli rad oddziałowych
do rady rodziców szkoły, wewnętrzną strukturę rady i tryb pracy.

5.

Kompetencje rady rodziców:
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1)

występuje do rady pedagogicznej, dyrektora szkoły, organu prowadzącego oraz
organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi
wszystkich spraw szkoły;

2)

udziela pomocy samorządowi uczniowskiemu;

3)

działa na rzecz stałej poprawy bazy szkoły;

4)

pozyskuje środki finansowe w celu wsparcia działalności szkoły;

5)

współdecyduje o formach pomocy dzieciom i ich wypoczynku;

6)

deleguje 2 przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora;

7)

uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną:
a)

8)

6.

program wychowawczo-profilaktyczny szkoły obejmujący wszystkie treści
i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowany
przez nauczycieli oraz obejmujący wszystkie treści i działania
o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych
uczniów, a także do potrzeb danego środowiska;

opiniuje:
a)

program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania,

b)

projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,

c)

szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników oraz WO,

d)

zamiar podjęcia działalności w szkole przez stowarzyszenie lub organizację,
których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie
działalności dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej,

e)

zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,

f)

wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych.

Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska
porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego i programu
profilaktyki, program ten ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem sprawującym
nadzór pedagogiczny. Obowiązuje on do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców
w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

§ 21
1.

W szkole działa samorząd uczniowski, zwany dalej „samorządem”, który tworzą wszyscy
uczniowie szkoły.

2.

Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół
uczniów.

3.

Organy samorządu są jedynym reprezentantem ogółu uczniów.
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4.

5.

Samorząd przedstawia radzie rodziców, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski opinie
we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących podstawowych praw uczniów,
jak:
1)

prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem, stawianymi
wymaganiami;

2)

prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

3)

prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie prawidłowych
proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania
własnych zainteresowań;

4)

prawo do redagowania i wydawania szkolnej gazetki;

5)

prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz
rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,
w porozumieniu z dyrektorem szkoły;

6)

prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

Samorząd uczniowski na prośbę dyrektora może wyrażać opinie o pracy nauczyciela. Opinia
ma formę ankiety.

§ 22
1.

Poszczególne organy szkoły współdziałają ze sobą według następujących zasad:
1)

rada pedagogiczna zwraca się bezpośrednio do dyrektora szkoły;

2)

rada rodziców zwraca się ze swoimi opiniami do dyrektora;

3)

samorząd uczniowski przekazuje swoje wnioski opiekunowi, ten z kolei informuje
o tym dyrektora, ten z kolei radę pedagogiczną;

4)

dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z wszystkimi organami
szkoły.

§ 23
1.

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

2.

Współdziałanie to polega na podejmowaniu przez rodziców działalności współdecydowania
w sprawach szkoły poprzez radę rodziców. Ponadto rodzice pozostają w bezpośrednim
kontakcie z wychowawcą klasy, a nadto mogą się zwrócić z wszelkimi wnioskami i uwagami do
konkretnych nauczycieli. Kontakt rodzica może być indywidualny albo w trakcie zebrań
wychowawcy z rodzicami. Zebrania rodziców z wychowawcą danego oddziału nie mogą być
rzadsze niż raz na kwartał. Kontakt możliwy jest także poprzez Internet.

§ 24
1.

Współdziałanie to ma na celu uwzględnienie praw rodziców do:
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1)

zapoznania się i opiniowania zadań i zamierzeń dydaktycznych i wychowawczych
w danej klasie oraz szkole zgodnie ze szkolnym programem wychowania;

2)

zapoznania się i opiniowania
przeprowadzania egzaminów;

3)

uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego
zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce;

4)

uzyskiwania porad i informacji w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych
dzieci;

5)

wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii
na temat pracy szkoły.

wewnątrzszkolnego

oceniania uczniów oraz

§ 25
1.

Organy szkoły mogą dochodzić swych roszczeń wynikających z prawa oświatowego na drodze
skargi do organu prowadzącego szkołę, organu nadzoru pedagogicznego lub polubownego
załatwienia sporu.

2.

Wniosek o wszczęcie postępowania pojednawczego zainteresowane strony konfliktu składają
do dyrektora szkoły.

3.

W celu polubownego załatwienia sporów dyrektor szkoły powołuje komisję pojednawczą
w składzie: dyrektor szkoły, przedstawiciel rady pedagogicznej, przedstawiciel rady rodziców,
przedstawiciel samorządu uczniowskiego (jeśli sprawa dotyczy uczniów).

4.

Członkami komisji pojednawczej nie mogą być osoby organów będących w sporze.

5.

Komisja pojednawcza wybiera ze swojego grona przewodniczącego komisji i ustala regulamin
postępowania pojednawczego.

6.

Komisja pojednawcza powinna dążyć do załatwienia sprawy w drodze ugody w terminie
14 dni od dnia złożenia wniosku. Termin zakończenia postępowania przed komisją pojednawczą
stwierdza się w protokole posiedzenia zespołu.

7.

Ugodę zawartą przed komisją pojednawczą wpisuje się do protokołu posiedzenia zespołu.
Protokół podpisują strony i członkowie zespołu.

8.

Niedopuszczalne jest zawarcie ugody, która byłaby sprzeczna z prawem oświatowym
lub zasadami współżycia społecznego.

9.

Jeżeli postępowanie przed komisją pojednawczą nie doprowadziło do zawarcia ugody, komisja
na żądanie strony konfliktu zgłoszone w terminie 14 dni od dnia zakończenia postępowania
pojednawczego, przekazuje niezwłocznie sprawę do organu prowadzącego szkołę i organu
nadzoru pedagogicznego jako skargę. Tryb i zasady rozpatrywania skargi przez ww. organy
regulują odrębne przepisy.
§ 26

1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty czynności
organów szkoły mogą być podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za
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pomocą innych środków łączności, a w przypadku rady pedagogicznej – także w trybie
obiegowym. Treść podjętej w ten sposób czynności powinna być utrwalona w formie protokołu,
adnotacji, notatki lub w inny sposób.

VI. ORGANIZACJA SZKOŁY
§ 27
1.

Terminy rozpoczęcia i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych
oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

2.

Rok szkolny podzielony jest na dwa półrocza
1)

pierwsze trwa od 1 września i kończy się ostatnim dniem ferii zimowych lub
15 stycznia - w przypadku późniejszego rozpoczęcia ferii zimowych;

2)

drugie rozpoczyna się pierwszym dniem po feriach zimowych lub 16 stycznia
- w przypadku późniejszego rozpoczęcia ferii, a kończy się 31 sierpnia.

§ 28
1.

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa
arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły, do dnia 30 kwietnia każdego
roku, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach
w sprawie ramowych planów nauczania.

2.

Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.

3.

W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły łącznie
z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze
środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

4.

Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego dyrektor ustala tygodniowy rozkład
zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych, z uwzględnianiem zasad ochrony zdrowia
i higieny pracy.

§ 29
1.

Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy
w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów
obowiązkowych określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem
nauczania i programem dopuszczonym do użytku szkolnego.

2.

Przeciętna liczba uczniów w oddziale nie powinna przekraczać 26 uczniów.

3.

Oddział dzieli się na grupy na zajęciach z języków obcych ze względu na poziom
zaawansowania i znajomość języka. Na zajęciach z informatyki ze względu na liczbę
dostępnych w pracowni komputerów. Może być również dzielony na zajęciach laboratoryjnych
w przypadku możliwości finansowych.
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4.

Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.

§ 30
1.

Organizację stałych obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych
i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora na podstawie
zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny
pracy.

§ 31
1.

Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone
w systemie klasowo-lekcyjnym.

2.

Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

§ 32
1. Niektóre zajęcia, np. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, koła zainteresowań, a także zajęcia
podczas wyjazdów zdrowotnych w ramach tzw. zielonych szkół, są prowadzone poza systemem
klasowo-lekcyjnym.

§ 33
2. Szkoła przyjmuje słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych
kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne /nauczycielskie/ na podstawie pisemnego
porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą
wyższą.
3. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną zgodnie z odrębnymi
przepisami.

§ 34
1.
2.

3.
4.

Na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dyrektor organizuje w szkole naukę języka
niemieckiego jako języka mniejszości narodowej oraz naukę historii i kultury.
Zgłoszenie ucznia na naukę języka mniejszości narodowej jest równoznaczne z zaliczeniem
języka do obowiązkowych zajęć edukacyjnych ucznia, a zgłoszenie ucznia na naukę własnej
historii i kultury – do dodatkowych zajęć edukacyjnych ucznia.
Wniosek, o którym mowa w ust.1, rodzice (prawni opiekunowie) składają dyrektorowi szkoły w
terminie do 20 września.
Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia mogą złożyć pisemne oświadczenie o rezygnacji z nauki
języka mniejszości i nauki własnej historii i kultury. Oświadczenie składa się dyrektorowi szkoły,
nie później niż do dnia 29 września roku szkolnego, którego dotyczy rezygnacja.

§ 35
1.

W szkole począwszy od klasy czwartej są organizowane oddziały sportowe.
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2.

Szkolenie w oddziale sportowym jest realizowane w co najmniej trzech kolejnych latach
szkolnych, z wyjątkiem roku szkolnego 2019/2020, w którym szkolenie sportowe w oddziałach
sportowych może rozpocząć się od klasy siódmej.

3.

Oddziały sportowe uczestniczą we współzawodnictwie sportowym.

4.

Profil klas sportowych uzgadniany jest z organem prowadzącym.

5.

Kandydatami do oddziału sportowego mogą być absolwenci klas trzecich szkół
podstawowych, a w roku szkolnym 2019/2020 klas czwartych, piątych i szóstych, którzy:
1) wykażą się wysoką sprawnością fizyczną ogólną i ukierunkowaną w danej dyscyplinie,
potwierdzoną testami sprawnościowymi przeprowadzonymi podczas rekrutacji,
2) przedstawią pozytywną opinię nauczyciela wychowawcy dotyczącą zachowania i postępów
w nauce,
3) wykażą się bardzo dobrym stanem zdrowia potwierdzonym przez lekarza rodzinnego,
4) przedstawią pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów.

6.

Przeprowadzenie naboru powierza się komisji rekrutacyjno – kwalifikacyjnej powołanej przez
dyrektora szkoły.

7.

Zadaniem komisji rekrutacyjno – kwalifikacyjnej jest:
1) podanie do wiadomości warunków rekrutacji,
2) przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z przyjętym regulaminem
naboru,
3) sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego,
4) ogłoszenie listy przyjętych oraz listę rezerwową do oddziału sportowego.

8.

Testy sprawnościowe dla kandydatów są przeprowadzane w okresie od marca do maja.

9.

Rodzice zainteresowanych uczniów informowani są o terminie i zasadach naboru na miesiąc
przed planowanymi testami sprawnościowymi. Zainteresowani rodzice otrzymują do
wypełnienia formularz zgłoszenia dziecka do oddziału sportowego, który należy dostarczyć
najpóźniej w dniu przeprowadzenia testu sprawnościowego.

10.

W przypadku braku aklimatyzacji rodzice (prawni opiekunowie) ucznia mogą zrezygnować z
jego uczęszczania do klasy sportowej w terminie do końca września. Nabór uzupełniający w
tym przypadku dokonany będzie na podstawie listy rezerwowej.

11.

Przejście do klasy sportowej w ciągu roku jest możliwe tylko wtedy, kiedy zwolni się miejsce w
tej klasie lub za zgodą organu prowadzącego.

12.

Ilość uczniów w grupie treningowej wynosi minimum 10.

13.

W skład oddziału sportowego mogą wchodzić dwie grupy treningowe.
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14.

Godziny wychowania fizycznego w klasach sportowych mogą odbywać się również
popołudniami. Traktowane są jako zajęcia obowiązkowe.

15.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 organizację pracy szkoły, w tym
organizację oddziałów sportowych, z uwzględnieniem organizacji nauczania i oceniania w tych
klasach oraz organizację nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej,
organizację wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, a także zajęć rewalidacyjnowychowawczych, organizuje się w miarę możliwości i z uwzględnieniem specyfiki nauczania,
poprzez wykorzystanie metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji
tych zadań, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy Prawo oświatowe.

§ 36
Biblioteka szkolna
1.

W szkole działa biblioteka szkolna.

2.

Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów,
zadań dydaktyczno-wychowawczych, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela,
popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy
o regionie.
Organizacja biblioteki szkolnej i zadania nauczyciela bibliotekarz są zgodne z potrzebami
szkoły i w szczególności uwzględniają zadania w zakresie:

3.

1) gromadzenia, opracowywania i udostępniania książek oraz innych źródeł informacji,
2) gromadzenia, wypożyczania, udostępniania uczniom podręczników, materiałów
edukacyjnych oraz przekazywania materiałów ćwiczeniowych,
3) tworzenia warunków do samokształcenia poprzez działania na rzecz przygotowania
uczniów do korzystania z różnych mediów, źródeł informacji,
4) rozbudzania i rozwijania potrzeb czytelniczych oraz indywidualnych zainteresowań
uczniów, wyrabiania i pogłębiana u uczniów nawyku czytania i uczenia się,
5) wdrażania do poszanowania książki oraz kształcenia kultury czytelniczej.
4.

Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły i rodzice.
Uczniowie stają się czytelnikami na podstawie zapisu w dzienniku klasowym, nauczyciele i
pracownicy na podstawie legitymacji służbowych, rodzice na podstawie karty czytelnika
dziecka lub dowodu osobistego.

5.

Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich
zakończeniu. Okres udostępniania zostaje odpowiednio skrócony w czasie przeprowadzania
w bibliotece skontrum. Czas otwarcia biblioteki ustalony jest w uzgodnieniu z dyrektorem
szkoły i wynosi nie mniej niż 5 godzin dziennie. Jeden dzień w tygodniu nauczyciel bibliotekarz
przeznacza na prace związane z zakupem, opracowaniem i konserwacją zbiorów.

6.

Pomieszczenia biblioteki w miarę możliwości lokalowych szkoły winny umożliwiać
gromadzenie i opracowywanie zbiorów, korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich
poza bibliotekę, prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego uczniów.
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7.

Bezpośredni nadzór nad pracą biblioteki sprawuje dyrektor szkoły, który zarządza skontrum
zbiorów biblioteki, dba o jej protokolarne przekazanie przy zmianie pracownika.

8.

Biblioteką szkolną kieruje nauczyciel bibliotekarz. Prawa i obowiązki czytelników określa
regulamin biblioteki.

§ 37
Świetlica szkolna
1.

Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców,
organizację dojazdu lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki, organizowana jest
świetlica.

2.

Świetlica prowadzi odpowiednio do potrzeb uczniów zajęcia opiekuńczo-wychowawczeoraz
zapewnia swoim wychowankom:
1)

opiekę po zajęciach szkolnych dla uczniów oczekujących na autobus;

2)

pomoc w odrabianiu lekcji, organizowanie dodatkowej pomocy dla uczniów, którzy
mają problemy w nauce;

3)

możliwość spożycia posiłku;

4)

zabawy plastyczne.

3.

Jednostka zajęć w grupie wychowawczej oraz
60 minut, a w zespole zainteresowań 45 minut.

w zespołach specjalistycznych wynosi

4.

W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach. Liczba uczniów w grupie nie powinna
przekraczać 25.

5.

Godziny pracy świetlicy dostosowane są do faktycznych potrzeb. Zajęcia w świetlicy prowadzi
nauczyciel – wychowawca świetlicy i inni nauczyciele.

6.

Do świetlicy przyjmuje się uczniów na podstawie kart zgłoszeń składanych przez
rodziców/prawnych opiekunów.

7.

Do odbioru dzieci upoważnione są osoby wskazane w deklaracjach, uczniowie ze świetlicy
szkolnej odbierani są po zakończeniu zajęć bądź wracają do domu sami na pisemny wniosek
rodzica/prawnego opiekuna z oświadczeniem odpowiedzialności za dziecko w tym czasie.

8.

Uczeń przyjęty do świetlicy ma prawo do:
1)

właściwie zorganizowanej opieki;

2)

życzliwego i podmiotowego traktowania;

3)

swobody wyrażania myśli i przekonań;

4)

opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas zajęć
organizowanych w świetlicy i poza jej terenem;

5)

poszanowania jego godności osobistej, ochrony przed przemocą psychiczną i fizyczną.
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9.

10.
11.

Uczeń przyjęty do świetlicy zobowiązany jest w szczególności do:
1)

współpracy w procesie wychowania;

2)

przestrzegania zasad kultury współżycia;

3)

pomagania słabszym;

4)

dbałości o dobro wspólne, ład i porządek, uczestniczenia w pracach porządkowych
i zajęciach samoobsługowych;

5)

ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie.

Szczegółowy zakres i formy działania świetlicy zawiera regulamin świetlicy.
W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczeń nie ma dostępu do opieki
świetlicowej za wyjątkiem sytuacji wynikających z przepisów nadrzędnych wydanych na
podstawie ustawy Prawo oświatowe.

12. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się z wykorzystaniem technik i metod nauczania na odległość
lub innych form kształcenia przyjętych przez szkołę.

VII. ORGANIZACJA ZAJĘĆ DODATKOWYCH ORAZ FORM OPIEKI
I POMOCY UCZNIOM
§ 38
1.

Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów uwzględniające ich potrzeby rozwojowe
i udziela pomocy psychologicznej i pedagogicznej, w tym również uczniom wybitnie zdolnym.

2.

Celem pomocy psychologicznej i pedagogicznej udzielanej uczniom jest wspomaganie
rozwoju psychicznego i efektywnego uczenia się, w szczególności przez korygowanie odchyleń
od normy, wyrównanie i korygowanie braków w opanowaniu programu nauczania oraz
eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń, w tym zaburzeń zachowania. Dotyczy
to również uczniów zdolnych.

3.

Pomoc psychologiczna i pedagogiczna jest udzielana na wniosek ucznia, nauczyciela,
pedagoga, psychologa, rodziców (prawnych opiekunów) lub innych osób.

4.

Pomoc psychologiczna i pedagogiczna w szkole jest organizowana w formie:

5.

1)

zajęć dydaktyczno – wyrównawczych i zajęć korekcyjno – kompensacyjnych;

2)

zajęć wspierających dla uczniów zdolnych,

3)

zajęć logopedycznych.

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze organizuje się dla uczniów ze środowisk niewydolnych
wychowawczo lub dla uczniów, którzy mają znaczne opóźnienia w opanowaniu treści
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programów obowiązkowych przedmiotów nauczania. Zajęcia te prowadzone są przez
nauczyciela właściwego przedmiotu obowiązkowego.
6.

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne organizuje się dla uczniów, u których nieprawidłowości
rozwojowe utrudniają opanowanie określonych umiejętności. Zajęcia prowadzą nauczyciele
posiadający przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej lub pedagogiki leczniczej.

7.

Kwalifikacji uczniów na zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dokonuje nauczyciel danego
przedmiotu, informując jednocześnie pisemnie wychowawcę i rodziców o takiej potrzebie.

8.

Kwalifikacji uczniów na zajęcia specjalistyczne dokonuje dyrektor szkoły na podstawie opinii
poradni pedagogiczno – psychologicznej lub innej poradni specjalistycznej.

9.

W szkole pomoc psychologiczną i pedagogiczną organizuje pedagog szkolny.

10.

Obowiązkiem pedagoga szkolnego jest wszechstronne i rzetelne zapoznanie się z problemami
ucznia oraz udzielenie mu maksymalnej pomocy w ramach swych możliwości oraz
na podstawie przepisów prawa w tym zakresie obowiązujących.

11.

W przypadkach przekraczających możliwości pedagoga szkolnego uczeń winien być
skierowany do poradni psychologiczno – pedagogicznej, bądź sprawa jego winna być
skierowana do organów lub instytucji, do których kompetencji należy rozstrzygnięcie tej
sprawy.

12.

Z wnioskiem o podjęcie działań do instytucji lub organów, o których mowa w ust. 11,
występuje dyrektor szkoły po uzgodnieniu z wychowawcą i pedagogiem szkolnym.

13.

Szczegółowy zakres obowiązków pedagoga szkolnego określa dyrektor szkoły.

14.

Pedagog szkolny prowadzi następującą dokumentację:

15.

1)

dziennik pedagoga, według zasad i wzoru określonego odrębnymi przepisami;

2)

teczki indywidualne uczniów zawierające dokumentację prowadzonych badań
i czynności uzupełniających.

Pedagog szkolny powinien zwracać szczególną uwagę na przestrzeganie przez szkołę
postanowień Konwencji o Prawach Dziecka. Do pedagoga szkolnego we wszystkich sprawach
ucznia może zwrócić się wychowawca, uczeń oraz jego rodzice bądź prawni opiekunowie.

§ 39
1.

Uczniom z dysfunkcją narządu ruchu uniemożliwiającą lub utrudniającą uczęszczanie
do szkoły, przewlekle chorym i innym stale lub okresowo niezdolnym do nauki w warunkach
szkolnych szkoła może organizować indywidualne nauczanie.

2.

Indywidualnym nauczaniem mogą być objęci uczniowie, w stosunku do których publiczna
poradnia psychologiczno – pedagogiczna lub inna poradnia specjalistyczna orzekła taką formę
kształcenia.

3.

Organizacja indywidualnego nauczania następuje w porozumieniu z organem prowadzącym.
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4.

Indywidualne nauczanie prowadzone jest w miejscu pobytu ucznia, w szczególności: w domu
rodzinnym ucznia, placówce opiekuńczo – wychowawczej, zakładzie opieki zdrowotnej
i w domu pomocy społecznej, jeżeli nie ma możliwości zapewnienia innej formy nauki. Zajęcia
mogą być organizowane na terenie szkoły indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu.

5.

W indywidualnym nauczaniu realizuje się treści wynikające z podstawy programowej
kształcenia ogólnego oraz obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu
nauczania dostosowane do możliwości psychofizycznych ucznia.

§ 40
1.

Na wniosek lub za zgodą rodziców, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i publicznej
poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, w celu umożliwienia
uczniowi rozwijania szczególnych uzdolnień i zainteresowań oraz w celu dostosowania zakresu
i tempa uczenia się do jego indywidualnych możliwości i potrzeb dyrektor szkoły może
zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki. Indywidualny program lub tok
nauki mogą być realizowane na każdym poziomie kształcenia oraz powinny sprzyjać
ukończeniu szkoły w skróconym czasie. Dyrektor wyznacza nauczyciela – opiekuna.

2.

Szkoła organizuje również zajęcia dodatkowe (koła zainteresowań, koła przedmiotowe,
sportowe) odbywające się w formie zajęć pozalekcyjnych, które umożliwiają rozwijanie
zainteresowań uczniów i są dostosowane do ich potrzeb rozwojowych i zainteresowań oraz
umożliwiają przygotowanie się uczniów do konkursów. Zajęcia te mogą być organizowane
również w czasie ferii zimowych.

3.

Zajęcia dodatkowe organizuje się w ramach możliwości finansowych szkoły po skończonych
zajęciach edukacyjnych. Efekty pracy z uczniami są popularyzowane przez szkołę: wystawy,
przedstawienia, konkursy.

§ 41
1.

2.

Formy pomocy i opieki dla uczniów, którym z przyczyn rozwojowych i losowych potrzebna jest
pomoc:
1)

pomoc terapeutyczna pedagoga szkolnego;

2)

zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze lub korekcyjno – kompensacyjne;

3)

darmowe dożywianie we współpracy z MOPS-em;

4)

zaopatrzenie w podręczniki – wypożyczenie z biblioteki;

5)

zasiłek losowy w miarę posiadanych środków;

6)

stypendium szkolne w miarę posiadanych środków;

7)

dofinansowanie zakupu podręczników;

8)

samopomoc koleżeńska;

9)

pomoc w nauce w świetlicy szkolnej.

Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji,
umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji
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materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych – kryteria przyznawania
określają inne przepisy. Udzielanie ich zależne jest od posiadanych środków.
3.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym to: stypendium szkolne i zasiłek szkolny.

4.

Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym to: stypendia za wyniki w nauce.
Przydzielane są w miarę posiadanych środków.

5.

W sytuacji losowej, za zgodą dyrektora szkoły, na podstawie umowy, uczniowi lub jego rodzicom
może zostać wypożyczony sprzęt elektroniczny, który umożliwi mu naukę z wykorzystaniem
nowoczesnych technik i metod nauczania na odległość.

VIII. ORGANIZACJA WSPÓŁDZIAŁANIA
Z PORADNIAMI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNYMI
I INNYMI INSTYTUCJAMI ŚWIADCZĄCYMI PORADNICTWO I SPECJALISTCZNĄ
POMOC DZIECIOM I RODZICOM
§ 42
1.

W szkole osobą odpowiedzialną za organizację współdziałania z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc
dzieciom i ich rodzicom (prawnym opiekunom) jest pedagog szkolny.

2.

Współdziałanie odbywa się poprzez:

3.

1)

rozpoznanie potrzeb uczniów przez wychowawców;

2)

zgłoszenie potrzeb do pedagoga szkolnego i dyrektora;

3)

skierowanie ucznia do specjalistycznej instytucji;

4)

dostosowanie wymagań edukacyjnych po otrzymaniu opinii poradni specjalistycznej.

W szkole organizuje się system doradztwa i zajęć związanych z wyborem kierunku dalszego
kształcenia. Odpowiedzialnym za realizację tych zadań jest wychowawca klasy, który
współpracuje w tym zakresie z pedagogiem szkolnym oraz szkolnym doradcą zawodowym
1)

organizuje treningi wyboru zawodu, rozpoznawania predyspozycji do wykonywania
zawodu;

2)

prowadzi zajęcia dotyczące typów szkół;

3)

umożliwia poznanie oferty edukacyjnej poprzez udział w Targach Edukacyjnych.
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IX. ORGANIZACJA I FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA SZKOŁY Z RODZICAMI
§ 43
1.

Szkoła współdziała z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, wychowania i
profilaktyki. Współdziałanie to polega na podejmowaniu przez rodziców działalności
współdecydowania w sprawach szkoły poprzez radę rodziców.

2.

Rodzice pozostają w bezpośrednim kontakcie z wychowawcą klasy, a ponadto mogą się
zwrócić z wszystkimi uwagami i wnioskami do konkretnych nauczycieli, a nawet do dyrektora
szkoły ( z zachowaniem kolejności wychowawca – nauczyciel – dyrektor).

3.

Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek niezwłocznego informowania szkoły
o zmianach danych teleadresowych.

4.

Kontakt rodziców ze szkołą przybiera formy:

5.

1)

zebrań z wychowawcą klasy, na których, oprócz zapoznania się z postępami dziecka
w nauce, omawiane są występujące trudności wychowawcze i wspólnie ustalone
sposoby ich pokonywania;

2)

indywidualnych spotkań z nauczycielami, tzw. konsultacji po wcześniejszym ustaleniu
dogodnego terminu;

3)

udziału w dniach otwartych z możliwością obserwowania zajęć oraz prezentowaniem
osiągnięć uczniów;

4)

wywiadówki internetowej.

Innymi formami współdziałania szkoły z rodzicami są:
1) wspólne imprezy z nauczycielami i uczniami (m. in. zabawy, wycieczki);
2) pisemne opinie o postępach dziecka;
3) udział w realizacji opracowanego przez szkołę programu wychowawczo-profilaktycznego;
4) udział w realizacji wybranych godzin wychowawczych;
5) udział w prowadzonych szkoleniach doskonalących umiejętności wychowawcze;
6) współpraca w radzie rodziców.

6.

Rodzice mogą wnosić wnioski i skargi dotyczące realizacji przez szkołę zadań określonych w
ustawie o systemie oświaty i statucie szkoły zgodnie z organizacją przyjmowania i
rozpatrywania skarg i wniosków.

X. ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI I INNYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY
§ 44
1.

W szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora – zgodnie z zasadami określonymi
w prawie oświatowym. Powierzenia tej funkcji i odwołania dokonuje dyrektor szkoły po
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zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i rady pedagogicznej. Osoby, którym powierzono to
stanowisko wykonują zadania zgodnie z ustalonym podziałem kompetencji.
2.

Do zadań wicedyrektora szkoły należy:
1)

współtworzenie z dyrektorem szkoły warunków do realizacji zadań dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych szkoły;

2)

kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole, właściwych warunków pracy
i stosunków pracowniczych;

3)

przedkładanie Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia wyników klasyfikacji i promocji
uczniów;

4)

sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z planem nadzoru, opieka nad
nauczycielem rozpoczynającym pracę w zawodzie oraz systematyczne hospitowanie
lekcji i innych zajęć prowadzonych przez nauczycieli, prowadzenie dokumentacji
hospitacji;

5)

organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o Prawach Dziecka
oraz umożliwienie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej,
etnicznej, językowej i religijnej;

6)

zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz ich doskonaleniu
zawodowym;

7)

egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników szkoły ustalonego
w szkole porządku oraz dbałości o czystość i estetykę szkoły;

8)

nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji przez nauczycieli.

3.

Wicedyrektor szkoły wykonuje wszystkie zadania dyrektora szkoły podczas jego nieobecności
w placówce.

4.

Dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego może tworzyć w szkole inne stanowiska
kierownicze.

§ 45
1.

Nauczyciel zobowiązany jest rzetelnie realizować podstawowe funkcje szkoły: dydaktyczną,
wychowawczą i opiekuńczą; dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej. Nauczyciel
zobowiązany jest kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny; w poszanowaniu
Konstytucji RP; w duchu humanizmu, tolerancji, wolności sumienia, sprawiedliwości
społecznej i szacunku dla pracy; dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych
o obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych
narodów, ras i światopoglądów. Nauczyciel ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów,
troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej
ucznia.

2.

Nauczyciel prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze oraz jest odpowiedzialny
za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

3.

Do obowiązków nauczyciela należy:
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1)

przestrzeganie zapisów statutu szkoły;

2)

dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas lekcji, przerw (dyżury), innych
zajęć organizowanych przez szkołę, w tym wycieczek, wyjazdów,;

3)

egzekwowanie przestrzegania regulaminów w pracowniach;

4)

używanie sprawnego i sprawdzonego sprzętu, dbanie o pomoce dydaktyczne,
usuwanie drobnych usterek oraz zgłaszanie dyrektorowi ich występowania;

5)

kontrolowanie na każdej lekcji obecności uczniów, zapisywanie spóźnień;

6)

pełnienie dyżurów zgodnie z harmonogramem i reagowanie na przejawy
niewłaściwego zachowania (odnotowanie uwag w dzienniku uwag);

7)

przygotowywanie się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych;

8)

wprowadzanie na bieżąco ocen uzyskanych przez uczniów do dziennika lekcyjnego
oraz systemu elektronicznego, jeżeli taki w szkole funkcjonuje;

9)

prawidłowego, starannego i systematycznego prowadzenia dokumentacji szkolnej;

10)

dbanie o poprawność językową uczniów;

11)

stosowanie zasad oceniania zgodnie z przyjętymi kryteriami;

12)

podnoszenie wiedzy i umiejętności pedagogicznych oraz udział w szkoleniach bhp oraz
poznawanie aktualnych przepisów oświatowych;

13)

służenie pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę;

14)

wzbogacanie warsztatu pracy i dbanie o powierzony sprzęt;

15)

uczestniczenie w posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Nauczyciel zobowiązany jest
do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które
mogą naruszyć dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, nauczycieli i innych
pracowników szkoły;

16)

wspomaganie rozwoju ucznia poprzez prowadzenie różnorodnych form w ramach
zajęć pozalekcyjnych, określania sposobu pomocy uczniom, w tym zespołów
dydaktyczno – wyrównawczych;

17)

wybieranie lub opracowanie programu nauczania i wybór podręcznika spośród
podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego;

18)

nauczyciel ma prawo do opracowania własnego programu nauczania;

19)

przedstawianie
edukacyjnych;

20)

realizowanie programu wychowawczo-profilaktycznego;

21)

przeprowadzanie badań jakości nauczania oraz przygotowanie uczniów do egzaminu;

22)

realizowanie zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby
i zainteresowania uczniów;

dyrektorowi

rozkładów

materiału

oraz

kryteriów

wymagań
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23)

sprawowanie opieki nad realizowanymi przez uczniów projektami edukacyjnymi;

24)

zachowanie wobec osób postronnych tajemnicy dotyczącej postępów w nauce
ucznia, informacji o stanie zdrowia, jego sytuacji rodzinnej itp..

§ 46
1.

Nauczyciele tworzą zespół wychowawczy, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły
problemowo-zadaniowe.
1)

nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem
jest w szczególności analizowanie możliwości i potrzeb edukacyjnych uczniów,
określanie odpowiednich metod pracy realizowanie zadań wychowawczych
i profilaktycznych;

2)

nauczyciele danego przedmiotu lub grupy przedmiotów pokrewnych tworzą zespół
przedmiotowy, którego zadaniem jest w szczególności:
a)

b)

wspólne opracowywanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz
opracowanie własnych programów, uzgadnianie sposobów realizacji
programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów
pokrewnych,
organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz
doradztwa metodycznego dla nauczycieli rozpoczynających pracę zawodową,

c)

współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych,
a także w uzupełnianiu ich wyposażenia,

d)

wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych
i eksperymentalnych programów nauczania,

e)

opiniowanie programów nauczania przed dopuszczeniem ich do użytku
w szkole.

2.

W szkole działają zespoły: humanistyczny, matematyczno – przyrodniczy i zespoły zadaniowe.

3.

Pracą zespołu kieruje powołany przez dyrektora szkoły przewodniczący zespołu.

4.

W szkole powołany jest zespół wychowawczy, w skład którego wchodzą wychowawcy klas,
pedagog szkolny, wychowawca świetlicy i opiekun samorządu uczniowskiego.

§ 47
1.

Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu
z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu „wychowawcą”.

2.

Dla zapewnienia ciągłości pracy i jej skuteczności wskazane jest, aby wychowawca opiekował
się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

3.

Spełnianie zadań wychowawcy powinno być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz
warunków środowiskowych.
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4.

Rodzice uczniów mogą wystąpić do dyrektora z wnioskiem o zmianę wychowawcy, podając
uzasadnione przyczyny tego wniosku.

5.

Dyrektor szkoły po rozpoznaniu spraw podejmuje decyzję w tej sprawie.

6.

W przypadku nieuwzględnienia przez dyrektora wniosku rodzice mogą się w tej sprawie
zwrócić do Rady Rodziców. Decyzja tego organu jest ostateczna.

§ 48
1.

2.

Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki nad uczniami poprzez:
1)

tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz
przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie;

2)

inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;

3)

podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów
oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

Realizując powyższe zadania, wychowawca winien:
1)

otaczać indywidualną opieką każdego wychowanka, diagnozować warunki życia
i warunki swoich wychowanków;

2)

planować i organizować wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia
zespołowego w celu rozwijania indywidualnej osobowości, jak również integracji
zespołu uczniowskiego;

3)

ustalać treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy;

4)

współdziałać z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniać z nimi i koordynować
działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna
jest indywidualna opieka wychowawcza;

5)

utrzymywać kontakt z rodzicami w celu poznania potrzeb opiekuńczych ich dzieci,
włączanie ich do spraw klasy, szkoły, organizować zebrania z rodzicami itp.;

6)

współpracować z pedagogiem szkolnym, w szczególności organizować system
doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia, m. in. treningi
wyboru zawodu, wycieczki do szkół ponadpodstawowych, poznawanie zawodów
i typów szkół;

7)

śledzić postępy w nauce i dokonywać analizy tych postępów;

8)

dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia, informować rodziców
o nieobecnościach oraz przyjmować od rodziców usprawiedliwienia nieobecności;

9)

powiadamiać rodziców o przewidywanych ocenach w terminach i w sposób określony
w statucie.
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3.

Wychowawca może korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej
właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych.

4.

Wychowawca prowadzi określoną odrębnymi przepisami dokumentację szkolną (dzienniki,
arkusze, świadectwa szkolne) oraz wpisuje na świadectwie ukończenia gimnazjum informacje
o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego i temat projektu.

§ 49
1. Do zadań nauczyciela bibliotekarza w ramach pracy pedagogicznej należy w szczególności:

2.

1)

udostępnianie zbiorów w wypożyczalni i czytelni;

2)

indywidualne doradztwo w doborze lektury oraz tworzenie warunków
do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł,
posługiwania się technologią informacyjną;

3)

prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego przy współpracy
z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów;

4)

prowadzenie zespołu uczniów współpracujących z biblioteką i pomagających
bibliotekarzowi w pracy;

5)

rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie
i pogłębianie u uczniów nawyku czytania;

6)

informowanie nauczycieli i wychowawców, na podstawie obserwacji pedagogicznej
i prowadzonej statystyki, o poziomie czytelnictwa w poszczególnych klasach;

7)

prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa (konkursy, wystawy,
uroczystości czytelnicze), rozwijanie wrażliwości kulturowej i społecznej;

8)

realizacja edukacji czytelniczej i medialnej oraz współpraca z innymi bibliotekami.

Do zadań nauczyciela bibliotekarza w ramach prac organizacyjnych i technicznych należy
w szczególności :
1)

gromadzenie zbiorów, w tym podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów
ćwiczeniowych;

2)

ewidencja zbiorów;

3)

opracowywanie zbiorów (klasyfikowanie, katalogowanie, opracowanie techniczne);

4)

organizacja udostępniania zbiorów;

5)

organizacja warsztatu informacyjnego (wydzielenie księgozbioru podręcznego,
prowadzenie katalogów, kartotek, teczek tematycznych, zestawień bibliograficznych,
itp.);

6)

wypożyczanie, udostępnianie uczniom podręczników, materiałów edukacyjnych
oraz przekazywanie materiałów ćwiczeniowych.

31

3.

Bibliotekarz odpowiada za stan i wykorzystanie powierzonych mu zbiorów, sporządza plan
pracy, harmonogram zajęć z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego, okresowe
i roczne sprawozdania z pracy.

4.

Bibliotekarz prowadzi dzienną, miesięczną, semestralną i roczną statystykę wypożyczeń,
dziennik pracy bibliotekarza, księgi inwentarzowe, rejestry ubytków, ewidencję wypożyczeń.

5. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczeń ma prawo dostępu do
księgozbioru biblioteki na podstawie procedury określonej przez dyrektora szkoły. Zajęcia z
nauczycielem biblioteki mogą odbywać się z wykorzystaniem technik i metod nauczania na
odległość lub innych form kształcenia przyjętych przez szkołę.

§ 50
1.

Do zadań pedagoga szkolnego należy w szczególności:
1)

rozpoznanie indywidualnych
niepowodzeń szkolnych;

2)

określanie form i sposobów udzielania pomocy uczniom, w tym uczniom wybitnie
uzdolnionym, odpowiednio do rozpoznawanych potrzeb;

3)

planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów,
rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształceniaj;
organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla
uczniów, rodziców i nauczycieli,
podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu
wychowawczo-profilaktycznego szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i
nauczycieli;
wspieranie działań wychowawczych, profilaktycznych i opiekuńczych nauczycieli,
wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego;
działanie na rzecz zorganizowanej opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym
się w trudnej sytuacji życiowej;
udzielanie różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom
realizującym indywidualny program lub tok nauk oraz zindywidualizowaną ścieżkę
nauczania;
współdziałanie w opracowywaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i
jego ewaluacji;
organizowanie różnych form terapii uczniom niedostosowanym społecznie;
współdziałanie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Tarnowskich Górach i
poradniami specjalistycznymi, kierując do nich wszystkich potrzebujących;
współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami opiekuńczowychowawczymi.

4)
5)

6)
7)
8)

9)
10)
11)
12)

potrzeb

uczniów

oraz

analizowanie

przyczyn

§ 51
1.

Zakres zadań koordynatora do spraw bezpieczeństwa:
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1)

2)

3)

4)

5)

Integrowanie planowanych działań wszystkich podmiotów szkoły, tj. nauczycieli,
uczniów, rodziców w zakresie podniesienia bezpieczeństwa, a ponadto:
a)

współpraca z pielęgniarką i wychowawcami w celu oceny sytuacji uczniów
sprawiających problemy wychowawcze,

b)

wnioskowanie do dyrektora szkoły w sprawach dotyczących bezpieczeństwa w
szkole,

c)

opracowywanie w porozumieniu z organami szkoły programu działań
podnoszących bezpieczeństwo i eliminowanie sytuacji trudnych,

d)

opracowanie procedur
kryzysowych,

e)

upowszechnienie wiedzy o procedurach wśród społeczności szkolnej;

bezpieczeństwa

i

reagowanie

w

sytuacjach

Koordynowanie realizacji i ewaluacja działań w zakresie bezpieczeństwa w ramach
programu wychowawczego oraz programu profilaktyki
a)

monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa uczniów i pracowników,

b)

przeprowadzanie okresowej diagnozy stanu bezpieczeństwa i przestrzeganie
praw ucznia,

c)

ocena realizacji zadań z zakresu profilaktyki;

Pozyskiwanie sojuszników szkoły w zakresie współpracy na rzecz podniesienia
bezpieczeństwa uczniów poprzez:
a)

współpracę z Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim w zakresie poprawy
bezpieczeństwa,

b)

współpracę z fundacjami, stowarzyszeniami w zakresie organizowania różnych
form profilaktyki;

Współpraca ze środowiskiem lokalnym i instytucjami wspierającymi szkołę
w działaniach wychowawczych i profilaktycznych poprzez:
a)

przyjmowanie zgłoszeń, interwencji, skarg uczniów, rodziców, nauczycieli,
pracowników szkoły oraz osób spoza szkoły,

b)

promowanie działań podejmowanych w szkole na rzecz bezpieczeństwa;

Dzielenie się wiedzą na temat sposobów poprawy bezpieczeństwa:
a)

udzielanie pomocy nauczycielom w nawiązywaniu współpracy z instytucjami
działającymi na rzecz bezpieczeństwa,

b)

współdziałanie w tworzeniu programów poprawiających stan bezpieczeństwa,

c)

dzielenie się wiedzą na temat mechanizmów ryzykownych,

d)

organizowanie szkoleń dla pracowników,

e)

przygotowywanie sprawozdań z działań.
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§ 52
1.

W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomicznych, inżynieryjnotechnicznych, administracyjnych i pracowników obsługi.

2.

Zakres zadań i obowiązków dla poszczególnych pracowników, o których mowa w ust. 1.,
określa dyrektor szkoły zgodnie z obowiązującym w placówce regulaminem pracy.

3.

Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1., określają
odrębne przepisy.

4.

Wszyscy pracownicy szkoły wykonują swoje zadania zgodnie z przepisami i regulaminami oraz
odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.

5.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 realizacja zadań nauczycieli,
specjalistów, wychowawców, nauczyciela bibliotekarza oraz innych pracowników szkoły
odbywa się poprzez organizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań, zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie ustawy prawo oświatowe.

6.

Wszyscy nauczyciele są zobowiązani do działań zapewniających uczniom bezpieczeństwo w
sieci w ramach udostępnianych im materiałów, źródeł oraz stosowanych metod i narzędzi.

XI. ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO SZKOŁY,
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA
§ 53
1. Do klasy pierwszej dzieci przyjmowane są w następującym trybie:
1)

z urzędu – jeżeli zamieszkują w obwodzie szkoły,

2)

na wniosek rodziców/prawnych opiekunów – jeżeli zamieszkują poza obwodem szkoły,
a szkoła dysponuje wolnymi miejscami i warunkami organizacyjnymi.

2. Wymagana dokumentacja:
1)
dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 1 – Karta zgłoszenia dziecka
do klasy pierwszej,
2)
dzieci spoza obwodu Szkoły Podstawowej nr 1 – Wniosek o przyjęcie dziecka
zamieszkałego poza obwodem szkoły.
3. Oddziały klasowe tworzy się, biorąc pod uwagę:
1)

liczebność oddziałów – do 25 uczniów, z zastrzeżeniem, że szkoła pozostawia rezerwę
wolnych miejsc, uwzględniając ruch uczniów w ciągu roku szkolnego, związany ze zmianą
miejsca zamieszkania. O wielkości rezerwy decyduje dyrektor szkoły.

2) w oddziałach I – III istnieje możliwość zwiększenia o jednego lub dwóch uczniów, jeżeli uczeń
został przyjęty z urzędu w trakcie roku szkolnego,
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3)

rok i miesiąc urodzenia dziecka

4) inne wskazania (np. liczba dziewczynek i chłopców, liczba dzieci niepełnosprawnych, miejsce
zamieszkania w obwodzie).
4. Przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły nie może skutkować koniecznością utworzenia nowego
oddziału.
5. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmuje się po przeprowadzeniu postępowania
rekrutacyjnego.
6. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
7. Nabór dzieci spoza obwodu odbywa się wg następujących kryteriów:
1) dzieci, które ze względu na pracę zawodową rodziców lub inną uzasadnioną sytuację
rodzinną wymagają codziennej opieki członków rodziny lub innych osób zamieszkujących
wrejonie szkoły – 3 pkt,
2) dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do tej samej szkoły – 3 pkt,
3) dzieci rodziców pracujących w pobliżu szkoły – 3 pkt,
4) dzieci rodziców samotnie wychowujących dzieci - 2 pkt,
5) dzieci mieszkające na terenie gminy Miasteczko Śląskie – 1 pkt,
6) dzieci niespełniające wyżej wymienionych kryteriów mogą być przyjęte, jeśli pozostały
wolne miejsca. O przyjęciu tych dzieci decyduje kolejność wniosków składanych przez
rodziców/prawnych opiekunów.
8.

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności
zawarte we wniosku o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły.

9.

Nabór dzieci do klasy pierwszej odbywa się wg następującego harmonogramu:
1) zgłaszanie dzieci do szkoły z urzędu oraz składanie wniosków o przyjęcie do szkoły – 2 lutego
do 31 marca,
2) ogłoszenie listy uczniów z podziałem na oddziały klasowe – do 15 czerwca.

10. Komisja przyjmuje kandydata, jeśli w wyniku
zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.

postępowania

rekrutacyjnego

został

11. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie list
kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych. Listy
zawierające imiona i nazwiska są wywieszane na tablicy ogłoszeń przed sekretariatem w Szkole
Podstawowej nr 1 w Miasteczku Śląskim.
12. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości końcowych wyników rekrutacji
można wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy
przyjęcia dziecka do szkoły. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni o d dnia wpłynięcia
wniosku.
13. Rodzic może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni
od jego otrzymania.
14. Jeśli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi
miejscami, przeprowadza się postępowanie uzupełniające, które powinno zostać zakończone
do końca sierpnia.
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15. W przypadku podjęcia nauki szkolnej przez dziecko w obwodzie innej szkoły rodzice/prawni
opiekunowie zobowiązani są do powiadomienia szkoły obwodowej o miejscu realizacji przez
dziecko obowiązku szkolnego.
16. Rozpoczęcie nauki szkolnej może być odroczone na podstawie odrębnych przepisów.
17. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do zgłoszenia dziecka
do szkoły, zapewnienia regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne i stworzenia dziecku
warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć oraz do poinformowania dyrektora
szkoły do dnia 30 września każdego roku o sposobie i formie realizacji obowiązku szkolnego przez
dziecko i zmianach w tym zakresie.
18. Niespełnienie obowiązku, o którym mowa w ust. 2 podlega egzekucji w trybie przepisów
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
19. Przez niespełnienie obowiązku szkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność
w okresie 1 miesiąca na co najmniej 50 procent obowiązkowych zajęć edukacyjnych

§ 54
1.

Dyrektor szkoły sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez uczniów
zamieszkujących w obwodzie tej szkoły.

2.

Obowiązek szkolny może być realizowany również przez uczęszczanie do szkołyza granicą
lub poza szkołą i przez przygotowanie zawodowe u pracodawcy.

3.

Na wniosek rodziców dyrektor może zezwolić w drodze decyzji na spełnienie obowiązku
szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.

4.

Niespełnianie obowiązku podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu
w administracji. Przez niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki rozumie
się nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie 1 miesiąca na co najmniej 50%
obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub zajęć realizowanych w innych formach.

§ 55

Prawa i obowiązki ucznia
1.

Uczeń ma prawo do:
1)

nauki i właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, otrzymywania informacji
z różnych źródeł wyrażających różne koncepcje filozoficzne i różny światopogląd;
do zapoznania się z programem nauczania;

2)

opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo,
ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej;

3)

ochrony i poszanowania godności oraz otrzymywania informacji o prawach
i uprawnieniach dotyczących ucznia, nietykalności osobistej;

4)

korzystania z pomocy materialnej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
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5)

życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym;

6)

swobody wyrażania myśli, przekonań, o ile nie narusza to dobra osób trzecich;

7)

rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, redagowania i wydawania gazetki
szkolnej, reprezentowania szkoły w konkursach i zawodach;

8)

sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz informacji nt. wymagań oraz metod
nauczania, kryteriów oceniania przedmiotów i kryteriów oceniania zachowania;

9)

pomocy w przypadku trudności w nauce;

10)

korzystania z poradnictwa psychologiczno – wychowawczo – zawodowego;

11)

korzystania ze sprzętu i pomieszczeń szkoły, dożywiania i pomocy finansowej;

12)

wpływania na życie szkoły poprzez możliwość zrzeszania się w organizacjach
działających na terenie szkoły oraz działalność w organach samorządu i dostępu do
informacji na temat życia szkoły, organizowania działalności kulturalnej
i sportowej zgodnie z możliwościami szkoły, w porozumieniu z dyrektorem szkoły;

13)

wybierania i bycia wybieranym do samorządu uczniowskiego;

14)

rozstrzygania zaistniałych konfliktów zgodnie ze statutem;

15)

korzystania i brania udziału w uroczystościach organizowanych przez szkołę;

16)

uczeń ma prawo złożyć skargę w przypadku nieprzestrzegania przez nauczyciela
postanowień statutu dotyczących praw ucznia;

17)

bezpłatnego dostępu do dotacyjnych podręczników, materiałów edukacyjnych,
materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązujących zajęć edukacyjnych;

18)

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczeń na
prawo do takiej organizacji kształcenia, która umożliwi mu w równym stopniu co
innym uczniom realizację podstawy programowej oraz uczestnictwo w zajęciach
organizowanych przez szkołę z wykorzystaniem technik i metod nauczania na
odległość lub innych form kształcenia przyjętych przez szkołę.

§ 56
1.

W przypadku naruszenia swoich praw uczeń może złożyć skargę do:
1)

wychowawcy klasy,

2)

dyrektora szkoły.

2.

Uczeń lub jego rodzice mogą złożyć skargę w przypadku nieprzestrzegania lub naruszenia
praw ucznia, o których mowa q Konwencji i Prawach Dziecka.

3.

Skarga powinna być złożona na piśmie i powinna zawierać uzasadnienie.

4.

Wycofanie skargi powoduje wstrzymanie biegu rozpatrzenia skargi.
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5.

Dyrektor szkoły rozpatruje skargę w ciągu 7 dni od daty jej złożenia.

§ 57
1.

Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w statucie szkoły i w stosownych
regulaminach oraz zarządzeniach i postanowieniach dyrektora szkoły, a w szczególności:
1)

dbać o honor, dobre imię i tradycje szkoły;

2)

systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych, przygotowywać
się do zajęć i właściwie zachować się w ich trakcie; odrabiać zadania domowe oraz
brać udział w realizacji projektu edukacyjnego;

3)

odpowiadać za życie, zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych osób, w tym również
przestrzegać bezwzględnego zakazu palenia papierosów, e-papierosów, spożywania
napojów alkoholowych, zażywania i rozprowadzania narkotyków lub innych środków
odurzających, w tym dopalaczy;

4)

dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole;

5)

przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych
pracowników szkoły;

6)

dbać o schludny wygląd i nosić odpowiedni czysty i skromny strój:
a)

koszulki, bluzki co najmniej z krótkimi rękawami,

b)

elementy stroju (napisy, emblematy) nie mogą zawierać treści obscenicznych,
nie mogą obrażać wartości religijnych, promować substancji odurzających,
wskazywać na przynależność do gangów, sekt, nieformalnych grup
i związków, które nie są akceptowane przez szkołę. Ubranie nie może też
zawierać wulgarnych i obraźliwych nadruków, także w językach obcych,

c)

na terenie szkoły uczniowie nie noszą bluzek odsłaniających brzuch i plecy,
głębokich dekoltów. Spódnica i spodenki powinny zakrywać nogi co najmniej
do połowy uda; bielizna nie może być widoczna,

d)

zabrania się farbowania włosów i umieszczania kolczyków w nosie, w wardze,
w języku. Dopuszcza się po jednym delikatnym kolczyku w uszach dziewcząt,

e)

obowiązuje zakaz posiadania tatuaży na odkrytych częściach ciała,

f)

w doborze rodzaju fryzury i makijażu należy zachować umiar, pamiętając,
że szkoła jest miejscem nauki i pracy,

g)

na terenie szkoły nie można nosić nakryć głowy, chyba że jest
to uwarunkowane przyczynami zdrowotnymi;

7)

w czasie uroczystości szkolnych obowiązuje strój galowy – białe bluzki i koszule oraz
czarne lub granatowe spódnice i spodnie;

8)

zapobiegania i przeciwstawiania się złu w szkole, nieakceptowania negatywnego
zachowania oraz informowania nauczycieli dyżurujących o niewłaściwym zachowaniu
uczniów;
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9)

naprawienia celowo wyrządzonych szkód materialnych, noszących znamiona
wandalizmu; za zniszczone mienie szkoły, w tym szafki, kluczyki do szafek, uszkodzoną
armaturę sanitarną itp. finansowo może odpowiadać rodzic;

10)

podporządkowania się zaleceniom, postanowieniom dyrektora, Rady Pedagogicznej
i Samorządu Uczniowskiego;

11)

okazywania szacunku nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły oraz innym
uczniom poprzez społecznie akceptowane formy;

12)

usprawiedliwiania każdej nieobecności na zajęciach najpóźniej w ciągu 2 tygodni
po powrocie do szkoły. Usprawiedliwienia wypisują rodzice bądź prawni opiekunowie
(forma pisemna) lub wykorzystują opcję dziennika elektronicznego;

13)

noszenia w szkole obuwia zmiennego od października do końca kwietnia;

14)

pozostawiania odzieży i obuwia w szatni lub wyznaczonej szafce ubraniowej, w tym
obuwia w torbie zabezpieczającej przed zabrudzeniem odzieży;

15)

przestrzegania zakazu używania w czasie lekcji telefonów komórkowych i innych
urządzeń elektronicznych służących do łączności, odtwarzania lub utrwalania obrazu
i dźwięku. W czasie lekcji urządzenia do łączności muszą być wyłączone oraz
schowane
a)

16)

korzystanie z telefonów komórkowych i urządzeń elektronicznych
na przerwach nie może zakłócać porządku w szkole oraz nie może naruszać
praw i godności osób trzecich (zabrania się nagrywania, fotografowania bez
zgody osoby nagrywanej i fotografowanej);

przestrzegania procedur lekcyjnych:
a)

po usłyszeniu sygnału dzwonka uczniowie wchodzą do klasy i przygotowują
się do lekcji, nauczyciel sprawdza obecność,

b)

w czasie lekcji uczniowie są aktywni, nie przeszkadzają w prowadzeniu lekcji,
wykonują polecenia nauczyciela. Są przygotowani do lekcji, mają odrobione
prace domowe,

c)

w czasie lekcji uczeń ma obowiązek zachowania się wynikającego z kultury
i wzajemnego szacunku,

d)

lekcja kończy się na wyraźny sygnał nauczyciela,

e)

uczniowie pozostawiają po sobie porządek, odpowiadają za to wszyscy
uczniowie, a kontrolują dyżurni;

17)

uczniowie bez zezwolenia dyrektora nie opuszczają budynku szkolnego. W razie zgody
wyjścia na boisko nie mogą opuszczać terenu szkolnego.

18)

w czasie zajęć z wychowania fizycznego uczeń ma obowiązek założenia
odpowiedniego stroju, tj. koszulki i spodenek lub dresu oraz obuwia sportowego oraz:
a)

ma obowiązek wykonywania ćwiczeń zaplanowanych przez nauczyciela,

39

b)

19)

w razie złego samopoczucia może być zwolniony z wykonywania ćwiczeń,
ale pozostaje na sali gimnastycznej, nie oddala się samowolnie; nie pozostaje
w szatni przy sali gimnastycznej.

Uczeń ma obowiązek stosować się do zasad wynikających z organizacji kształcenia na
odległość określonych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów, w tym
szczególnie do przesyłania m.in. drogą elektroniczną efektów swojej pracy zgodnie ze
wskazaniami nauczyciela.

§ 58
1.

Nagrody stosowane w szkole:
1)

wyróżnienie (pochwała) wobec klasy przez wychowawcę lub nauczyciela uczącego
za wzorową frekwencję, postawę ucznia, stosunek do obowiązków;

2)

wyróżnienie wobec szkoły – pochwała udzielona przez dyrektora szkoły za postawy
uznane za znaczące przez społeczność szkoły;

3)

dyplom za zdobycie wyróżnień w organizowanych konkursach;

4)

nagroda rzeczowa na wniosek rady pedagogicznej za aktywność, prace społeczne,
wyniki w nauce oraz znaczące wyniki w konkursach;

5)

wpisanie do kroniki szkoły – znaczące osiągnięcia;

6)

umieszczenie informacji za zgodą rodzica (opiekuna prawnego) na stronie szkoły
w Internecie lub na gazetce szkolnej – znaczące osiągnięcia w konkursach
i przedsięwzięciach;

7)

za bardzo dobre wyniki w nauce – świadectwo z wyróżnieniem (średnia ocen
co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobre zachowanie).

2.

Nagrody przyznawane są przez dyrektora na wniosek rady pedagogicznej, wychowawcy,
samorządu uczniowskiego.

3.

Uczeń klas programowo najwyższych może otrzymać Nagrodę Burmistrza Miasta lub Nagrodę
Prezesa Fundacji na rzecz Dzieci „Miasteczko Śląskie” za szczególne osiągnięcia
i wyniki w nauce osiągane przez cały okres nauki.

§ 59
1.

W stosunku do ucznia, który dopuszcza się nieprzestrzegania ustalonego porządku,
regulaminu wewnętrznego szkoły, przepisów bezpieczeństwa oraz przepisów
przeciwpożarowych, a w szczególności:
1)

spóźnia się do szkoły lub samowolnie opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia

2)

przychodzi nieprzygotowany do zajęć lekcyjnych;

3)

wykonuje polecenia w sposób niezgodny z otrzymanymi od nauczyciela wskazówkami;
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4)

2.

Rodzaje kar stosowanych wobec uczniów:
1)

2)

3.

wykazuje obraźliwy lub lekceważący stosunek do nauczycieli i pracowników szkoły
niebędących nauczycielami lub innych uczniów stosowane są kary.

bez powiadamiania rodziców:
a)

ustne upomnienie indywidualne udzielone przez wychowawcę lub dyrektora,

b)

ustne upomnienie wobec klasy udzielone przez dyrektora;

po uprzednim powiadomieniu rodziców:
a)

pisemne upomnienie wobec uczniów szkoły (nagana),

b)

przeniesienie do innej klasy na wniosek rady pedagogicznej,

c)

zawieszenie prawa do reprezentowania szkoły na zewnątrz, np. w zawodach
sportowych,

d)

zakaz udziału w wycieczce, w dyskotece, wyjazdu na turnus profilaktycznozdrowotny, itp.,

e)

pozbawienie pełnionych funkcji np. w samorządzie szkolnym, klasowym;

W przypadku stosowania przez uczniów przemocy fizycznej lub psychicznej wobec innych
uczniów lub pracowników i nauczycieli albo niszczenia mienia szkoły przewiduje
się następujące konsekwencje:
1)

za zniszczenie mienia szkoły – wezwanie rodziców i naprawa sprzętu, pokrycie
kosztów naprawy lub zakup nowego sprzętu w przypadku braku możliwości naprawy;

2)

za stosowaną przemoc – powiadomienie rodziców i instytucji prewencji (policja, sąd,
prokuratura);

3)

w każdym z określonych
do nieodpowiedniej;

4)

w przypadku wielokrotnego łamania zasad współżycia obniżenie oceny z zachowania
do nagannej.

przypadków

obniżanie

oceny

z

zachowania

4.

Za nieprzestrzeganie zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych
pracowników szkoły oraz łamanie podstawowych norm prawnych (kradzieże, rozboje, itp.)
w przypadku, gdy zastosowanie kary wymienione w ust 1. i 2. nie przyniosły zamierzonego
skutku, uczeń może być przeniesiony do innej szkoły. Przeniesienia dokonuje kurator oświaty
na wniosek dyrektora szkoły.

5.

Złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 4., następuje na podstawie uchwały rady
pedagogicznej po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.

6.

Za wszelkie przekroczenia zasad zachowania orowiązujących w szkole uczeń otrzymuje
pisemną uwagę do dziennika lekcyjnego.
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7.

Za zaśmiecanie terenu szkoły (łupiny słonecznika, papierki, inne ) – sprzątanie wskazanego
miejsca po godzinach lekcyjnych pod nadzorem pracowników szkoły.

§ 60
1.

Kara może być wymierzona tylko po uprzednim wysłuchaniu ucznia.

2.

Szkoła ma obowiązek powiadomienia rodziców ucznia o przyznanej nagrodzie lub
zastosowaniu wobec niego kary zgodnie z § 55 ust.2 pkt. 2.

3.

Jeżeli wymierzenie kary nastąpiło z naruszeniem prawa, uczeń lub jego rodzic może wnieść
w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia o ukaraniu odwołanie na piśmie do dyrektora szkoły.
Uczeń lub jego rodzic ma prawo odwołać się od kary zdalnie, za pomocą środków komunikacji
elektronicznej. Zasady składania odwołania w tej formie ustala dyrektor szkoły.

4.

Nieodrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia oznacza jego uwzględnienie.

5.

Decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu sprzeciwu podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii
samorządu uczniowskiego.

§ 61
1.

Udzielona uczniowi kara podlega zatarciu z końcem roku szkolnego. Dyrektor szkoły z własnej
inicjatywy lub na wniosek reprezentującego ucznia wychowawcy klasy lub samorządu
uczniowskiego może uznać karę za niebyłą przed upływem tego terminu.

§ 62
1.

Szczegółowy zakres praw uczniów i nauczycieli określa regulamin wewnętrzny szkoły,
uchwalony przez radę pedagogiczną po uzgodnieniu z radą rodziców i całą społecznością
uczniowską.

§ 63
1.

W przypadku poważnego naruszenia przez ucznia szkolnego prawa, powołuje się Komisję
dyscyplinarno - mediacyjną, której zadaniem jest wyjaśnienie sytuacji, jej przyczyn i podjęcie
decyzji wychowawczych wobec ucznia, który dopuścił się wykroczenia.

2.

W skład komisji wchodzi: dyrektor szkoły, pedagog, wychowawca i /lub inny nauczyciel.

3.

Na posiedzenie komisji stawia się uczeń wraz z rodzicem (opiekunem prawnym).

4.

Komisja podczas posiedzenia odbywa rozmowę z uczniem w celu wyjaśnienia sprawy; po jej
zakończeniu wydaje orzeczenie.
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XII. SZCZEGÓŁOWE ZASADY
WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA UCZNIÓW
§ 64
1.

Wewnątrzszkolne ocenianie zwane dalej „ocenianiem” regulują zasady oceniania bieżącego
(wspomagającego rozwój ucznia), oceniania klasyfikacyjnego (sumującego) i promowania
uczniów szkoły podstawowej oraz przeprowadzania egzaminów.

2.

Ocenianie jest zbiorem uzgodnionych w szkole procedur oceniania wiedzy, umiejętności
i postaw ucznia, nastawionych na wspieranie rozwoju ucznia.

3.

Cele wewnątrzszkolnego oceniania:
1)

2)

3)

4.

wspieranie rozwoju ucznia poprzez:
a)

motywowanie do pracy i dalszych postępów w nauce i zachowaniu,

b)

pomoc w samodzielnym planowaniu rozwoju,

c)

dokładne informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć i postępach w tym
zakresie oraz wskazywanie kierunku dalszej pracy;

dostarczenie nauczycielom i rodzicom informacji o postępach, trudnościach
i specjalnych uzdolnieniach ucznia oraz zachowaniu ucznia;
a)

Ocenianie bieżące 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 dalej się uczyć;

b)

Informacja zwrotna, o której mowa w pkt.2, przekazywana jest uczniowi
w formie ustnej - z odpowiedzi i pracy bieżącej na lekcji lub w formie recenzji
lub komentarza - z prac pisemnych i zadań domowych;

umożliwienie nauczycielom, rodzicom i nadzorowi pedagogicznemu kontroli poziomu
umiejętności, wiedzy i rozwoju psychofizycznego uczniów poprzez:
a)

wskazanie nauczycielom metod kontroli postępów uczniów,

b)

stwarzanie nauczycielom możliwości doskonalenia organizacji i metod pracy
dydaktyczno – wychowawczej,

c)

dostarczanie rodzicom pełnej i czytelnej informacji o rozwoju kariery szkolnej
dziecka,

d)

ujednolicenia sposobu oceniania w szkole i obiektywizacja oceny szkolnej;

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1)

formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania
poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych;
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2)

ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

3)

ustalanie ocen bieżących, śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć
edukacyjnych, a także śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

4)

zasady promowania uczniów i ukończenia szkoły;

5)

przeprowadzanie egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych i sprawdzających;

6)

sposoby dostarczania informacji o postępach i trudnościach ucznia w naucei
zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

§ 65

Szczegółowe zasady oceniania
1.

Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia,
2) zachowanie ucznia.

2.

W klasach I – III klasyfikowanie śródroczne (semestralne) polega na podsumowaniu osiągnięć
edukacyjnych ucznia w danym semestrze i ustaleniu oceny klasyfikacyjnej
w formie tabelarycznej, semestralnej karty oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia, która stanowi
dokumentację nauczyciela i jest przechowywana do końca danego roku szkolnego.

3.

W ocenianiu bieżącym uczniów klas I – III dokonuje się oceny umiejętności uczniów według skali
punktowej od 1 pkt. do 6 pkt. Każdej ilości punktów przydzielanych uczniowi
przyporządkowana jest odpowiednia nazwa słowna określająca stopień opanowania
umiejętności i wiadomości objętych programem nauczania, tj.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

6 pkt. – wspaniale
5 pkt. – bardzo ładnie
4 pkt. – ładnie
3 pkt. – wystarczająco
2 pkt. – słabo
1 pkt – niewystarczająco

4.

W klasach I – III oceny semestralna i roczna są ocenami opisowymi.

5.

Zasady oceniania z religii (zarówno w klasach I – III jak i IV – VI ) regulują odrębne przepisy
(Rozporządzenie MEN z dnia 14 kwietnia 1992 r. – Dz. U. Nr 36 poz. 155 z późniejszymi
zmianami).

6.

W klasach IV – VIII klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnieć
edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu według skali określonej w ust. 8 - śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i
śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania.

7.

Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub
znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych określonych w
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szkolnym planie nauczania z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego
opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów i zachowania ucznia oraz
ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
8.

Oceny bieżące oraz klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i zachowania dla uczniów z
upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

9.

Oceny bieżące i klasyfikacyjne śródroczne i roczne począwszy od klasy czwartej szkoły
podstawowej ustala się w stopniach według następującej skali:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

celujący – 6,
bardzo dobry – 5,
dobry – 4,
dostateczny – 3,
dopuszczający – 2,
niedostateczny – 1.

9. Oceny bieżące (cząstkowe) mogą być rozszerzone znakiem „+” lub „-” z wyjątkiem ocen: celujący
i niedostateczny.
10.

Ustala się następujące kryteria ocen:
1)

2)

3)

4)

ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
a)

celująco opanował realizowany przez nauczyciela program nauczania
i twórczo rozwija swoje uzdolnienia,

b)

biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami, twórczo rozwiązuje problemy,
rozwiązuje zadania o skomplikowanym stopniu trudności,

c)

albo osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych
i innych konkursach lub posiada inne porównywalne osiągnięcia;

ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
a)

opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania
danego przedmiotu,

b)

sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie
problemy teoretyczne i praktyczne ujęte w programie nauczania, potrafi
zastosować zdobytą wiedzę w rozwiązywaniu trudniejszych zadań i w nowych
sytuacjach, aktywnie pracuje na zajęciach (poziom wykraczający);

ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
a)

nie opanował w pełni zakresu wiadomości i umiejętności określonych
w programie nauczania, ale opanował je na poziomie nie przekraczającym
wymagania zawarte w podstawach programowych (poziom dopełniający),

b)

poprawnie stosuje poznane reguły, samodzielnie rozwiązuje typowe problemy
(poziom rozszerzający) teoretyczne i praktyczne;

ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
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5)

6)

11.

a)

opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania
na poziomie nie przekraczającym wymagań w podstawach programowych,

b)

rozwiązuje samodzielnie zadania o średnim stopniu trudności (poziom
podstawowy),

c)

rozwiązuje zadania problemowe z pomocą nauczyciela;

ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
a)

ma braki w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności, ale braki
te nie przekreślają możliwości uzyskania podstawowej wiedzy w ciągu dalszej
nauki,

b)

rozwiązuje zadania o elementarnym stopniu trudności z pomocą nauczyciela
(poziom konieczny);

ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
a)

nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności niezbędnych
dla dalszej nauki,

b)

nie potrafi rozwiązywać (wykonywać) zadań o niewielkim (elementarnym)
stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela,

c)

nie korzysta z zapewnionej pomocy w formie zajęć dydaktyczno –
wyrównawczych.

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć
artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia
w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, przy czym:
1) przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego bierze się pod uwagę również
systematyczność udziału w lekcjach oraz aktywność uczniaw działaniach na rzecz
sportu szkolnego i kultury fizycznej;

12.

W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego
i informatyki.
1) decyzję o zwolnieniu podejmuje dyrektor na podstawie opinii o ograniczonych
możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza na czas
określony w tej opinii.
jeżeli okres zwolnienia uniemożliwia ustalenie półrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej,
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje
się „zwolniony” lub „zwolniona”.
2) istnieje jeszcze możliwość zwolnienia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych

na podstawie opinii lekarza, z jakich ćwiczeń jest zwolniony. Nauczyciel dostosowuje wtedy
wymagania niezbędne do otrzymania przez ucznia oceny klasyfikacyjnej.
13.

Na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni
specjalistycznej oraz pisemnego wniosku rodziców (opiekunów) dyrektor szkoły zwalnia
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ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją rozwojową, afazją oraz z autyzmem w tym
z zespołem Aspergera i niepełnosprawnościami sprzężonymi z nauki drugiego języka obcego.
1)

zwolnienie to dotyczy całego etapu edukacyjnego;

2)

w przypadku zwolnienia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniona” lub „zwolniony”;

3)

w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może
nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

14.

Uczeń uczestniczący w nauce religii lub w nauce religii i etyki, otrzymuje z wymienionych zajęć
na świadectwie ocenę, która nie wpływa na promocję, lecz wliczana jest do średniej ocen.

15.

Jeśli uczeń uczestniczył w zajęciach religii i etyki, ocenę uśrednia się; przy niepełnej ocenie –
zaokrągla się ją w górę.

16.

Oceny
bieżące
wystawione
są
według
kryteriów
ocen
zawartych
w wewnątrzszkolnym ocenianiu oraz wymaganiach edukacyjnych formułowanych przez
nauczycieli poszczególnych przedmiotów.

17.

Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną
zachowania.

18.

Na ocenę z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu postawy szkolne i cechy osobowościowe
ucznia.

§ 66
Ocenianie zachowania ucznia
1. Kryteria ocen z zachowania ustala rada pedagogiczna po uzyskaniu opinii samorządu
uczniowskiego i rady rodziców.
2. Śródroczną i roczną o klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy, po zasięgnięciu opinii
zespołu klasowego, uwzględnieniu samooceny ucznia oraz po zasięgnięciu opinii nauczycieli
uczących w danej klasie, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
3. Ocenianiu podlega zachowanie ucznia w szkole, a także w czasie wycieczek, wyjazdów
zdrowotnych, zawodów, imprez szkolnych odbywających się w szkole i poza szkołą.
4. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów poraz ich rodziców
(prawnych opiekunów) o:
1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania.
5. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, a
także na promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
6. Uczeń może otrzymać wyższą niż przewidziana ocenę zachowania, jeżeli przynajmniej na miesiąc
przed propozycją oceny:
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13)

1) naprawi w granicach możliwości wyrządzoną szkodę,
2) nauczyciele, rodzice i uczniowie zauważą znaczną zmianę postawy ucznia oraz jego
zaangażowanie w dążeniu do poprawy zachowania;
6. Wychowawca na tydzień przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej wystawia
proponowane oceny do dziennika i podaje je do wiadomości uczniów. Ustalona przez
wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna.
7. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna
ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi
trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni po dokonanej
klasyfikacji, a w przypadku sytuacji czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły
wynikającego z sytuacji losowej, w postaci skanu podpisanego pisma odwoławczego
przesłanego na adres poczty elektronicznej szkoły.

§ 67
1. Przy ustaleniu śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania uwzględnia się w
szczególności:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

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 zachowywanie się w szkole i poza nią,
okazywanie szacunku innym osobom.

2.

W klasach I – III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.

3.

Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną
zachowania ustala się według skali:
1) wzorowe,
2) bardzo dobre,
3) dobre,
4) poprawne,
5) nieodpowiednie,
6) naganne.

4.

Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub
odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego
zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego
nauczania lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

5.

W przypadku czasowego zawieszenia stacjonarnych zajęć edukacyjnych, uczeń zobowiązany jest
do realizacji obowiązku szkolnego w postaci e-learningu.
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6.

Codzienna aktywność i realizacja obowiązku logowania się w dzienniku elektronicznym lub innej
zasugerowanej przez nauczyciela platformie ma wpływ na ocenę z zachowania na koniec
semestru/roku.

7.

W szczególności oceniane będą takie działania jak:
1) systematyczność logowania się i aktywność uczniów na platformie edukacyjnej;
2) utrzymywanie kontaktu w tym szczególnie kontaktu elektronicznego z nauczycielami wg
uzgodnień i przyjętych form, np. szkolna platforma edukacyjna, dziennik elektroniczny, e-mail,
sms, portale społecznościowe;
3) bieżące odbieranie poczty elektronicznej i potwierdzanie faktu jej otrzymania;
4) wykonywanie zaleceń, ćwiczeń i zadań polecanych przez nauczycieli;
5) samodzielność wykonywania zadań zleconych przez nauczycieli;
6) terminowe wykonywanie zadań i ćwiczeń oraz przesyłanie ich rozwiązań do bieżącej oceny
przez nauczyciela;
7) wykazywanie kreatywności, aktywności, inicjatywy, chęci współpracy, w tym szczególnie
podejmowanie działań edukacyjnych z własnej inicjatywy;
8) wykazywanie się wytrwałością, twórczym podejściem do rozwiązywania problemów,
motywacją do pracy;
9) podejmowanie prób samooceny;
10) dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi drogą elektroniczną;
11) stosowanie się do zasad dotyczących zachowania, postepowania i bhp w czasie epidemii
zalecanych przez organy państwa.

§ 68
Kryteria ocen zachowania
1. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:
1)

wzorowo wypełnia wszystkie postanowienia statutu i regulaminu szkolnego, jest pozytywnym
wzorem do naśladowania dla innych uczniów w klasie i szkole,

2)

jest uczciwy – nie ściąga na sprawdzianach, przedstawia tylko prace wykonane samodzielnie,

3)

w dzienniku lekcyjnym i zeszytach uwag w ogóle nie ma wpisów o negatywnym zachowaniu,
na tle klasy wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich pracowników szkoły i kolegów
oraz prezentuje taką postawę na wszystkich zajęciach organizowanych przez szkołę i poza nią,
nigdy nie używa wulgarnego słownictwa,
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4)

wykazuje inicjatywę w podejmowaniu prac na rzecz szkoły, klasy i środowiska,

5)

jest pilny w nauce i sumienny w pełnieniu obowiązków powierzonych mu przez nauczyciela,

6)

uczy się systematycznie i uzyskuje wyniki na miarę swoich możliwości,
7)

systematycznie uczęszcza do szkoły i dostarcza usprawiedliwienia wszystkich
nieobecności do 2 tygodni od momentu powrotu do szkoły, nie spóźnia
się (wyłączając spóźnienia niezawinione, np. spowodowane wizytą lekarską),

8)

szanuje mienie szkolne, społeczne oraz własność kolegów,

9)

nie pali tytoniu ani e-papierosów, nie pije alkoholu, nie używa środków odurzających i
szkodliwych dla zdrowia,

10) wyróżnia się w stosunkach koleżeńskich, chętnie pomaga innym,
11) pracuje społecznie lecz nie kosztem lekcji,
12) wyróżnia się troską o swój estetyczny wygląd – przestrzega zasad higieny osobistej, do
szkoły nosi estetyczny, stosowny i schludny ubiór,
13) reprezentuje szkołę poprzez aktywny udział w konkursach, zawodach, projektach,
akcjach,
14) dba o kulturę słowa, stosuje formy grzecznościowe wobec dorosłych i kolegów, nie używa
wulgarnego słownictwa,
15) dotrzymuje
ustalonych
terminów,
na terminowość prac w grupie;
2.

ze

zwróceniem

szczególnej

uwagi

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
1)

przestrzega postanowień statutu i regulaminu szkolnego,

2)

jest systematyczny w nauce, uzyskuje wyniki na miarę swoich możliwości,

3)

chętnie bierze udział w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska, dokładnie wywiązuje
się z powierzonych mu przez nauczyciela zadań,

4)

systematycznie uczęszcza do szkoły i w semestrze ma nie więcej niż
nieusprawiedliwioną godzinę lekcyjną i nie więcej niż 3 spóźnienia (wyłączając
spóźnienia niezawinione, np. spowodowane wizytą lekarską),

5)

jest kulturalny, nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć, nie popada w konflikty
z kolegami i osobami starszymi,

6)

w dzienniku lekcyjnym i zeszytach uwag ma nie więcej niż 1 pisemną uwagę dotyczącą
zachowania nacechowanego niską szkodliwością dla innych i siebie,

7)

jest prawdomówny, nie oszukuje pracowników szkoły i kolegów,

8)

szanuje własność szkolną i kolegów, dba o porządek otoczenia,

9)

dba o swój wygląd estetyczny – przestrzega zasad higieny osobistej, do szkoły nosi
estetyczny, schludny i stosowny strój,
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10) nie pali tytoniu ani e-papierosów, nie pije alkoholu, nie używa środków odurzających i
szkodliwych dla zdrowia.
3.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

4.

1)

przestrzega postanowień statutu i regulaminu szkolnego,

2)

pracuje na miarę swoich możliwości,

3)

wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków,

4)

systematycznie uczęszcza na zajęcia lekcyjne, w semestrze ma nie więcej
niż 3 nieusprawiedliwione godziny lekcyjne i nie więcej niż 5 spóźnień,

5)

zachowuje
się
kulturalnie, w
ciągu semestru otrzymał
nie więcej
niż 2 pisemne uwagi o niestosownym zachowaniu nacechowane niską szkodliwością dla
innych i dla siebie,

6)

szanuje mienie szkolne, społeczne i kolegów,

7)

nie pali tytoniu ani e-papierosów, nie pije alkoholu, nie używa środków odurzających i
szkodliwych dla zdrowia,

8)

bierze udział w życiu klasy i szkoły,

9)

dba o swój wygląd estetyczny – przestrzega zasad higieny osobistej, do szkoły ubiera się
schludnie i skromnie.

Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

5.

1)

stara się sprostać
i regulaminie szkoły,

podstawowym

wymaganiom

zawartym

w

statucie

2)

stara się uczyć systematycznie,

3)

opuścił zajęcia szkolne i ma do 10 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze, liczba
spóźnień nie przekracza 7,

4)

mało aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły,

5)

jego strój i wygląd zewnętrzny nie odbiegają rażąco od norm,

6)

w dzienniku lekcyjnym i zeszytach uwag ma nie więcej niż 3 pisemne uwagi dotyczące
zachowania, nacechowane niską szkodliwością dla innych i dla siebie,

7)

nieumyślnie stwarza sytuacje niebezpieczne,

8)

nie pali tytoniu ani e-papierosów, nie pije alkoholu, nie używa środków odurzających i
szkodliwych dla zdrowia,

9)

wykazuje chęć poprawy, dotrzymuje słowa, pracuje nad poprawą swojego zachowania.

Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
1)

wielokrotnie i świadomie
i regulaminu szkoły,

dopuszczał

się

łamania

postanowień

statutu
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2)

ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla siebie samego – przynosi
niebezpieczne narzędzia, samowolnie opuszcza teren szkoły, oddala się od grupy,

3)

pali tytoń lub e-papierosy,
i szkodliwych dla zdrowia,

4)

wykazuje brak kultury – jest arogancki, agresywny i wulgarny w stosunku
do nauczycieli, personelu szkoły lub kolegów,

5)

w ciągu semestru otrzymał nie więcej niż 10 uwag o niewłaściwym zachowaniu, są to
uwagi powtarzające się, świadczące o wielokrotnym i świadomym łamaniu norm
zachowania,

6)

w semestrze opuścił bez usprawiedliwienia nie więcej
nieusprawiedliwionych, a liczba spóźnień nie przekracza 10,

7)

nie wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków lub wykonuje je niedbale,

8)

nie szanuje cudzej własności, niszczy mienie szkoły, klasy i kolegów,

9)

nie wykazuje chęci poprawiania ocen niedostatecznych mimo stwarzanych przez szkołę
warunków na miarę możliwości ucznia;

pije

alkohol,

używa

środków

odurzających

niż
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godzin

Dwa z wymienionych podpunktów powodują wystawienie oceny nieodpowiedniej.

6. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
1)

rażąco narusza statut i regulamin szkoły a zastosowane przez szkołę i dom rodzinny
środki wychowawcze nie odnoszą skutku,

2)

nagminnie opuszcza lekcje i spóźnia się na zajęcia szkolne,

3)

nie wykazuje chęci poprawienia ocen niedostatecznych, mimo warunków stwarzanych
przez szkołę na miarę możliwości ucznia,

4)

świadomie łamie normy obowiązujące w środowisku szkolnym,

5)

swoim zachowaniem uniemożliwia prowadzenie lekcji, daje zły przykład swoim
rówieśnikom, wpływa na nich demoralizująco, zagraża bezpieczeństwu własnemu i
innych,

6)

wobec nauczycieli, personelu szkolnego i kolegów jest arogancki, wulgarny
i agresywny,

7)

ulega nałogom – pali tytoń lub e-papierosy, pije alkohol, stosuje środki odurzające lub je
rozprowadza,

8)

rozmyślnie niszczy mienie szkolne
z obowiązku naprawienia szkody,

9)

znęca się psychicznie i fizycznie nad słabszymi, stosuje szantaż, wyłudzanie, zastraszanie,

10)

słabo rokuje nadzieje na poprawę, ponieważ lekceważy i odrzuca okazywaną pomoc,

11)

wszedł w konflikt z prawem.

lub

prywatne,

nie

wywiązuje

się
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Dwa z wymienionych podpunktów powodują wystawienie oceny nagannej.
4.
5.

Wymagania dotyczące wyglądu ucznia - zawarto w § 50., ust.1. pkt 7.
W przypadku, gdy uczeń ma nieodpowiedni strój (wyzywający) szkoła informuje rodziców, którzy
zobowiązani są do zmiany stroju dziecka. Wpływa to również na ustalenie oceny zachowania.

6. W przypadku podejrzenia, że uczeń na terenie szkoły jest pod wpływem środków odurzających
(alkohol, narkotyki) szkoła powiadamia o tym fakcie rodziców, którzy zobowiązani są do zabrania
dziecka ze szkoły z powodu zagrożenia bezpieczeństwa jego lub innych osób.
7.

W razie nieobecności rodziców uczeń zostaje odizolowany od innych uczniów, wzywa się policję i
lekarza.

8.

Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia są zobowiązani do powiadomienia szkoły o przyczynie
nieobecności w szkole najpóźniej w piątym dniu jego nieprzerwanej nieobecności
na zajęciach.

9.

1)

przez powiadomienie szkoły rozumie się przekazanie do sekretariatu informacji
telefonicznie, faksem lub mailowo albo powiadomienie wychowawcy w formie przez
niego ustalonej na pierwszym spotkaniu z rodzicami w danym roku szkolnym. Przy
braku takiej informacji wychowawca telefonicznie kontaktuje się z rodzicami w celu
wyjaśnienia przyczyny nieobecności (sprawdzenie, czy dziecko nie wagaruje).

2)

rodzice /prawni opiekunowie najpóźniej do tygodnia od powrotu dziecka do szkoły
zobowiązani są do pisemnego usprawiedliwienia nieobecności, które należy przekazać
wychowawcy klasy. Po tym terminie nieobecności nie będą usprawiedliwiane.

W szkole obowiązuje całkowity zakaz używania w czasie lekcji, uroczystości i zajęć dodatkowych
telefonów
komórkowych
oraz
innych
urządzeń
elektronicznych
służących
do komunikowania się, odtwarzania obrazów i dźwięków.
1)

nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu, dyktafonu i innych urządzeń
elektronicznych jest możliwe jedynie za zgodą osoby nagrywanej lub fotografowanej;

2)

niestosowanie się do tego zakazu ma wpływ na ustalenie oceny z zachowania.

§ 69
Wymagania edukacyjne
1.

Wymagania edukacyjne, to zamierzone osiągnięcia i kompetencje uczniów w zakresie
wiadomości, umiejętności i postaw.

2.

Wymagania edukacyjne opracowują nauczyciele na podstawie podstaw programowych
i realizowanych programów nauczania dla poszczególnych zajęć edukacyjnych.

3.

Nauczyciel danych zajęć edukacyjnych ustala wymagania edukacyjne i podaje
je do wiadomości uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) do 20 września każdego
roku szkolnego. Precyzuje zakres wiadomości i umiejętności na poszczególne oceny, informuje
o sposobach sprawdzania osiągnięć oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej
niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej. Określa też dopuszczalną ilość
nieprzygotowań do lekcji w ciągu semestru.
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4.

Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego (do 20 września) informuje uczniów
oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach i kryteriach oceniania zachowania,
warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania oraz skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania, jak również sposobie przekazywania informacji o bieżących i proponowanych
ocenach klasyfikacyjnych. W roku szkolnym, w którym uczniowie będą realizować projekt
edukacyjny wychowawca informuje również o warunkach jego realizacji.

5.

Szczegółowe wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania oraz inne informacje, o których
mowa w ust. 3. – 4., są przekazywane:

6.

1)

uczniom na lekcjach przez nauczycieli przedmiotu i wychowawcę na godzinie
wychowawczej;

2)

rodzicom na zebraniach ogólnych przez wychowawców;

3)

w przypadku nieobecności rodzica na zebraniu, zapoznanie się przez niego z zasadami
oceniania jest możliwe poprzez skorzystanie z materiałów dostępnych w czytelni
lub sekretariacie szkoły.

Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
1)

przyjmuje się, że sprawdziany i prace klasowe oceniane są zgodnie z podanymi
progami procentowymi:
100 - 99 % ogólnej liczby punktów - celujący
98 - 90 % ogólnej liczby punktów - bardzo dobry
89 - 75 % ogólnej liczby punktów - dobry
74 - 51 % ogólnej liczby punktów - dostateczny
50- 30 % ogólnej liczby punktów – dopuszczający

2)
7..

Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniana do wglądu uczniowi i jego
rodzicom (prawnym opiekunom) na następujących zasadach wskazanych przez danego
nauczyciela:
1)
uczniom – w szkole, po rozdaniu ich przez nauczyciela;
2)

8.

kartkówki oceniane są na zasadach ustalonych przez nauczyciela danego przedmiotu.

rodzicom - na zebraniach klasowych, konsultacjach lub po ustaleniu terminu z
nauczycielem uczącym danego przedmiotu.

Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej,
w tym innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do możliwości
ucznia i indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego
stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się,
uniemożliwiające sprostowaniu tym wymaganiom. W przypadku ucznia posiadającego
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie
wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych może
nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
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1)

9.

pomoc dla tych uczniów organizowana jest także poprzez:
a)

dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze,

b)

zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,

c)

zróżnicowanie stopnia trudności zadań i sprawdzianów oraz prac domowych,

d)

dostosowanie metod i form pracy na lekcji,

e)

sprawdzanie osiągnięć (stopnia opanowania wiadomości) z mniejszych partii
materiału,

f)

dostosowanie form sprawdzania wiadomości do potrzeb i możliwości ucznia;

Nauczyciel indywidualizuje metody i formy pracy, dostosowując je do potrzeb i możliwości
uczniów, otacza opieką uczniów zdolnych poprzez:
1)

organizowanie zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań;

2)

zindywidualizowane formy pracy;

3)

prezentacje osiągnięć uczniów na terenie szkoły, klasy i poza nią;

4)

pomoc w przygotowaniu się do konkursów, przeglądów, zawodów;

5)

różnicowanie stopnia trudności zadań i sprawdzianów, przydzielanie dodatkowych
zadań rozwijających uzdolnienia;

6)

różnicowanie prac domowych;

7)

inspirowanie do samodzielnego poszukiwania informacji na zadany temat;

8)

promowanie uzdolnień i osiągnięć w gazetce szkolnej.

§ 70
Sposoby i zasady informowania uczniów i rodzicówo postępach
i osiągnięciach
1.

Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) lub innych osób pisemnie
upoważnionych przez rodziców (prawnych opiekunów).
1)

sprawdzone i ocenione prace pisemne są udostępniane do wglądu uczniom – na lekcji
lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) na zasadach ujętych w § 62 w ust. 7.

2.

Uczeń informowany jest o otrzymanej ocenie w momencie jej wystawienia (odpowiedź ustna,
ocena z ćwiczeń, pracy domowej) lub po sprawdzeniu pracy pisemnej.

3.

Ustala się następujące formy przekazu informacji o ocenach:
1)

zebrania ogólne (wywiadówki) – dwa razy w semestrze;

2)

dni otwarte dla rodziców;
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3)

rozmowy indywidualne – w razie potrzeby ( wychowawca, nauczyciel uczący);

4)

kontakty z pedagogiem szkolnym;

5)

spotkania okazjonalne – uroczystości szkolne;

6)

wywiadówka elektroniczna.

4.

Wyniki klasyfikacji śródrocznej są przedstawione rodzicowi (prawnemu opiekunowi)
obecnemu na zebraniach klasowych (forma pisemna – wykaz ocen), a uczniom na lekcjach
wychowawczych.

5.

Uczniowie i ich rodzice powiadamiani są o przewidywanych ocenach:
1)

2)

6.

na miesiąc przed posiedzeniem klasyfikacyjnym nauczyciele uczący zobowiązani
są poinformować uczniów i wychowawców o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi
(wpis w dzienniku ołówkiem);
a)

wychowawcy informują rodzica o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi
na zebraniu klasowym – rodzic potwierdza to podpisem. Obecność rodzica
na zebraniu organizowanym w grudniu i maju jest obowiązkowa,

b)

w przypadku nieobecności rodzica wychowawca powiadamia go w formie
pisemnej;

na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym semestralnym i rocznym nauczyciele
przedmiotów i wychowawca klasy są zobowiązani do poinformowania ucznia
o przewidywanych ocenach końcowych i ocenie zachowania. Wychowawca informuje
o tym rodzica w formie pisemnej za pośrednictwem uczniów
a)

informacja przekazywana jest w formie pisemnej
potwierdzeniem zapoznania się (podpis rodzica),

za

zwrotnym

b)

za powiadomienie rodzica (opiekuna) odpowiedzialny jest wychowawca klasy;

W szkole dla wybranych oddziałów jest prowadzony dziennik elektroniczny, dzięki któremu
rodzice (prawni opiekunowie) są na bieżąco informaowani o ocenach.

§ 71
Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów
1.

Na pierwszym etapie pracy z klasą niezbędna jest diagnoza wstępna, która dostarcza
informacji o wiadomościach i umiejętnościach uczniów. Ocena z testu diagnostycznego nie
jest wliczana do średniej ocen z danego przedmiotu.

2.

Pomiar osiągnięć uczniów odbywa się za pomocą następujących narzędzi:
1)

prace klasowe;

2)

sprawdziany;
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2.

3)

prace domowe;

4)

odpowiedzi ustne;

5)

ćwiczenia, doświadczenia;

6)

prace długoterminowe – projekty, rozprawki, referaty;

7)

rozwiązywanie problemów;

8)

obserwacje uczniów;

9)

opracowywanie i wykonywanie pomocy dydaktycznych;

10)

konkursy;

11)

aktywność na lekcji.

Zasady sprawdzania osiągnięć uczniów:
1)

prace klasowe – nie więcej niż 3 w tygodniu; są obowiązkowe i zapowiadane
z tygodniowym wyprzedzeniem. Obejmują cały dotychczas omówiony materiał lub
zakres materiału określony przez nauczyciela
a)

nauczyciel informuje uczniów o pracy klasowej i wpisuje tę informację
ołówkiem w dzienniku i / lub zapisuje ją w dzienniku elektronicznym

b)

jeśli uczeń nie pisał pracy klasowej, to powinien ją napisać w terminie
do 2 tygodni od powrotu do szkoły w sposób ustalony przez nauczyciela,

c)

uczeń może poprawić ocenę z pracy klasowej w ciągu 2 tygodni od oddania
sprawdzonej i ocenionej pracy,

d)

ocena otrzymana za poprawioną pracę klasową jest wpisywana jako kolejna
do dziennika, bez skreślania oceny wyjściowej.

2)

krótkie sprawdziany (kartkówki) są formą oceniania bieżącego – nie są zapowiadane,
mogą obejmować 3 ostatnie tematy;

3)

nie ocenia się ucznia w sytuacjach losowych, jeżeli nauczyciel zostanie
poinformowany o przyczynach nieprzygotowania;

4)

nie ocenia się ucznia do 3 dni po trwającej przynajmniej 1 tydzień nieobecności
w szkole spowodowanej chorobą lub innymi ważnymi okolicznościami losowymi;

5)

nie ocenia się zachowań ucznia jako formy aktywności przedmiotowej;

6)

poprawione prace klasowe uczeń otrzymuje w terminie do 2 tygodni od ich napisania;

7)

nauczyciel przedmiotu może określić dopuszczalną ilość zgłoszenia nieprzygotowania
do lekcji w ciągu semestru (podaje to do wiadomości uczniów i rodziców wraz
z określeniem wymagań edukacyjnych na początku każdego roku szkolnego).

8)

w pracy z uczniem słabym lub uczniem z dysfunkcjami uwzględnia się wskazania,
zalecenia lub dostosowanie wymagań edukacyjnych określonych w opinii poradni
specjalistycznych;
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3.

4.

Zasady i formy poprawiania osiągnięć i korygowania niepowodzeń:
1)

uczeń ma możliwość uzupełnienia wiadomości, umiejętności, których nie opanował,
a ich brak wpłynął na uzyskane wiadomości i umiejętności;

2)

uczeń w porozumieniu z nauczycielem ustala termin uzupełnienia wiadomości
i umiejętności.

Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć ucznia uniemożliwia
lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła stwarza możliwości
uzupełnienia braków poprzez:
1)

5.

pracę pod kierunkiem nauczyciela w zespole dydaktyczno – wyrównawczym
a)

do zespołu kwalifikuje ucznia nauczyciel uczący danego przedmiotu
w porozumieniu z rodzicami,

b)

uczeń ma obowiązek regularnego udziału w zajęciach, rodzic odpowiada
za systematyczną obecność na tych zajęciach;

2)

indywidualną pracę pod kierunkiem nauczyciela przedmiotu lub innych pracowników
pedagogicznych (pedagog, wychowawca świetlicy, wychowawca klasy);

3)

pomoc koleżeńską organizowana przez samorząd klasy, wychowawcę lub nauczycieli
przedmiotu.

Proponowaną ocenę roczną klasyfikacyjną śródroczną lub końcową uczeń może poprawić
w formie pisemnej. Sprawdzanie wiedzy i umiejętności obejmuje program nauczania
przedmiotu w danej klasie. Ocena z pracy pisemnej jest oceną cząstkową i może podwyższyć
ocenę końcową o 1 stopień. Termin poprawy na prośbę ucznia ustala nauczyciel nie później
niż na 3 dni przed konferencją klasyfikacyjną. W sytuacjach losowych (choroba, sytuacja
rodzinna) w terminie ustalonym przez nauczyciela.
1)

uczeń, który stara się o sprawdzian na ocenę wyższą niż przewidziana, musi spełniać
następujące warunki:
a)

pisał wszystkie prace klasowe i przynajmniej z połowy tych prac uzyskał oceny,
o które się ubiega,

b)

wykazał się znajomością wszystkich zalecanych przez nauczyciela lektur (tam,
gdzie są zalecane),

c)

oddawał w terminie wszystkie prace (referaty),

d)

nie opuszczał z przyczyn nieusprawiedliwionych zajęć lekcyjnych,

e)

systematycznie prowadził zeszyt przedmiotowy,

f)

odrabiał wszystkie zadania domowe,

g)

w wyznaczonym terminie korzystał z możliwości poprawy ocen negatywnych,

h)

w przypadku oceny z wychowania fizycznego aktywnie uczestniczył
w zajęciach wychowania fizycznego, posiadał strój sportowy na 95% lekcji,
w terminie zaliczał elementy sprawdzianowe z poszczególnych dyscyplin,
ćwiczył na 90 % lekcji.
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§ 72
Monitorowanie pracy uczniów w warunkach
zdalnego nauczania
1. Informacje zwrotne, związane z monitorowaniem postępów uczniów oraz informacje o postępach
w nauce i ocenach, przekazywane są uczniom oraz ich rodzicom na bieżąco oraz umieszczane w
dzienniku elektronicznym lub w wersji papierowej, która jest przekazywana uczniom i rodzicom
drogą elektroniczną.
2. Narzędzia oceny ucznia w nauczaniu zdalnym to:
1) ocena bezwzględna – ocenie podlega uczeń, bez odnoszenia się się do jego wyników pracy,
do wyników innych uczniów. W tym podejściu uczeń oceniany jest w odniesieniu do swoich
własnych standardów, na ile wykonał pracę w stosunku do tego, czego od niego oczekiwano;
2) ocena porównawcza - ocena odbywa się przez porównanie ze sobą poszczególnych
uczniów na różnych wymiarach. Tworzymy rankingi pod względem wykonania poszczególnych
zadań. Ustala się w ten sposób jak wysoki jest poziom wykonywania poszczególnych zadań w
grupie uczniów, której ocena dotyczy;
3) ocena opisowa - na platformie to zazwyczaj pisemna informacja nauczyciela na temat
wykonania zadań. Ta informacja może dotyczyć zarówno procesu wykonywania zadań, jak i
efekty działalności, czy zaangażowania . Ocena ta pełni funkcję diagnostyczną , motywacyjną i
rozwojową – kształcącą;
4) samoocena – ta ocena jest bardzo wartościowym elementem procesu uczenia się.
Uporządkowana i zaplanowana przy wykonywaniu określonych zadań, rozwija refleksyjność.
Stwarza możliwość zastanowienia się nad własnymi preferencjami, stylem pracy,
oczekiwaniami, czy też indywidualnymi celami rozpoznanymi przez uczniów w pracy nad
danym zadaniem.
3. Metody oceniania stosowane w nauczaniu zdalnym:
1) metoda wydarzeń krytycznych – polega na stałym rejestrowaniu przez nauczyciela
zachowań mających znamiona krytycznych, czyli sukcesów i porażek ucznia. Przegląd tych
zachowań pozwoli ustalić w ogólnym ujęciu – na ile dobrze uczeń wykonywał swoje zadania i
gdzie znajdują się obszary wymagające korekty;
2) rozmowa, czat, wideokonferencja – metoda polega na bezpośredniej rozmowie zgodnie z
zasadami i etapami przeprowadzania rozmowy oceniającej: nawiązanie kontaktu, ocena –
omówienie dokonań, punkt widzenia nauczyciela a punkt widzenia ucznia, ocena – konkretny
stopień oceny, wnioski na przyszłość.
4. Zasady stosowania oceny w nauczaniu zdalnym:
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1) powinna być przekazywana regularnie i terminowo;
2) powinna być przekazywana indywidualnie i poufnie, za pomocą komentarza umieszczanego
w formularzu zadań lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomości w dzienniku
elektronicznym;
3) powinna rozpoczynać się od elementu pozytywnego, a dopiero w następnej kolejności
wskazywać błędy i kierunki oraz sposoby ich naprawy;
4) powinna dotyczyć konkretnych działań, nigdy zaś cech osobowościowych ucznia;
5) powinna być opisowa, odwoływać się do konkretów;
6) powinna zawierać informacje o poczynionych postępach ucznia;
7) powinna być wspierająca i budująca;
8) powinna dotyczyć elementów pracy, które są możliwe do poprawy.
5.Nauczyciel, mierząc efekty kształcenia w nauczaniu zdalnym , powinien dokonać następujących
czynności:
1) obserwować, analizować i oceniać postępy uczniów w nauce,
2) obserwować i oceniać skuteczność samokształcenia uczniów i grupy,
3) systematycznie formułować i wysyłać informacje zwrotne do uczniów,
4) przeprowadzać ankiety ewaluacyjne.
6.Z zasadami monitorowania postępów uczniów oraz sposobami weryfikacji wiedzy i umiejętności
uczniów, w tym również zasadami informowania uczniów lub rodziców o postępach w nauce
lub ocenach uczniowie oraz rodzice zostaną zapoznani z wykorzystaniem wiadomości w
dzienniku elektronicznym lub innymi metodami z wykorzystaniem Internetu, w tym poczty
elektronicznej rodziców, a także za ich zgodą z wykorzystaniem telefonu, w ustalonych z
poszczególnymi nauczycielami terminach.
§ 73
Klasyfikowanie –ustalanie ocen oraz warunki ich poprawy
1.

2.

Rok szkolny podzielony jest na dwa semestry:
1)

I semestr trwa od 1 września i kończy się ostatnim dniem ferii zimowych, lub
15 stycznia - w przypadku późniejszego rozpoczęcia ferii zimowych;

2)

II semestr rozpoczyna się pierwszym dniem po feriach zimowych, lub 16 stycznia
w przypadku późniejszego ustalenia ferii zimowych, a kończy się 31 sierpnia. Rok
szkolny podzielony jest na dwa półrocza

Klasyfikowanie przeprowadza się dwa razy w roku szkolnym, po I semestrze
i na koniec roku szkolnego. Oceny klasyfikacyjne wystawia się na tydzień przed posiedzeniem
klasyfikacyjnym.
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1)

w klasach I-III oceny semestralna i roczna są ocenami opisowymi;
a) dla uczniów klas I wrzesień jest miesiącem adaptacyjnym , wdrażającym do nauki
szkolnej; w tym miesiącu nie ocenia się wiadomości i umiejętności poniżej
4 punktów.

2)

klasyfikowanie śródroczne w klasach IV-VIII polega na okresowym podsumowaniu
osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie
nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu według skali podanej
w Wewnątrzszkolnym Ocenianiu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć
edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
a) dla uczniów klas IV wrzesień jest miesiącem adaptacyjnym , pozwalającym
dostosować się dzieciom do nowego systemu nauczania; w tym czasie nie stawia
się ocen niedostatecznych

3)

klasyfikowanie roczne w klasach IV-VIII polega na podsumowaniu osiągnięć
edukacyjnych uczniów 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
według skali określonej w Wewnątrzszkolnym Ocenianiu;

4)

klasyfikacja ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub
znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych
z zajęć edukacyjnych, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego
opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów oraz oceny zachowania
w formie opisowej.

5)

ocena z religii wliczana jest do średniej ocen ucznia i ma ona wpływ na ukończenie
szkoły z wyróżnieniem;

3.

Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych
ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne.

4.

Przy ustalaniu ocen klasyfikacyjnych z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, zajęć
komputerowych, plastyki i muzyki należy szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany
przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć,
a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach
oraz jego aktywność w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

5.

Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania ustala wychowawca klasy
po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia (samoocena).

6.

Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję
do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły, ale jest wliczana do średniej ocen .

7.

W klasach IV-VI język niemiecki jest przedmiotem dodatkowym. Roczna i semestralna ocena
klasyfikacyjna z tego przedmiotu jest wliczana do średniej ocen, ale nie ma wpływu
na promocję do klasy programowo wyższej. W klasach VII-VIII język niemiecki jest
przedmiotem obowiązkowym.
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8.

Uczeń jest klasyfikowany, jeżeli został oceniony z wszystkich zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem
tych, z których został zwolniony.

9.

Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego , kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli
brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu
nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu
przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania:
1)

uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać
egzamin klasyfikacyjny;

2)

na wniosek ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionych
nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnego opiekuna) rada pedagogiczna
może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny;

3)

egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

4)

a)

realizujący indywidualny tok nauki,

b)

spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą;

zasady przeprowadzania egzaminu
Wewnątrzszkolnego Oceniania.

klasyfikacyjnego

określono

w

§
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10.

W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych
lub dodatkowych zajęć
edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje
się „nieklasyfikowany”.

11.

Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena
klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna.
1)

ocena niedostateczna może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

§ 74
S p r a w d z i a n w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n oś c i
12.

Uczeń lub jego rodzic (prawny opiekun) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli
uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna
z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącego trybu ustalenia
tej oceny. Zastrzeżenia mogą być złożone w formie pisemnej w terminie 2 dni roboczych
od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

13.

W przypadku stwierdzenia, że roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych lub roczna
ocena z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu
ustalania tej oceny, dyrektor powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości
i umiejętności ucznia. W sytuacjach wynikających ze zmian w organizacji pracy szkoły
(czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły), w warunkach szczególnych komisja
wykorzystuje w tym celu nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne za zasadach
zatwierdzonych przez dyrektora szkoły.
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1)

w przypadku oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian
wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę
klasyfikacyjną z danych zajęć;

2)

w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę
klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania uchwałą większości głosów,
w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji;

3)

termin sprawdzianu ustala się z uczniem i jego rodzicami (prawnym opiekunem),
sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia
zgłoszenia zastrzeżeń, czyli złożenia podania;

4)

w skład komisji wchodzą:

5)

6)

a)

w przypadku oceny rocznej z zajęć edukacyjnych: dyrektor szkoły jako
przewodniczący, nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
2 nauczycieli z danej szkoły lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący
takie same zajęcia edukacyjne;

b)

w przypadku oceny rocznej z zachowania: dyrektor, wychowawca, wskazany
przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
pedagog, przedstawiciel Samorządu uczniowskiego, przedstawiciel Rady
rodziców;

c)

nauczyciel prowadzący zajęcia z danych zajęć może być zwolniony z udziału
w pracach komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych
przypadkach. W takim przypadku dyrektor powołuje innego nauczyciela
prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne.

Z prac komisji sporządza się protokół zawierający:
a)

w przypadku rocznej oceny z zajęć edukacyjnych: skład komisji, termin
sprawdzianu, zadania (pytania) sprawdzające, wynik sprawdzian oraz ustaloną
ocenę,

b)

w przypadku oceny zachowania: skład komisji, termin posiedzenia komisji,
wynik głosowania, ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem,

c)

do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia; protokół stanowi załącznik do arkusza ocen; w
przypadku egzaminu z użyciem form elektronicznych także inne załączniki w
postaci skanów lub wydruków;

d)

dokumentację dotyczącą egzaminu sprawdzającego na wniosek ucznia lub
jego rodziców udostępnia się do wglądu na terenie szkoły (w wyjątkowych
sytuacjach dopuszcza się użycie komunikacji z wykorzystaniem technologii
informacyjno-komunikacyjnej).

uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie
wyznaczonym przez dyrektora.
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14.

Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena
klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona
przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej
z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

15.

Ustalenia zawarte w ust. 10 – 13 stosuje się odpowiednio w przypadkach rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym
że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu
poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

16.

Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych
przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwu
obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Tryb przeprowadzenia egzaminu określono w § 65.

17.

Zasady podwyższania ustalonej oceny klasyfikacyjnej określono w § 64. ust. 12.

18.

Ustalona przez nauczyciela niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna może być zmieniona
tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

19.

Oceny klasyfikacyjne ustalone zgodnie z Wewnątrzszkolnym Ocenianiem lub uzyskane
w wyniku przeprowadzonych egzaminów nie mogą być uchylone lub zmienione decyzją
administracyjną.

20.

Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne nie mogą być traktowane jako średnie arytmetyczne
ocen cząstkowych.

21.

Ocena roczna z zajęć edukacyjnych nie powinna być wyższa od oceny śródrocznej o dwa
stopnie.
1) w uzasadnionych przypadkach (usprawiedliwiona choroba, przeżycia rodzinne), które
wpłynęły na niższą ocenę w danym semestrze, nauczyciel uczący może ustalić ocenę wyższą
o dwa stopnie, po konsultacji z wychowawcą i pedagogiem szkolnym.

22.

W klasach I-III na wniosek rodziców/ prawnych opiekunów i po uzyskaniu zgody wychowawcy
klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców/ prawnych opiekunów
oraz po uzyskaniu opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni
specjalistycznej, rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły
podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom
rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania
przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.

23.

Ucznia klasy I-III szkoły podstawowej można pozostawić na drugi rok w tej samej klasie tylko w
przypadkach wyjątkowych, tzn. gdy stwierdzone zaległości nie wynikają z ograniczonych
możliwości dziecka, lecz z zaniedbań, a powtórzenie tej samej klasy umożliwi mu opanowanie
niezbędnych umiejętności do dalszego kształcenia. Decyzja o pozostawieniu musi być
uzasadniona opinią wydaną przez lekarza lub publiczną poradnię psychologicznopedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną oraz podjęta na wniosek
wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców/ prawnych opiekunów ucznia.
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24.

Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym promuje
się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia
i w porozumieniu z rodzicami/ prawnymi opiekunami.

25.

Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej
z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć średnią
ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

26.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć
edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.

§ 75
Egzaminy klasyfikacyjne
1.

Egzamin klasyfikacyjny może zdawać uczeń:
1)

niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności na wniosek rodziców
(prawnego opiekuna);

2)

niesklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności na wniosek rodziców
(prawnego opiekuna) za zgodą Rady Pedagogicznej;

3)

realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki;

4)

spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą
a)

egzamin dla tego ucznia nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych:
zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne i wychowanie
fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych,

b)

uczniowi temu nie ustala się oceny zachowania;

2.

Wniosek o egzamin klasyfikacyjny (egzaminy klasyfikacyjne) należy złożyć na piśmie. W
wyjątkowej sytuacji wynikającej ze zmian w organizacji pracy szkoły i obiektywnych wskazań
uniemożliwiających przeprowadzenie egzaminu w dotychczasowej formie, dopuszcza się złożenie
pisma w formie elektronicznej – podpisany skan dokumentu przesłanego do dyrektora szkoły na
adres poczty elektronicznej szkoły, najpóźniej w dzień poprzedzający rozpoczęcie
klasyfikacyjnego, rocznego posiedzenia rady pedagogicznej.

3.

Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem muzyki,
plastyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego, które mają przede wszystkim formę
zadań praktycznych.

4. W sytuacji okresowego ograniczenia funkcjonowania szkoły egzamin klasyfikacyjny przeprowadza
się z wykorzystaniem form i narzędzi elektronicznych zatwierdzonych przez dyrektora szkoły.
Forma elektroniczna egzaminu wymaga sprawnego łącza internetowego, sprzętu
komputerowego oraz oprogramowania umożliwiającego wizję i fonię w czasie rzeczywistym, w
którym uczeń będzie odbywał egzamin.
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5.

Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnym
opiekunem). Przeprowadza się go nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia
rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

6.

Egzamin klasyfikacyjny - w tym również w formie zdalnej, jeśli egzamin przeprowadzany jest
w warunkach okresowego, ograniczonego funkcjonowania szkoły (z użyciem form i narzędzi
elektronicznych zatwierdzonych przez dyrektora szkoły) przeprowadza się :
1)

dla ucznia niesklasyfikowanego z powodu usprawiedliwionej nieobecności,
niesklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności nauczyciel danych
zajęć edukacyjnych w obecności ustalonego przez dyrektora nauczyciela takich
samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych;

2)

dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą oraz dla
ucznia realizującego indywidualny tok nauki - komisja powołana przez dyrektora
szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego lub obowiązku
nauki poza szkołą lub indywidualnego toku nauki
a)

w skład komisji wchodzą: dyrektor szkoły - jako przewodniczący, nauczyciele
obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania
dla odpowiedniej klasy,

b)

przewodniczący komisji (dyrektor) uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami
(prawnym opiekunem) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może
zdawać egzaminy w ciągu 1 dnia.

7.

W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów –
rodzice (prawni opiekunowie) ucznia - także podczas egzaminu w formie zdalnej.

8.

Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:

9.

1)

imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust.5. pkt1., a w przypadku
egzaminu dla ucznia realizującego obowiązek szkolny poza szkołą skład komisji;

2)

termin egzaminu klasyfikacyjnego;

3)

zadania(ćwiczenia) egzaminacyjne;

4)

wyniki egzaminu oraz uzyskane oceny;

5)

do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia;

6)

protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena klasyfikacji jest ostateczna.

10. Na wniosek ucznia lub jego rodziców udostępnia się do wglądu na terenie szkoły, a w sytuacjach
okresowego ograniczenia funkcjonowania szkoły, dopuszcza się użycie w tym celu nowoczesnych
technologii informacyjno-komunikacyjnych, dokumentację dotyczącą egzaminu klasyfikacyjnego.
11. Uzyskana ocena niedostateczna może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
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§ 76
Egzamin poprawkowy
1.

Egzamin poprawkowy może zdawać uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę
niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

2.

Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z
muzyki, z plastyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma
przede wszystkim formy zadań praktycznych. W sytuacji okresowego ograniczenia
funkcjonowania szkoły, w wyjątkowych sytuacjach, egzamin przeprowadza się za pomocą
technologii informacyjno-komunikacyjnej w formie zdalnej zatwierdzonej przez dyrektora
szkoły. Zadania egzaminacyjne układa nauczyciel w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

3.

Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych
zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim
tygodniu ferii letnich
1)

o zakresie materiału na egzamin poprawkowy nauczyciel informuje ucznia nie później
niż w ostatnim dniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych roku szkolnego. W przypadku
nieobecności ucznia w szkole, nauczyciel w porozumieniu z wychowawcą klasy
kontaktuje się z jego rodzicem (prawnym opiekunem), któremu przekazuje zakres
materiału za potwierdzeniem odbioru;

2)

przy każdym pytaniu powinna być zaznaczona liczba punktów, możliwych
do uzyskania; jeżeli uczeń uzyska:
30% - 50% ogólnej liczby punktów to otrzymuje ocenę dopuszczającą
51% - 74% ogólnej liczby punktów to otrzymuje ocenę dostateczną
75% - 89% ogólnej liczby punktów to otrzymuje ocenę dobrą
90% - 100% ogólnej liczby punktów to otrzymuje ocenę bardzo dobrą

4.

Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład
komisji wchodzą:
1)

dyrektor – jako przewodniczący;

2)

nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;

3)

nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek
komisji.

5.

Nauczyciel egzaminujący – prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony
z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych
przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako 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.

6.

Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:
1)

skład komisji;
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7.

2)

termin egzaminu poprawkowego;

3)

pytania egzaminacyjne;

4)

wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach
ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. W przypadku egzaminu z użyciem
form elektronicznych – TIK, inne załączniki lub skany podpisanych pism, wydruki oraz inne
dokumenty w postaci nagrania na nośniku pamięci zgodnie z zasadami zatwierdzonymi przez
dyrektora szkoły.

8.

Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym
przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

9.

Ocenę z egzaminu poprawkowego ustala komisja biorąc pod uwagę zaangażowanie ucznia
(na miarę jego możliwości) w obie części egzaminu, przy czym decydujący wpływ na ocenę
końcową z egzaminu ma ocena z części ustnej. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny
z egzaminu poprawkowego jest otrzymanie pozytywnej oceny przynajmniej z jednej jego
części.

10.

Uczeń, który otrzymał z części praktycznej ocenę niedostateczną, nie otrzymuje oceny
dopuszczającej z egzaminu.

11.

Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo
wyższej i powtarza klasę.

12.

Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu
danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał
egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem,
że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania,
realizowane w klasie programowo wyższej.

13.

Uczeń lub jego rodzic mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna
ocena klasyfikacyjna uzyskana w wyniku egzaminu poprawkowego została ustalona
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącego trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być
złożone w terminie 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.

14.

W przypadku stwierdzenia niezgodności z przepisami prawa dyrektor powołuje komisję
do przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego.

15.

W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

16.

Na wniosek ucznia/rodziców ucznia dokumentacja dotycząca egzaminu poprawkowego
udostępniona jest do wglądu na terenie szkoły, a w sytuacji czasowego ograniczenia
funkcjonowania szkoły dopuszcza się za zgodą i na zasadach określonych przez dyrektora
szkoły, zastosowanie w tym celu komunikacji zdalnej z wykorzystaniem technologii
informacyjno- komunikacyjnej.
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§ 77
Promowanie uczniów
1.

Ocena zachowania nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie
szkoły.

2.

Ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy
programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

3.

Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli z wszystkich obowiązkowych
zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał roczne oceny
klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

4.

Uczeń otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem, jeśli spełnia kryteria określone w aktualnie
obowiązujących przepisach. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocenę co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo
dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

5.

Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej
ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

6.

Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje
się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia,
w porozumieniu z rodzicami ( prawnymi opiekunami).

7.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim oraz laureaci i finaliści olimpiad
przedmiotowych otrzymują z danych przedmiotów edukacyjnych celującą roczną ocenę
klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim
bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu
rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych
celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

§ 78
1.

Uczeń klasy ósmej kończy szkołę:
1)

jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny
klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo
najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny
klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej;

2)

jeżeli ponadto przystąpił do egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki
szkoły obejmującego:
a)

pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut

b)

drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
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3)

c)

trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego,

d)

a od roku 2022 również egzamin z przedmiotu do wyboru, z których każdy
trwa po 90 minut.

szczegółowe zasady egzaminu określone są w Procedurach przeprowadzania
egzaminu.

2.

Uczniowie ze stwierdzeniem niepełnosprawności, posiadający orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego, którzy nie mogą kontynuować nauki w szkole ponadgimnazjalnej,
mogą być zwolnieni przez dyrektora OKE z obowiązku przystąpienia do egzaminu na wniosek
rodziców (prawnych opiekunów) pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły.

3.

W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do
egzaminu w terminie do 20 sierpnia danego roku szkolnego, dyrektor OKE
na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku
przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z
rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.

4.

Świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, który w wyniku klasyfikacji
końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć
edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w latach programowo
niższych, otrzymał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co
najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

5.

Uczniowi, który uczęszczał na religię albo etykę lub religię i etykę, do średniej ocen wlicza
się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

6.

O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym o stopniu umiarkowanym
lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna,
uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami.

XIII. PROCEDURY PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW
§ 79
1.

Dyrektor szkoły przyjmuje i rozpatruje skargi i wnioski dotyczące spraw związanych
z zadaniami statutowymi szkoły.

2.

Skargi i wnioski przyjmowane są zgodnie z organizacją przyjmowania i rozpatrywania skarg
i wniosków:
1)

skargę i wniosek adresowane do właściwego organu szkoły rozpatruje i załatwia
w ramach swoich kompetencji organ, do którego były adresowane;

2)

skargi i wnioski dotyczące spraw podlegających rozpatrzeniu przez organy wyższego
szczebla niż dyrektor są przekazywane niezwłocznie właściwym organom, dyrektor
zawiadamia o tym w formie pisemnej wnoszącego skargę lub wniosek;
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3.

3)

skargi i wnioski przyjmowane są w formie pisemnej lub w wyjątkowych sytuacjach –
ustnej;

4)

skargi i wnioski pisemne nie zawierające danych osobowych i adresu wnoszącego
skargę (lub wniosek) nie są rozpatrywane;

5)

prowadzi się rejestr wpływających skarg i wniosków pisemnych;

6)

organ rozpatrujący skargę lub wniosek informuje w formie pisemnej wnioskodawcę
o sposobie załatwienia sprawy; w przypadku skarg i wniosków składanych w formie
ustnej – sporządza się notatkę służbową.

Tryb wnoszenia skarg i wniosków dotyczących przestrzegania przez nauczycieli
wewnątrzszkolnego oceniania i praw ucznia zagwarantowanych w statucie określono w § 52.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 80
1.

Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.

Szkoła może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.

3.

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

4.

Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne
przepisy.

§ 81
1.

Statut może ulegać zmianie.

2.

Uprawnionymi osobami do wnioskowania o zmianę statutu są organy szkoły, o których mowa w §
18 niniejszego statutu.

3.

Zmiany wprowadzane są uchwałą rady pedagogicznej.
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