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Rozdział 1

Postanowienia wstępne

§ 1

1. Nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa im. Ludwiki Jakubowicz w Ostrowitem

2. Adres szkoły jest następujący: ul. Szkolna 4, 62-402 Ostrowite.

3. Organem prowadzącym szkoły jest Gmina Ostrowite.

4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Wielkopolski Kurator Oświaty.

5. Strona Internetowa szkoły: www.spostrowite.pl

6. Szkoła umożliwia realizację obowiązku szkolnego określonego w ustawie o systemie oświaty

jako szkoła publiczna

7.  Sposób wykonywania zadań szkoły  uwzględnia optymalne warunki rozwoju ucznia, zasady

bezpieczeństwa oraz promocji i ochrony zdrowia:

1) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania;

2) przyjmuje uczniów zamieszkałych w swoim obwodzie, a w miarę wolnych miejsc również

uczniów zamieszkałych poza obwodem;

3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;

4) realizuje podstawę programową ustaloną dla szkoły podstawowej;

5) zapewnia uczniom pomoc psychologiczną i pedagogiczną;

6) zapewnia odpowiednią bazę;

7) w miarę potrzeb tworzy i wprowadza programy własne;

8) realizuje programy i projekty edukacyjne;

9) pracuje nad podnoszeniem  jakości pracy szkoły;

10) prowadzi diagnozę, monitoring i ewaluację.

11) począwszy od roku szkolnego 2014/2015 szkoła zapewnia uczniom dostęp do bezpłatnych

podręczników dla uczniów oddziału I,  a w następnych latach dla kolejnych oddziałów

zgodnie z obowiązującymi przepisami;

12) nauczyciel  i  uczniowie mogą korzystać z elektronicznego podręcznika  pod warunkami

jego zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.
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Rozdział 2

Cele i zadania szkoły oraz sposoby ich realizacji

§ 2

1.  Poniższe cele i zadania realizowane są poprzez wypełnianie treści zawartych w:

       1) Szkolnym Zestawie Programów Nauczania.

2) Szkolnym Programie Wychowawczym.

3) Szkolnym Programie Profilaktyki.

2.  Do zadań szkoły należy w szczególności :

1).........umożliwienie uczniom zdobywania rzetelnej wiedzy i kształtowania umiejętności na

poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie edukacji;

2) rozwijanie sprawności umysłowej oraz osobistych zainteresowań dziecka;

3) przekazywanie wiadomości przedmiotowych w sposób integralny, prowadzący do lepszego

rozumienia świata, ludzi i siebie;

4) ......rozwijanie poczucia odpowiedzialności za Ojczyznę oraz poszanowania dla polskiego

dziedzictwa kulturowego;

5) kształcenie i wychowanie w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu;

6) przekazywanie wiedzy o społeczeństwie, o problemach kraju, świata, środowiska natural-

nego;

7) .......opieka, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz promocji i ochrony zdrowia, ze

szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących zapobiegania uzależnieniom;

8) ........dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych

uczniów;

9) pomoc psychologiczna, pedagogiczna, specjalistyczna;

      10) ..............zapewnienie uczniom wszechstronnego rozwoju intelektualnego, psychicznego,

społecznego, zdrowotnego, moralnego i duchowego;

11).... przestrzeganie praw uczniów oraz upowszechnianie wiedzy wśród nich na temat praw

dziecka   i ucznia;

12) przekazywanie uczniom podstawowego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii

i  praktyki,  dotyczących  przede  wszystkim  tematów  i  zjawisk  bliskich  doświadczeniem
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uczniów;

13) . .kształtowanie u uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości pod-

czas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;

14) ......................kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne

funkcjonowanie we współczesnym świecie.

3. Cele szkoły to :

1) celem głównym szkoły jest zapewnienie uczniom możliwości pełnego rozwoju intelektual-

nego, psychicznego, społecznego, duchowego i fizycznego w poszanowaniu godności oraz

wolności światopoglądowej i wyznaniowej.

2) cele szczegółowe to zapewnienie uczniom w zakresie nauczania :

     a) nauki poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem;

     b) zdobywania rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym kontynuację nauki 

            w     gimnazjum;

           c) rozwijania zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego;

           d) poznawania zasad rozwoju osobowego i życia społecznego;

     e) poznawania dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury

     europejskiej;

     f) rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności

      (przyczynowo - skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych);

           g) traktowania wiadomości przedmiotowych w sposób integralny,  prowadzący do

             lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie.

3) w zakresie  kształcenia to stwarzanie uczniom warunków do zdobywania następujących

umiejętności:

      a) planowania, organizowania i oceniania własnej nauki i przyjmowania za nią

      odpowiedzialności;

        b) skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu 

      widzenia, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym;

            c) efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi

      międzyludzkich, podejmowania decyzji;

            d) rozwiązywania problemów w twórczy sposób;

            e) poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł;

            f) odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń 

      i nawyków;

            g) rozwijania osobistych zainteresowań;
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            h) przyswajania metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów

      społecznych.

4) w pracy wychowawczej to wspieranie rodziców w tym, aby uczniowie:

      a) znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze

      intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, 

     duchowym)

           b) rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, 

     dobra i piękna w świecie;

    c) mieli świadomość życiowej użyteczności treści poznawanych na poszczególnych

     zajęciach edukacyjnych;

          d) godzili umiejętnie dążenie do osiągnięcia dobra własnego z dobrem innych, 

    odpowiedzialność za siebie z odpowiedzialnością za innych, wolność własną z wolnością

     innych;

    e) dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia postawionych sobie celów życiowych;

    f) uczyli się szacunku dla dobra wspólnego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie,

    w społeczności lokalnej i w państwie;

    g) przyjmowali dziedzictwo kulturowe i kształtowali postawy patriotyczne;

    h) potrafili dokonywać wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość

    doskonalenia się;

           i) kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich

     poglądów

     j) umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów.

    5) W celu stworzenia odpowiednich warunków rozwoju ucznia w szkole organizuje się:

a) nauczanie w oparciu o szkolny zestaw programów nauczania;

b)  w ramach planu nauczania w szkole organizuje się naukę religii  i  etyki dla uczniów,

których rodzice wyrażają takie życzenie;

c)  w  ramach  planu  nauczania  w  szkole  organizuje  się  w  oddziałach V  i  VI  zajęcia

„Wychowanie do życia w rodzinie”.  Rodzic może, w formie pisemnej, nie wyrazić zgody

na uczestnictwo dziecka       w powyższych zajęciach;

d)  uczniowie wybitnie uzdolnieni w poszczególnych dziedzinach mogą realizować indy-

widualny program lub tok nauczania;

e) w miarę potrzeb i możliwości finansowych w szkole mogą być organizowane koła zain-

teresowań oraz inne zajęcia pozalekcyjne;

f) uczniowie, u których pojawiają się deficyty rozwojowe, na wniosek rodziców, mogą być
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badani i otrzymać pomoc w poradni psychologiczno-pedagogicznej;

g) w celu niwelowania specyficznych trudności w nauce uczniów obejmuje się zespołem

korekcyjno – kompensacyjnym;

h)  dla  uczniów,  którzy  mają  znaczne  trudności  w  uzyskaniu  osiągnięć  z  zakresu

określonych zajęć edukacyjnych organizuje się zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze;

i) w celu niwelowania wad postawy uczniów obejmuje się zajęciami ruchowymi o charak-

terze korekcyjnym;

j) szkoła organizuje różnorodne formy działalności w zakresie krajoznawstwa i turystyki;

k)  uczniom, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia  uczęszczanie do

szkoły organizuje się nauczanie indywidualne w domu rodzinnym. Podstawą do jego orga-

nizacji jest wniosek rodziców (prawnych opiekunów)  oraz orzeczenie  wydane przez ze-

spól orzekający Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. Tygodniowy wymiar godzin za-

jęć indywidualnych realizowanych bezpośrednio z uczniem wynosi w oddziałach I-III od 6

do 8 godzin, w oddziałach IV-VI od 8 do 12 godzin.  

     6)  Realizacja zadań szkoły z uwzględnieniem promocji i ochrony zdrowia:

          a)  uczniowie maja prawo do opieki pielęgniarki szkolnej

          b) szkoła stwarza uczniom możliwość i higieniczne warunki spożycia własnego śniadania;

          c) w szkole realizowane są programy profilaktyczne promujące zdrowy styl życia.

         d) szkoła realizuje program „Szkoły promującej zdrowie”

4. Szczegółowe zasady oceniania  wewnątrzszkolnego uczniów określa  rozdział  10 niniejszego

statutu.

5. Organizacja zajęć dodatkowych dla uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych;

    1)  zajęcia dodatkowe organizuje się w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych;

    2)  liczba uczestników kół zainteresowań płatnych z budżetu szkoły nie powinna być niższa niż 

        6 uczniów, lecz na zajęciach specjalistycznych (reedukacja, gimnastyka korekcyjna, praca 

        z uczniami szczególnie uzdolnionymi) granica liczebności może być obniżona nawet do

        jednej osoby;

    3)  dla uczniów szkoła organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną.

§ 3

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu i zaspoka-
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janiu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidual-

nych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności:

1) z niepełnosprawności;

2) z niedostosowania społecznego;

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

4) ze szczególnych uzdolnień;

5) ze specyficznych trudności w uczeniu się;

6) z zaburzeń komunikacji językowej;

7) z choroby przewlekłej;

8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

9) z niepowodzeń edukacyjnych;

10) z zaniedbań środowiskowych związanych z: 

- sytuacją bytową ucznia i jego rodziny,

- sposobem spędzania czasu wolnego;

- kontaktami środowiskowymi;

11)................ z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą

środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

2. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne;

3. Pomoc  psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły;

4. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele oraz specjaliści

     wykonujący zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności

     psycholodzy, pedagodzy, logopedzi;

5.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

1)  rodzicami uczniów;

2)  poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;

3)  placówkami doskonalenia nauczycieli;

4)  innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;

5)  organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, 

dzieci i młodzieży;

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:

1)  rodziców ucznia;

2)  ucznia;

3)  nauczyciela;

4)  specjalisty prowadzącego zajęcia z uczniem;

5)  poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
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7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom, polega na

wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydakty-

cznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności

pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów;

8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w

formie :

1)  oddziałów terapeutycznych,

2)  zajęć rozwijających uzdolnienia,

3)  zajęć dydaktyczno- wyrównawczych,

4)zajęć  specjalistycznych:  korekcyjno-  kompensacyjnych,  logopedycznych,  socjoterapeuty-

cznych oraz innych o charakterze terapeutycznym,

5)  porad i konsultacji;

9. W szkole pomoc psychologiczno-  pedagogiczna udzielana jest rodzicom uczniów i nauczy-

cielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń;

10. Oddziały terapeutyczne organizuje się dla uczniów wykazujących jednorodne lub sprzężone

zaburzenia,  wymagających  dostosowania  procesu  nauczania  do  ich  specjalnych  potrzeb

edukacyjnych  oraz  długotrwałej  pomocy  specjalistycznej.  Zajęcia  prowadzą  nauczyciele

właściwych zajęć edukacyjnych. Nauczanie jest prowadzone według realizowanych w szkole

programów  nauczania  z  dostosowaniem  metod  i  form  ich  realizacji  do  indywidualnych

potrzeb  rozwojowych  i  edukacyjnych  oraz  możliwości  psychofizycznych  uczniów. Liczba

uczniów nie może przekraczać 15.

11. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami

rozwojowymi  lub  specyficznymi  trudnościami  w  uczeniu  się.  Liczba  uczestników  zajęć

wynosi do 5 osób;

12. Zajęcia  logopedyczne  organizuje  się  dla  uczniów z  zaburzeniami  mowy,  które  powodują

zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników zajęć wynosi

do 4 osób;

13. Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla

uczniów z dysfunkcjami i  zaburzeniami  utrudniającymi  funkcjonowanie społeczne.  Liczba

uczestników zajęć wynosi do 10 osób;

14. Zajęcia  dydaktyczno-wyrównawcze  organizuje  się  dla  uczniów, którzy  mają  trudności  w

nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy pro-

gramowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników powinna

wynosić do 8 uczniów;
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15. Zajęcia  rozwijające uzdolnienia organizuje się dla  uczniów szczególnie  uzdolnionych oraz

prowadzi  się  przy  wykorzystaniu  aktywnych  metod  pracy.  Liczba  uczestników  powinna

wynosić do 8 uczniów;

16. Godzina  zajęć  rozwijających  uzdolnienia  i  zajęć  dydaktyczno-  wyrównawczych  trwa  45

minut,  a godzina zajęć specjalistycznych trwa 60 min.  W uzasadnionych przypadkach do-

puszcza się prowadzenie zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niż 60 min., zachowując

ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć;

17. Zajęcia  rozwijające  uzdolnienia,  zajęcia  dydaktyczno-  wyrównawcze  oraz  specjalistyczne

prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie dla prowadzonych

zajęć. Porady i konsultacje dla uczniów oraz porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla

rodziców uczniów i nauczycieli prowadzą nauczyciele i specjaliści;

18. Działania pedagogiczne nauczycieli oraz specjalistów mają na celu:

1)  rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie

sposobów ich zaspokojenia, w tym: w oddziale przedszkolnym- obserwację pedagogiczną

zakończoną  analizą  i  oceną  gotowości  dziecka  do  podjęcia  nauki  w  szkole  (diagnoza

przedszkolna),  w  oddziałach I-III  szkoły podstawowej-  obserwacje i  pomiary pedagog-

iczne mające na celu rozpoznanie u uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych trudności

w uczeniu się lub szczególnych uzdolnień.

2)  rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych

oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień;

19. W przypadku  stwierdzenia,  że  uczeń ze  względu na  potrzeby rozwojowe lub  edukacyjne

wymaga  objęcia  pomocą  psychologiczno-  pedagogiczną,  nauczyciel  lub  specjalista

niezwłocznie udzielają uczniowi  tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują o

tym w przypadku szkoły wychowawcę oddziału;

20. Wychowawca oddziału informuje innych nauczycieli lub specjalistów o potrzebie objęcia ucz-

nia pomocą psychologiczno- pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem – jeżeli

stwierdzi taką potrzebę;

21. W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę oddziału, ze konieczne jest objęcie ucznia po-

mocą psychologiczno- pedagogiczną w formach o których mowa w pkt 11), wychowawca

oddziału planuje i koordynuje udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno- pedagogicznej,

w  tym  ustala  formy  udzielania  tej  pomocy,  okres  ich  udzielania  oraz  proponuje  wymiar

godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane;

22. Wymiar  godzin  poszczególnych  form  udzielania  pomocy  psychologiczno-  pedagogicznej

ustala dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym
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mogą być przeznaczone na  realizację tych form;

23. Wychowawca oddziału planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno- pedagogicznej

współpracuje z rodzicami ucznia oraz innym nauczycielami i specjalistami;

24. W przypadku, gdy uczeń był objęty pomocą psychologiczno- pedagogiczną w przedszkolu,

szkole lub placówce, wychowawca  oddziału planując udzielanie uczniowi pomocy psycho-

logiczno- pedagogicznej uwzględnia wnioski dotyczące pracy z uczniem;

25. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowanie

i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w przedszkolu, szkole,

w tym ustalenia dla ucznia form udzielania tej pomocy, a w przypadku form – także okres ich

udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane, są uwzględ-

niane w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym, opracowanym dla ucznia

zgodnie z obowiązującymi przepisami;

26. Nauczyciele  i  specjaliści  udzielający  uczniom  pomocy  psychologiczno-  pedagogicznej

prowadzą dokumentacje zgodnie z odrębnymi przepisami;

27. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno- pedagogiczną i ustalonych formach  in-

formuje się rodziców ucznia w sposób przyjęty w szkole;

28. Do zadań pedagoga i psychologa w szkole należy w szczególności:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów w tym diagnozowanie indywid-

ualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych w

celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron

uczniów,

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów

wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów,

3) udzielanie  pomocy  psychologiczno-  pedagogicznej  w  formach  odpowiednich  do

rozpoznanych potrzeb,

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i

młodzieży, 

5) minimalizowanie  skutków  zaburzeń  rozwojowych,  zapobieganie  zaburzeniom  za-

chowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkol-

nym uczniów, 

6) inicjowanie  i  prowadzenie  działań  mediacyjnych  i  interwencyjnych  w  sytuacjach

kryzysowych, 

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możli-

wości, predyspozycji i uzdolnień uczniów,

8) wspieranie nauczycieli,  wychowawców, grup wychowawczych i innych specjalistów
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w udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej,

29. Do zadań logopedy w szkole należy w szczególności:

a) diagnozowanie  logopedyczne,  w  tym  prowadzenie  badań  przesiewowych  w  celu

ustalenia stanu mowy uczniów, 

b) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców w

zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń, 

c) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń ko-

munikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów,

d) wspieranie nauczycieli, wychowawców, grup wychowawczych i innych specjalistów

w udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej,

30. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności;

a) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleni-

ami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się, 

b) prowadzenie zajęć korekcyjno- kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze

terapeutycznym, 

c) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom eduka-

cyjnym uczniów we współpracy z rodzicami uczniów, 

d) d)wspieranie nauczycieli,  wychowawców, grup wychowawczych i innych specjal-

istów           w udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej,

31.   Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno

        -  pedagogicznej w szkole zapewniają poradnie oraz placówki doskonalenia nauczycieli.

32. Organizacja współdziałania z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną oraz innymi instytuc-

jami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom:

         1) szkoła współdziała z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Słupcy;

         2) pomoc poradni polega na:

       a) wspomaganiu wszechstronnego rozwoju dzieci, efektywności uczenia się, nabywania i 

       rozwijania umiejętności z zakresu komunikacji społecznej,

       b) profilaktyce uzależnień i innych problemów dzieci, udzielanie pomocy 

       psychologiczno- pedagogicznej dzieciom z grup ryzyka,

       c) terapii zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych,

      d) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli;

      e) pomocy rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych

      możliwości oraz mocnych stron uczniów, 

      f) wspomaganiu wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny;
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        3) korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.

33.  Formy  opieki  i  pomocy  dla  uczniów,  którym  z  przyczyn  rozwojowych,  rodzinnych  lub

losowych potrzebne jest wsparcie:

       1)    na mocy odrębnych przepisów niektórym uczniom podejmującym naukę w oddziale  

             pierwszym przysługuje zasiłek losowy w formie rzeczowej - wyprawka szkolna; 

       2)    szkoła organizuje opiekę, pomoc i wsparcie, w tym również materialne, uczniom, którzy

             z przyczyn rodzinnych lub losowych znajdują się w trudnej sytuacji, poprzez:

a) organizację wydawania ciepłego napoju,

b) organizację dożywiania dzieci pochodzących z rodzin uboższych z pieniędzy przeznac-

zonych na ten cel przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowitem;

       3) odpłatność za korzystanie z ciepłego napoju w szkole ustala dyrektor szkoły w porozumie-

niu z Radą Rodziców, z uwzględnieniem możliwości refundowania opłat uczniów pochodzą-

cych       z rodzin ubogich przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie odrębnej

umowy.

34. Organizacja i formy współdziałania z rodzicami uczniów:

      1) rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do:

   a) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,

   b) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,

   c) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych

   d) niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o 

    postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

   e) przez niespełnienie obowiązku szkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną  

   nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50 % obowiązkowych zajęć 

   edukacyjnych w szkole;

        2) nauczyciele i rodzice współdziałają ze sobą w zakresie nauczania, wychowania oraz 

      profilaktyki;

      3) rodzice uczniów oddziału I na zebraniu informacyjnym we wrześniu zapoznawani są przez 

      wychowawcę ze Statutem Szkoły i wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania, szkolnym 

      programem wychowawczym i szkolnym programem profilaktyki;

      4) rodzice uczniów oddziałów II-VI zapoznawani są przez wychowawców na zebraniach

      informacyjnych we wrześniu z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania (wymaganiami 

      edukacyjnymi niezbędnymi do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen

      klasyfikacyjnych z zajęć obowiązkowych i dodatkowych wynikających z programu
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      nauczania, sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów, warunkach i trybie uzyskania 

      wyższej niż przewidywana śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych

       i dodatkowych zajęć);

    5) w każdym roku szkolnym wychowawcy przypominają rodzicom, na pierwszych zebraniach

informacyjnych, warunki i sposób oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania

wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania.

    6) wychowawca na 7 dni przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Peda-

gogicznej informuje uczniów o przewidywanych dla nich ocenach klasyfikacyjnych, a o oce-

nach niedostatecznych i nagannych miesiąc wcześniej informuje pisemnie rodziców.

35. Działania wychowawcze i profilaktyczne podejmują wszyscy nauczyciele zatrudnieni        w

szkolne, wspomagani przez pozostałych jej pracowników, poprzez :

     1) program wychowawczy szkoły, uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą

 Pedagogiczną  obejmujący  wszystkie  treści  i  działania  o  charakterze  wychowawczym

skierowany do uczniów i realizowany przez wszystkich nauczycieli;

     2) szkolny program profilaktyki, uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą

Pedagogiczną dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska, obej-

mujący  wszystkie  treści  i  działania  o  charakterze  profilaktycznym  skierowane  do  uczniów,

nauczycieli i rodziców.

Rozdział 3

Organy szkoły i ich kompetencje

§ 4

1.Organami szkoły są:

1)     Dyrektor Szkoły;

2)  Rada Pedagogiczna;

3)  Samorząd Uczniowski;

4)  Rada Rodziców.

2.Dyrektor Szkoły w szczególności:

1) kieruje  działalnością  dydaktyczną,  wychowawczą  i  opiekuńczą  szkoły  i  jest  jej

reprezentantem na zewnątrz;

2) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli;
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3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do ich harmonijnego rozwoju

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

4) sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w ob-

wodzie szkoły;

5) kieruje pracami Rady Pedagogicznej jako jej przewodniczący;

6) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej;

7) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzial-

ność za ich prawidłowe wykorzystanie;

8) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom

w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;

9) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;

10) podejmuje decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego;

11) podejmuje decyzje o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej;

12) zawiadamia w terminie do 30 września każdego roku szkolnego dyrektora szkoły pod-

stawowej, w obwodzie której dziecko mieszka o realizacji obowiązku szkolnego lub

rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci przyjęte do szkoły, zamieszkałe

poza obwodem tej szkoły;

13) kontroluje  spełnianie  obowiązku  szkolnego  przez  zamieszkałe  w  obwodzie  szkoły

dzieci. W przypadku niespełnienia obowiązku szkolnego tj. opuszczenie co najmniej

50%  zajęć  w  miesiącu,  dyrektor  wszczyna  postępowanie  egzekucyjne  w  trybie

przepisów o postępowaniu egzekucyjnym;

14) występuje do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z wnioskiem o zwolnienie

ucznia  z  obowiązku  przystąpienia  do  sprawdzianu  w  szczególnych  przypadkach

losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających uczniowi przystąpienie do niego w

terminie  do  20 sierpnia  danego roku.  Dyrektor  składa  wniosek w porozumieniu  z

rodzicami ucznia.

       15) uchylono

       16) stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organi-

             zacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie 

             i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły;

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

             specjalnego ucznia;

3.Dyrektor decyduje m. in. w sprawach:

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników szkoły;
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2) wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły;

3) przyznawania nagród, odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli,  po zasięgnięciu

opinii Rady Pedagogicznej;

4) oceny pracy nauczycieli;

5) przeniesienia ucznia do innej szkoły, w przypadkach określonych w Statucie Szkoły, 

 kierują wniosek w tej sprawie do Kuratora Oświaty;

          6) Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej dopuszcza do użytku 

             w   szkole zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego 

             i programy nauczania. Dopuszczone do użytku w danej szkole programy wychowania

             przedszkolnego lub programy nauczania stanowią odpowiednio zestaw programów

             wychowania przedszkolnego lub szkolny zestaw programów nauczania;

          7)  Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów 

              wychowania przedszkolnego i szkolnym zestawie programów nauczania całości 

              odpowiednio podstawy programowej wychowania przedszkolnego i podstawy 

              programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla danego etapu edukacyjnego;

           8) Dyrektor określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktycznej - 

              wychowawczej;

           9) Dyrektor szkoły może umożliwić prowadzenie działalności innowacyjnej, bądź

              eksperymentów na warunkach określonych w przepisach MEN;

         10) Dyrektor szkoły w wykonywaniu swych zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą

               Rodziców i Samorządem Uczniowskim;

         11) Dyrektor odpowiada za wizerunek szkoły, wyraża zgodę na fotografowanie, udzielanie

               wywiadów, przeprowadzanie rozmów z pracownikami szkoły na terenie szkoły;

         12) Dyrektor szkoły podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi    

        podręcznikami na terenie szkoły;

         13) Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości (w terminie ustalonym przez  

       dyrektora) zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych, które będą obowiązywać od 

       początku następnego roku szkolnego;

         14) Dyrektor szkoły dokonuje co najmniej raz w ciągu roku przeglądu technicznego

       budynków         i stanu technicznego urządzeń na placu zabaw;

  15) Dyrektor szkoły do dnia 31 sierpnia każdego roku przedstawia radzie pedagogicznej 

       wyniki  i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego;

         16) Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku, 

       ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o
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       działalności szkoły.

4. Rada Pedagogiczna:

           1) Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe zadania

              dotyczące kształcenia, wychowania i opieki;

           2) w skład Rady Pedagogicznej wchodzą Dyrektor oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni 

               w szkole;

           3) przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły;

           4) Rada Pedagogiczna obraduje na zebraniach plenarnych. Zebrania plenarne Rady 

               Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego w celu zapoznania

              się z harmonogramem nowego roku szkolnego,  pod koniec danego okresu w związku z

              zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów,  po zakończeniu 

              rocznych zajęć szkolnych w celu podsumowania działalności placówki w danym roku

              szkolnym oraz w miarę bieżących potrzeb;

           5) w zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby

              zapraszane przez jej Przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej;

           6)    zebrania mogą być organizowane:

          a) na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

          b) z inicjatywy Przewodniczącego, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3  

          członków Rady Pedagogicznej;

         c) przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebranie Rady Pedagogicznej oraz jest 

         odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku 

          zebrania w sposób określony w regulaminie Rady Pedagogicznej;

            7)    do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

        a) zatwierdzanie planów pracy szkoły

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

           c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w

             szkole,

          d) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;

         e) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów (nie dotyczy)

         f)  ustalenie  sposobu  wykorzystania  wyników  nadzoru  pedagogicznego  w  tym

sprawowanego  nad  szkołą  przez  organ  sprawujący  nadzór  pedagogiczny,  w  celu

doskonalenia pracy szkoły 

  

8) Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu, bądź projekt jego zmian oraz zatwierdza go.

9)Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
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a) organizację pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych;

b) projekt planu finansowego szkoły;

c) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień;

d) przydział nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz

dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

e) wnioski o zezwolenie na indywidualny tok nauki;

f) wydanie opinii na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora;

g) pracę dyrektora przy ustaleniu jego oceny pracy,

h)propozycje zespołów nauczycieli dotyczących wyboru jednego podręcznika lub materiału

edukacyjnego; 

10) Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie

z funkcji dyrektora szkoły;

11) W przypadku określonym w punkcie 10, organ uprawniony do odwołania jest zobowiązany

przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną

w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku;

12)  Rada Pedagogiczna  może  występować  do organu sprawującego nadzór  pedagogiczny nad

szkołą z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły i jej dyrektora;

13) Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagog-

icznej spraw, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów i ich rodziców, a także nauczycieli

i innych pracowników szkoły;

14) Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał podjętych w ramach kompetencji stanowią-

cych Rady Pedagogicznej, niezgodnych z przepisami prawa;

15) O wstrzymaniu  wykonania uchwały Dyrektor  niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący

szkołę 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. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny

jest ostateczne;

16)  Podstawowym dokumentem działalności  Rady  Pedagogicznej  jest  księga  protokołów. Ma

formę zbioru protokołów pisanych technologią komputerową;

17) Rada Pedagogiczna opracowuje regulamin własnej działalności, którego zapisy nie mogą być

sprzeczne z postanowieniami niniejszego Statutu.

5. Samorząd Uczniowski:

   1)   Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły;

   2)    Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin. Organa samorządu 
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         są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów;

   3)    Władzami samorządu są: na szczeblu oddziałów - samorządy oddziałów, na szczeblu 

        szkoły – Rada Samorządu Uczniowskiego;

   4)    Radę SU tworzą: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, skarbnik i członkowie;

  5)    Do zadań Rady Samorządu Uczniowskiego należy:

 a)  przygotowanie projektu regulaminu samorządu uczniowskiego,

 b)  wykonywanie zadań zleconych przez Radę Pedagogiczną i Dyrekcję Szkoły,

 c)  wybór kandydata na opiekuna samorządu;

   6)  Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski

i opinie we wszystkich sprawach dotyczących pracy szkoły, a w szczególności realizowania

podstawowych praw uczniów, takich jak:

a)  prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wyma-

ganiami;

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

c) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej

zgodnie  z  własnymi  potrzebami  i  możliwościami  organizacyjnymi,  w  porozumieniu  z

Dyrektorem Szkoły;

7) Samorząd  Uczniowski  działa  według  regulaminu,  którego  treść  nie  może  być  sprzeczna

z postanowieniami niniejszego Statutu;

8) Dyrektor Szkoły ma obowiązek uchylić postanowienie Samorządu Uczniowskiego, jeżeli jest

ono sprzeczne z prawem.

9)  Celem  głównym  Samorządu Uczniowskiego  jest  przygotowanie  uczniów  do  rozwoju

samodzielności, przedsiębiorczości.  

6. Rada Rodziców:

    1) W szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców wszystkich uczniów;

    2) Radę Rodziców Szkoły tworzą, po jednym przedstawicielu rodziców z każdego oddziału;

    3) . .Rada Rodziców uchwala regulamin własnej działalności, który nie może być sprzeczny ze

Statutem Szkoły;

    4) Reprezentacja rodziców może przybierać inną nazwę niż Rada Rodziców;

    5). Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i Dyrektora z wnioskami, opini-

ami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły;

    6) W celu wspierania statutowej działalności szkoły Rada Rodziców:

 a)  organizuje różne formy aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji  celów i

zadań szkoły;
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 b)współpracuje ze środowiskiem lokalnym i zakładami pracy;

 c) może gromadzić na wydzielonym rachunku bankowym fundusze z dobrowolnych składek

rodziców i innych źródeł  oraz wydatkować je zgodnie z  zasadami  ustalonymi  w regu-

laminie Rady Rodziców;

d) uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczy szkoły i szkolny

program profilaktyki;

d) opiniuje program poprawy efektywności kształcenia;

e) opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły;

f) opiniuje dorobek zawodowy za okres stażu, nauczyciela stażysty, kontraktowego lub mi-

anowanego.

7.  Do kompetencji Rady Rodziców należy:

uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

a) Programu  Wychowawczego  Szkoły  obejmującego  wszystkie  treści  i działania

o charakterze  wychowawczym  skierowane  do  uczniów,  realizowanego  przez

nauczycieli,

b) Programu  Profilaktyki  dostosowanego  do  potrzeb  rozwojowych  uczniów  oraz

potrzeb  danego  środowiska,  obejmującego  wszystkie  treści  i działania

o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;

1) opiniowanie  programu  i  harmonogramu  poprawy  efektywności  kształcenia  lub

wychowania szkoły;

2) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły;

3) opiniowanie  decyzji  dyrektora  szkoły  o  dopuszczeniu  do  działalności  w  szkole

stowarzyszenia lub innej organizacji, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, a

w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność

wychowawcza  albo  rozszerzanie  i  wzbogacanie  form  działalności  dydaktycznej,

wychowawczej i opiekuńczej szkoły;

4) opiniowanie  propozycji  dyrektora  zawierającej  zestaw  podręczników,  materiałów

edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym,

w przypadku braku zgody nauczycieli co do wyboru jednego wspólnego podręcznika

z poza podręczników oferowanych przez właściwego ministra.  

5) Jeżeli  Rada Rodziców w terminie 30 dni  od dnia rozpoczęcia  roku szkolnego nie

uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie Programu Wychowawczego

szkoły lub Programu Profilaktyki, programy te ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu

z  organem sprawującym  nadzór  pedagogiczny.  Program ustalony  przez  dyrektora
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szkoły  obowiązuje  do  czasu  uchwalenia  programu  przez  Radę  Rodziców  w

porozumieniu z Radą Pedagogiczną,

8. Zasady współdziałania organów szkoły:

  1) Organa szkoły współpracują ze sobą poprzez:

a) zapraszanie  przedstawicieli  na zebrania,  również  na wniosek zainteresowanego  organu,

z wyjątkiem tych części zebrań, które byłyby sprzeczne z ustawą o ochronie danych os-

obowych;

b)  informowanie o zmianach w regulaminach;

  2) ......W przypadku zaistnienia sporów pomiędzy organami szkoły, Dyrektor powołuje komisję

składającą  się  z  trzech  przedstawicieli  każdej  ze  stron,  których  spór  dotyczy.  Komisja

prowadzi negocjacje do zadawalającego obie strony wyniku. W przypadku braku uzgodnienia

sprawę  przekazuje  do  rozstrzygnięcia  organowi  nadrzędnemu,  stosownie  do  jego  kompe-

tencji.

Rozdział 4

Organizacja pracy szkoły

§ 5

1. Do realizacji celów statutowych szkoła zapewnia możliwość korzystania z:

    1)    izb lekcyjnych dla oddziałów I- VI;

    2)   pomieszczeń dla oddziału przedszkolnego;

   3) pracowni do zajęć komputerowych;

   4) pomieszczenia na bibliotekę;

   5) sali świetlicowej/ stołówki;

   6) pomieszczeń higieniczno- sanitarnych;

   7) kuchni;

   8) pomieszczenia administracyjnego;

  9) sali gimnastycznej wraz z zapleczem;

10) boiska sportowego.

2.Cykl kształcenia w szkole wynosi sześć lat.

3.Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, ferii zimowych           i

letnich oraz przerw świątecznych określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

4. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są: 
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1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu

kształcenia ogólnego;

2)dodatkowe zajęcia edukacyjne;

3)zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;

4)zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

5)zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów;

6)zajęcia wymienione pkt 2) -5) mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy.

5. Szkoła prowadzi dla każdego oddziału dziennik lekcyjny, w którym dokumentuje się przebieg

nauczania w danym roku szkolnym zgodnie z odrębnymi przepisami.

6. Szkoła  prowadzi  inne  dzienniki  dokumentujące  przebieg  nauczania,  działalności

wychowawczej i opiekuńczej, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych zgod-

nie z odrębnymi przepisami.

7. Szkoła prowadzi dla każdego ucznia przez okres jego nauki w danej szkole arkusz ocen ucz-

nia, którego wzór określają odrębne przepisy.

8. W przypadku zniszczenia dokumentacji przebiegu nauczania Dyrektor Szkoły postępuje

według odrębnych przepisów.

9. Organizacja  pracy  nauczycieli  podczas  trwania  rekolekcji  jest  ustalana  corocznie  przez

Dyrekcję oraz Radę Pedagogiczną, zgodnie z potrzebami.

10. Jeżeli specyfika programu nauczania nie sprzeciwia się temu, w planie zajęć dydaktyczno -   

      wychowawczych uwzględnia się:

a)  potrzebę równomiernego obciążenie zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia;

b)  potrzebę różnicowania zajęć w każdym dniu;

c)  zasadę nie łączenia w kilkugodzinne bloki zajęć z tego samego przedmiotu.

12. Organizacja nauczania religii/etyki w szkole.

      1) udział ucznia/ dziecka w zajęciach religii/ etyki jest dobrowolny. Uczeń może uczestniczyć w

        dwóch rodzajach zajęć; 

     2) w przypadku, gdy uczniowie/ rodzice/prawni opiekunowie wyrażą wolę uczestniczenia  dziecka 

        w zajęciach zarówno z religii, jak i z etyki, szkoła umożliwia im udział w zajęciach z obu 

         przedmiotów, umieszczając odpowiednio (bezkolizyjnie) godziny nauki  religii i etyki w planie 

        zajęć szkolnych.

     3) w przypadkach, gdy uczeń nie uczestniczy w ust. 1 wymienionych zajęciach szkoła zapewnia

        opiekę wychowawczą na czas odbywania zajęć;

     4) w szkole organizuje się nauczanie religii / etyki na życzenie rodziców/ ustawowych opiekunów

         lub pełnoletniego ucznia.  Życzenie uczestnictwa  w zajęciach religii i etyki  wyraża się  w

        formie jednorazowego pisemnego oświadczenia woli. Oświadczenie woli rejestruje się w
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        Dzienniku Wychowawcy wraz z podpisem rodzica/ opiekuna prawnego. W trakcie nauki

         oświadczenie woli można zmieniać. Po złożeniu oświadczenia uczestnictwa w odpowiednich 

       zajęciach udział w nich ucznia jest obowiązkowy;

     5) zajęcia z religii/ etyki są organizowane w szkole dla grup liczących 7 i więcej uczniów;

     6) zajęcia w szkole z religii/ etyki mogą być organizowane w grupach międzyoddziałowych;

      7) przypadkach,  gdy na zajęcia religii konkretnego wyznania lub etyki  zgłosi mniej niż 7 uczniów

         /dzieci, dyrektor szkoły przekazuje oświadczenia do organu prowadzącego. Organ prowadzący 

         w porozumieniu z właściwym kościołem lub związkiem wyznaniowym organizuje naukę religii

         w grupach międzyszkolnych lub naukę etyki w jednej ze szkół w grupach międzyszkolnych'

      8) w sytuacjach, jak w ust. 5, podstawę wpisania ocen z religii lub etyki do arkusza ocen

            i świadectwa stanowi zaświadczenie wydane przez katechetę, nauczyciela etyki prowadzących 

          zajęcia w grupach międzyszkolnych;

       9) ocena z religii/ etyki wlicza się do średniej ocen uprawniających do otrzymania świadectwa z

          wyróżnieniem. Oceny z religii/ etyki nie mają wpływu na promocję ucznia;

      10) ocena z religii/ etyki w klasach I – III szkoły podstawowej wyrażana jest w skali stopni

           szkolnych;

      11) w przypadku, gdy uczeń uczestniczy w dwóch rodzajach edukacji na świadectwie i w arkuszu

          ocen umieszcza się ocenę korzystniejszą dla ucznia (średnia ocen );

     12) za treści nauczania religii określonego wyznania odpowiadają właściwe władze zwierzchnie

          kościoła lub związku wyznaniowego;

    13) program nauczania etyki dopuszcza dyrektor szkoły;

    14) uczniowie uczęszczający na religię uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia z zajęć 

          lekcyjnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych. Pieczę nad uczniami sprawują

          katecheci. Szczegółowa organizacja jest przedmiotem ustaleń między organizatorem a 

          Dyrektorem Szkoły.

12.Turystyka:

1) Szczegółowe  warunki  dotyczące  organizacji  wycieczek  i  zasad  zapewniania  bez-

pieczeństwa określają odrębne przepisy.

§6

1.  Struktura organizacyjna szkoły podstawowej obejmuje oddziały 0-VI. 

2.  W  przypadkach  uzasadnionych  miejscowymi  warunkami,  mogą  być  tworzone  szkoły

obejmujące część oddziałów szkoły podstawowej. 

3.  Zajęcia  edukacyjne  w  oddziałach  klas  I-III  szkoły  podstawowej  są  prowadzone  w
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oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów. 

3a.  W  przypadku  przyjęcia  z  urzędu,  w  okresie  od  rozpoczęcia  do  zakończenia  zajęć

dydaktycznych do oddziału klasy I, II lub III szkoły podstawowej,  ucznia zamieszkałego w

obwodzie szkoły, dyrektor szkoły po poinformowaniu rady oddziałowej, dzieli dany oddział,

jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę określoną w ust. 3. 

3b. Dyrektor szkoły może odstąpić od podziału, o którym mowa w ust. 3a, zwiększając liczbę

uczniów w  oddziale  ponad  liczbę  określoną  w  ust.  3  na  wniosek  rady  oddziałowej,  po

uzyskaniu zgody organu prowadzącego. 

3c.  Liczba  uczniów w oddziale  klas  I-III  szkoły  podstawowej  może  być  zwiększona  nie

więcej niż o 2 uczniów. 

3d.  Jeżeli  liczba  uczniów w oddziale  klas  I-III  szkoły  podstawowej  zostanie  zwiększona

zgodnie z ust. 3b i 3c w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela

prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale. 

3e. Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono zgodnie z ust. 3b i 3c, może funkcjonować

ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

4. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w danym

roku  szkolnym  uczą  się  wszystkich  obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych  (bloków  przed-

miotowych), określonych planem nauczania i programem dla danego oddziału.

5. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach edukacyjnych:

       1) zajęcia komputerowe - w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów. W przypadku oddzi-

ałów liczących  mniej  niż  24 osób podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu

prowadzącego;

       2) z języków obcych, z tym że przy podziale na grupy należy uwzględnić stopień zaawan-

sowania znajomości języka obcego; zajęcia są prowadzone w grupach liczących od 10 do 24

uczniów.

6. Zajęcia z wychowania fizycznego w  oddziałach  IV-VI prowadzone są w grupach liczą-

cych od  12  do 26 uczniów.

7. Zajęcia wychowania fizycznego w oddziałach IV - VI szkoły podstawowej mogą być prowad-

zone   oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.

8. W szkole jest zorganizowany oddział przedszkolny dla dzieci;
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1) Oddział ten realizuje program wychowania przedszkolnego;

2) Do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole przyjmowane są dzieci w wieku

3, 4, 5 i 6 lat, mieszkające w granicach obwodu niżej wymienionych sołectw: Ostrowite,

Tomaszewo, Kąpiel, Doły, Szyszłowo, Stara Olszyna, Grabina, Izdebno, Jarotki, Przecław.

3) Dyrektor może zdecydować o przyjęciu dziecka spoza obwodu szkoły ma pisemną prośbę

rodzica/opiekuna;

4) O terminie rekrutacji rodzice informowani są pisemnie przez placówkę;

5) Rekrutacja odbywa się o 1.IV. do 30. IV. każdego roku;

6) Liczba dzieci w grupie nie powinna przekraczać 25;

7) Zadania nauczyciela oddziału przedszkolnego:

a) nauczyciel planuje i dokumentuje swoją pracę na okres 1 miesiąca oraz odpowiada za jej

jakość;

b) prowadzi i dokumentuje obserwacje pedagogiczne, których celem jest poznanie i zabez-

pieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz diagnozy przedszkolne, z wynikami których

zapoznaje rodziców dziecka;

c) nauczyciel  współdziała  z  rodzicami  (prawnymi  opiekunami)  w sprawach wychowania

i nauczania dzieci;

d) nauczyciel  zapoznaje  na  pierwszym  spotkaniu  rodziców  z  zadaniami  wynikającymi

w szczególności z programem wychowania przedszkolnego realizowanego w danym odd-

ziale;

e) nauczyciel udziela rodzicom informacji na temat dziecka, jego rozwoju i zachowania;

f)  nauczyciel współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno- peda-

gogiczną, opiekę zdrowotną i inną;

g) nauczyciel przygotowuje diagnozę sprawdzającą gotowość dziecka do podjęcia nauki w

szkole

8) Oddział  przedszkolny  pełni  funkcję  opiekuńczą,  wychowawczą  i  kształcącą.  Zapewnia

dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dos-

tosowanych do ich potrzeb rozwojowych;

9) Celem wychowania przedszkolnego jest:

a) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych

potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

b)budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się

w tym, co jest dobre, a co złe;

c) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie

w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także łagodnego znoszenia stresów i porażek;
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d)  rozwijanie  umiejętności  społecznych,  które  są  niezbędne  w  poprawnych  relacjach  z

dziećmi       i dorosłymi;

e)  stwarzanie  warunków  sprzyjających  wspólnej  i  zgodnej  zabawie  oraz  nauce  dzieci  o

zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

f) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach

i grach sportowych;

g) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie  społecznym,  przyrodniczym i  technicznym oraz

rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,

h) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiada-

nia się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

i) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej

i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,  umożliwiającej  odczytywanie poczucia

tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;

j) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, ak-

tywności i samodzielności,  a także kształtowanie tych wiadomości  i  umiejętności,  które są

ważne w edukacji szkolnej, k) udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno- pedagogicznej;

k) organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi;

l) organizowanie nauki języka angielskiego; 

10) Oddział  przedszkolny  zapewnia  wychowankom pełne  bezpieczeństwo  w czasie  zajęć  w

szkole oraz w czasie zajęć dodatkowych poprzez:

a) odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń;

b) oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami;

c)  prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organizacjami zaj-

mującymi się ruchem drogowym;

d)  zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad dziećmi uczestniczącymi w imprezach

i wycieczkach poza teren szkoły,

11) Organizacja oddziału przedszkolnego:

a) dzienny czas pracy oddziału przedszkolnego ustalasię na 5 godzin dziennie;

b) liczba  dzieci w oddziale nie może przekraczać 25;

c) godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut;

d)  nauka  religii  odbywa  się  2  razy  po  30  minut; dla  dzieci  3  i  4  –  letnich  zgodnie  z

obowiązującymi przepisami;

12) Dziecko w oddziale przedszkolnym ma wszelkie prawawynikające  z  Konwencji  Praw

Dziecka, a w szczególności do:
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a) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo- wychowawczo- dydaktycznego, zgodnie

z zasadami higieny pracy umysłowej;

b) szacunku dla wszystkich jego potrzeb;

c) życzliwego, podmiotowego traktowania;

d) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej, bądź psychicznej;

e) poszanowaniu własności;

f)korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej i innej specjalistycznej

organizowanej w Szkole;

g) swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeśli nie naruszają one praw innych;

13) Dziecko w oddziale  przedszkolnym ma obowiązek  w trosce  o bezpieczeństwo własne i

kolegów:

a) szanować kolegów i wytwory ich pracy;

b) nie oddalać się od grupy bez wiedzy nauczyciela;

c) szanować sprzęt i zabawki znajdujące się w oddziale przedszkolnym;

d) dbać o estetykę i czystość pomieszczeń, w których przebywa;

e) przestrzegać ustalonych zasad, zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa;

f) sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne;

g)  przejawiać właściwy stosunek do rówieśników, osób starszych, wynikający z postaw re-

spektowania podstawowych norm społecznych i etycznych;

h) słuchać i reagować na polecenia nauczyciela;

14) Nagrody i kary:

a)  dziecko  za  dobre  zachowanie  i  wyróżniające  postępy  w  nauce  może  być  nagrodzone

pochwałą lub inną przyjętą formą;

b) za niewłaściwe zachowanie dziecko może być ukarane wg przyjętych zasad, o zaistniałym

fakcie nauczyciel informuje rodziców (prawnych opiekunów);

15) Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z oddziału przedszkolnego:

a)  dopuszcza się możliwość odbierania dzieci  przez inne osoby dorosłe,  zdolne do podej-

mowania czynności prawnych, upoważnione na piśmie przez rodziców. Upoważnienie może

być w każdej chwili odwołane;

b)  upoważnienie  wystawia  co  najmniej  jeden rodzic  (opiekun prawny)  dziecka  na piśmie

potwierdzając własnoręcznym podpisem;

c)  rodzice  przejmują  odpowiedzialność  prawną za  bezpieczeństwo  dziecka  odbieranego  z

placówki przez upoważnioną przez nich osobę;

27



d)  nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej

odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa

(osoba pod wpływem alkoholu, środków odurzających);

e) o wypadku każdej odmowy wydania dziecka nauczyciel niezwłocznie informuje Dyrektora

szkoły. Dyrektor podejmuje działania przewidziane prawem;

f)  w wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do czasu zakończenia zajęć, nauczyciel

zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie;

g)  życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być

poświadczone przez prawomocny wyrok lub orzeczenie sądowe;

h) dziecko przyprowadza rodzic lub inna osoba dorosła;

16) Dla dzieci korzystających z dowozu szkolnego szkoła organizuje opiekę na świetlicy.

17) Wyposażenie wychowanka:

a) dziecko powinno przyjść do oddziału przedszkolnego czyste i estetycznie ubrane, w strój

wygodny,  umożliwiający  samodzielne  ubranie  się  i  rozebranie.  Odzież  wierzchnia

powinna być dostosowana do warunków atmosferycznych i umożliwiać codzienny pobyt

dziecka na świeżym powietrzu;

b) dziecko powinno mieć wygodne obuwie zmienne, chusteczki higieniczne do nosa, Wszys-

tkie rzeczy powinny być podpisane i znane dziecku;

18) w oddziale przedszkolnym organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną zgodnie z §3.

§ 7

1.    Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo-

lekcyjnym i nauczania zintegrowanego.

2.    Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W przypadku prowadzenia zajęć w innym systemie niż

klasowo - lekcyjny nauczyciel prowadzący sam decyduje o czasie trwania poszczególnych za-

jęć oraz o przerwie pomiędzy nimi, z zastrzeżeniem, iż czas nieprzerwanej nauki nie może

być dłuższy niż 60 minut. Przerwy śródlekcyjne trwają od 5 do 15 minut.

3.   Czas trwania poszczególnych zajęć w oddziałach I-III ustala nauczyciel prowadzący te zaję-

cia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.

4.    Jeżeli Dyrektor Szkoły będzie zmuszony odwołać lub przerwać zajęcia z winy uczniów (np.

fałszywy alarm) uczniowie będą zobowiązani odpracować stracone zajęcia w dniu ustawowo

wolnym w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły.

5.    (uchylono)
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§ 8

1. W szkole działa świetlica szkolna dla uczniów dojeżdżających autobusami szkolnymi oraz

w miarę potrzeb i życzeń rodziców- uczniów miejscowych.

2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie

powinna przekraczać 25.

3. Zajęcia świetlicowe dostosowuje się do potrzeb edukacyjnych i rozwojowych uczniów, a także ich

możliwości psychofizycznych. Wyposażenie świetlicy oraz organizacja czasu pozwala na odrabianie

lekcji oraz rozwój fizyczny uczniów. 

§ 9

1. Biblioteka szkolna:

     1) biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji zadań dydaktyczno- wychowawczych

szkoły, potrzeb i zainteresowań uczniów, nauczycieli i rodziców;

     2) zbiorami biblioteki są dokumenty piśmiennicze (książki, czasopisma i inne) oraz materiały

multimedialne;

    3) biblioteka stosując właściwe sobie metody i środki, pełni różne funkcje;

    4) funkcja kształcąco – wychowawcza polega na:

    a)  rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych,

    b) przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji,

    c)  wdrażanie do poszanowania książki,

   d)  udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym;

5)  funkcja opiekuńczo – wychowawcza polega na:

  a)  współdziałaniu z nauczycielami,

  b) wspieraniu prac mających na celu wyrównywanie braków,

  c)  otaczaniu opieką uczniów szczególnie uzdolnionych;

6) funkcja kulturalna polega na:

 a) uczestniczenie w rozwijaniu życia kulturalnego w szkole;

7) z biblioteki mogą korzystać uczniowie wszystkich klas, nauczyciele, inni pracownicy szkoły

i rodzice;

8) czas  pracy  biblioteki  zapewnia  możliwość  korzystania  z  księgozbioru  podczas  zajęć  lek-

cyjnych;

9) bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor Szkoły;
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10) biblioteka opracowuje szczegółowe zasady udostępniania zbiorów;

11) zakres obowiązków nauczyciela bibliotekarza to praca pedagogiczna z czytelnikami, obejmu-

jąca:

a) udostępnianie  zbiorów  bibliotecznych,  katalogowych,  bibliograficznych  oraz  infor-

mowanie   o nowościach bibliotecznych;

b) poradnictwo w wyborze lektur przysposobienie czytelnicze w formie pracy indywidualnej

i grupowej (lekcje biblioteczne);

c) udzielanie pomocy nauczycielom i opiekunom kół zainteresowań w prowadzeniu różnych

zajęć w bibliotece;

d) przygotowanie analiz stanu czytelnictwa w szkole;

e) prowadzenie różnych form wizualnej informacji i propagowania czytelnictwa;

f) dostosowanie formy i treści pracy do wieku i poziomu intelektualnego uczniów,

g) prowadzenie lekcji bibliotecznych 

12)  praca organizacyjna, która obejmuje:

a) gromadzenie zbiorów zgodnych z potrzebami szkoły,

b) ewidencjonowanie i opracowywanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami i za-

sadami;

c) selekcję zbiorów (zbędnych, zniszczonych);

d) konserwację zbiorów (oprawianie, drobne naprawy),

e) organizację  warsztatu  informacyjnego  (wydzielanie  księgozbiorów,  prowadzenie  kata-

logów   i kartotek bibliograficznych);

f)  organizację i udostępnianie zbiorów;

g) sprawozdania z pracy biblioteki, zawierające ocenę czytelnictwa;

h) udział w kontroli księgozbioru;

i)  nauczyciel bibliotekarz współpracuje z rodzicami uczniów, bibliotekami pozaszkolnymi

i innymi instytucjami w celu rozwijania kultury czytelniczej uczniów.

2. Biblioteka nieodpłatnie:

1) wypożycza uczniom podręczniki i materiały edukacyjne  mające postać papierową;

2) zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających

postać elektroniczną ;

3) przekazuje uczniom, bez obowiązku zwrotu do biblioteki materiały ćwiczeniowe. 

3. Każdy uczeń szkoły jest czytelnikiem szkolnej biblioteki. Czytelnikowi wydawana jest karta

biblioteczna. 

4. Przy odbiorze karty czytelniczej uczeń podpisuje zobowiązanie do przestrzegania Regulaminu

biblioteki. W przypadku czytelników do lat 15 wymagany jest podpis rodzica lub opiekuna
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prawnego,  którzy  wraz  z  podpisaniem  zobowiązania  ponoszą  odpowiedzialność  za

przestrzeganie zasad korzystania ze zbiorów przez dziecko.

5. Dane osobowe gromadzone w bibliotece podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie

danych osobowych i są przetwarzanę zgodnie z Instrukcją przetwarzania danych 

6. Przed dniem rozpoczęcia roku szkolnego  lub na kilka dni przed wprowadzeniem kolejnej

części podręcznika do obiegu szkolnego, bibliotekarz przygotowuje zestawy składające

się z podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla

każdego  ucznia.  Wychowawca  odbiera  je  wraz  z  kartami  bibliotecznymi,  w  których

wpisane  są  numery  wypożyczanych  woluminów.  Wydania  materiałów  dokonuje

wychowawca. Potwierdzenie odbioru na kartach wypożyczeń kwitują rodzice / prawni

opiekunowie. W roku szkolnym dopuszcza się, by po odbiór podręczników z biblioteki

zgłaszali się uczniowie osobiście. 

7. Uczeń przechowuje podręczniki i materiały edukacyjne w przydzielonej osobistej szafce.

W  sytuacjach  wskazanych  przez  nauczyciela  uczeń  ma  prawo  zabrać  podręcznik/

materiały  edukacyjne   do  domu  z  obowiązkiem  przyniesienia  ich  do  szkoły  we

wskazanym terminie. Materiały ćwiczeniowe uczeń użytkuje w szkole i w domu.

8. W terminie wskazanym przez nauczyciela uczniowie zwracają wypożyczone podręczniki

i  materiały  edukacyjne  do  biblioteki.  Do  biblioteki  nie  zwraca  się  materiałów

ćwiczeniowych, które z chwilą wypożyczenia pozostają na stałym wyposażeniu ucznia.

9. Poszanowanie  zbiorów  bibliotecznych  –  zasady  użytkowania  wypożyczonych

podręczników i materiałów edukacyjnych:

1) czytelnicy są zobowiązani do poszanowania wypożyczonych i udostępnionych im

materiałów bibliotecznych;

2) czytelnicy  w  chwili  wypożyczenia  lub  udostępniania  zbiorów  winni  zwrócić

uwagę na ich stan.  W przypadku zauważonych  braków i  uszkodzeń należy to

zgłosić bibliotekarzowi lub wychowawcy klasy;

3) podręczniki  obkłada  się  w  specjalnie  przygotowane  przeźroczyste  foliowe

oprawy;

4) zabrania  się  mazania,  pisania  i  rysowania  w  podręcznikach  i  materiałach

edukacyjnych;

5) uczeń wykonuje ćwiczenia w materiałach ćwiczeniowych;

6) z podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych nie wyrywa się kartek;

7) podręczniki i materiały edukacyjne należy zwrócić do biblioteki w najlepszym

możliwym stanie, gdyż w kolejnych dwóch latach będą wypożyczane następnym

uczniom.
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10. Postępowanie  z  podręcznikami  i  materiałami  edukacyjnymi  w  przypadkach  przejścia

ucznia z jednej szkoły do innej szkoły w trakcie roku szkolnego:

1) uczeń  odchodzący  ze  szkoły  jest  zobowiązany  do  zwrócenia  wypożyczonych

podręczników  do  biblioteki  najpóźniej  w  dniu  przerwania  nauki.  Zwrócone

podręczniki i materiały edukacyjne stają się własnością organu prowadzącego;

2) w  przypadku  zmiany  szkoły  przez  ucznia  niepełnosprawnego,  który  został

wyposażony w podręczniki i materiały edukacyjne dostosowane do jego potrzeb i

możliwości psychofizycznych uczeń nie zwraca ich do biblioteki szkolnej i na ich

podstawie  kontynuuje  naukę  w  nowej  placówce.  Szkoła  wraz  z  wydaniem

arkusza  ocen  przekazuje  szkole  protokół  zdawczo-odbiorczy,  do  której  uczeń

został  przyjęty  przekazanie  materiałów  bibliotecznych.  Przekazane  zbiory

stanowią własność organu prowadzącego, do której uczeń przechodzi. 

11. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia zbiorów

biblioteki stwierdzone przy ich zwrocie. 

12. W  przypadku  uszkodzenia,  zniszczenia  lub  niezwrócenia  podręcznika  lub  materiału

edukacyjnego  w  terminie  wskazanym  przez  wychowawcę  klasy,  po  dwukrotnym

pisemnym wezwaniu do zwrotu,  szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu

ich zakupu,  zgodnie   z  cenami  ogłaszanymi  przez  właściwego ministra  ds.  oświaty i

wychowania.  Zwrot pieniędzy następuje na konto budżetowe szkoły i stanowi dochód

budżetu państwa. 

13. Ewidencję zbiorów, inwentaryzację zbiorów i ewidencję ubytków reguluje wewnętrzna

instrukcja opracowana zgodnie z zasadami ujętymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury i

Dziedzictwa  Narodowego z  dnia  29  października  2008 r. w sprawie  zasad  ewidencji

materiałów bibliotecznych (Dz. U. z 2008 r. nr 205 poz.1283). 

§ 10

Uchylony

§ 10a

1. W szkole funkcjonuje stołówka szkolna.

2. Ze względów lokalowych stołówka funkcjonuje w pomieszczeniu świetlicy.

3. W stołówce wydawane są posiłki w postaci ciepłych napojów oraz obiadów przygotowany

przez pracowników kuchni.

4. Posiłki  wydawane  są  zgodnie  z  odrębnym  harmonogramem,  pod  opieką  nauczyciela
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dyżurnego.

5.  Pracownik kuchni tworzy i publikuje tygodniowy jadłospis, zatwierdzony przez dyrektora

szkoły.

6.  Ze stołówki mają prawo korzystać uczniowie szkoły i innych placówek.

7.   Na zasadach określonych  w innych  przepisach ze stołówki mogą korzystać  pracownicy

szkoły          i inni.

8.   Korzystanie z posiłków jest odpłatne.

9.   Uczniowie pozostający w trudnej sytuacji  materialnej  mogą korzystać z posiłków finan-

sowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który informuje pisemnie szkołę o os-

obach        i terminie udzielenia pomocy.

10. Za współpracę z GOPS w zakresie dożywiania odpowiada dyrektor.

§ 11

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

arkusz  organizacji,  opracowany  przez  Dyrektora  Szkoły  i  przekazany  do  organu

prowadzącego do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji zatwierdzany jest przez

organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja.

2.   W arkuszu organizacyjnym zamieszcza się w szczególności:  liczbę pracowników szkoły

łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę zajęć edukacyjnych finansowanych

ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę. 

3. Tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych,  obowiązkowych  i nadobow-

iązkowych zajęć edukacyjnych ustala Dyrektor  Szkoły,  na  podstawie  zatwierdzonego

arkusza organizacji szkoły z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

Rozdział 5

Zakres zadań nauczycieli i innych pracowników w szkole

§ 12

1. W szkole zatrudnia się  nauczycieli oraz pracowników administracyjno-obsługowych.

2. Pracownikami obsługi na terenie szkoły są:

     1)  sprzątaczki;

     2)  sekretarz szkoły;
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     3)  pracownik gospodarczy.

     4) kucharka,

     5) pomoc kuchenna,

     6) intendent,

    7) kierowca autobusu szkolnego,

    8) opiekun dowozu.

3. Ilość pracowników obsługi określa dyrektor szkoły mając na uwadze zabezpieczenie praw-

idłowego funkcjonowania szkoły oraz posiadane środki finansowe.

4. Szczegółowy  zakres  zadań  pracowników  obsługi  wymienionych  w  pkt  2.  określony  jest

w przydziałach czynności dla tych pracowników.

5. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników w szkole określają odrębne przepisy.

6. Zakres zadań nauczycieli:

    1) nauczyciel  ma prawo nauczać zgodnie z  własnym światopoglądem,  przestrzegając zasad

etyki  zawodowej,  przy  zachowaniu  wartości  określonych  w  preambule  do  ustawy  oraz

przestrzeganiu praw ucznia określonych w niniejszym statucie;

   2) każdy nauczyciel zatrudniony w szkole :

a) rzetelnie realizuje zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi

funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą;

b) wspiera każdego ucznia w jego rozwoju, rozwija jego zainteresowania i zdolności, udziela

pomocy w eliminowaniu niepowodzeń;

c) kształci i wychowuje dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzecz-

pospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;

d) dba  o  kształtowanie  u  uczniów  postaw  moralnych  i  obywatelskich,  zgodnie  z  ideą

demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;

e) doskonali  umiejętności  dydaktyczno-wychowawcze,  także  w  zakresie  profilaktyki  uza-

leżnień i innych problemów dzieci;

f) prawidłowo organizuje proces dydaktyczny, m.in. wykorzystuje najnowszą wiedzę meryto-

ryczną i metodyczną do pełnej realizacji wybranego programu nauczania danego przed-

miotu, wybiera optymalne formy organizacyjne i metody nauczania w celu maksymalnego

ułatwienia uczniom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień,  motywuje uczniów do

aktywnego udziału w lekcji, formułowania własnych opinii i sądów;

g) monitoruje realizację podstawy programowej w płaszczyźnie ilościowej, jakościowej i or-

ganizacyjnej;

h) odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów;
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i) pracuje  wg  własnego,  rocznego  (  w  przypadku  wychowania  przedszkolnego-

miesięcznego) planu dydaktycznego zgodnego z podstawą programową;

j) dba o pomoce naukowe i sprzęt szkolny;

k) jest bezstronny i obiektywny w ocenie uczniów oraz ich sprawiedliwym traktowaniu;

l) tworzy lub dokonuje przeglądu i wyboru programu nauczania;

m)prowadzi dokumentację nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami;

n) uczestniczy  w  przeprowadzaniu  sprawdzianu  w ostatnim  roku  nauki  w  szkole  podsta-

wowej;

o) nauczyciel  oddziału  przedszkolnego  przeprowadza  diagnozę  przedszkolną  w  roku

poprzedzającym naukę w oddziale pierwszym;

   3) nauczyciel ma prawo wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku

szkolnego;

   4) nauczyciel ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora

Szkoły oraz Rady Pedagogicznej, a także wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i in-

stytucji oświatowych i naukowych;

  5) nauczyciel rozpoczynający pracę w zawodzie, w ciągu pierwszego roku pracy, ma obowiązek

pisania scenariuszy zajęć i przedstawiania ich, co najmniej raz w miesiącu, opiekunowi stażu

lub dyrektorowi szkoły;

   6) nauczyciel,  podczas  lub  w  związku  z  pełnieniem  obowiązków  służbowych,  korzysta  z

ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w odręb-

nych przepisach;

   7) czas pracy nauczyciela określają odrębne przepisy.

7.   Zadania nauczycieli związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć orga-

nizowanych przez szkołę:

1)     podczas  zajęć na terenie  szkoły:  obowiązkowych,  dodatkowych zajęć edukacyjnych

pozalekcyjnych,  nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych  oraz zajęć dydaktyczno-wyrów-

nawczych i specjalistycznych opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel prowadzący te zaję-

cia;

2) nauczyciele są przeszkoleni w zakresie BHP;

3)  przerwy  w  zajęciach  uczniowie  spędzają  pod  nadzorem  nauczycieli  (według  grafiku

wywieszonego w pokoju nauczycielskim);

4) jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne, umożliwia się uczniom spędzanie przerw na

świeżym powietrzu;

5) na  pierwszych  zajęciach  nauczyciel  omawia  z  uczniami  regulamin  pracowni  do  zajęć
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komputerowych i sali gimnastycznej;

6)prowadzący zajęcia sportowe zapoznaje uczniów biorących w nich udział z zasadami bez-

piecznego wykonywania ćwiczeń oraz uczestniczenia w grach i zabawach;

7)przed  dopuszczeniem  uczniów  do  zajęć,  zwłaszcza  w  pracowniach:  do  zajęć

komputerowych i sali gimnastycznej prowadzący je nauczyciel sprawdza czy warunki pracy

nie  stwarzają  zagrożenia  dla  bezpieczeństwa  uczniów. O wszystkich  nieprawidłowościach

nauczyciel powiadamia dyrektora szkoły;

8)wychowawcy  oddziałów omawiają  lub przypominają  zasady bezpieczeństwa  w szkole  i

poza nią (na godzinach wychowawczych, przed feriami zimowymi i letnimi, przed każdym

wyjazdem na wycieczkę);

9)stopień trudności i intensywności ćwiczeń dostosowuje się do aktualnej sprawności fizy-

cznej      i wydolności ćwiczących;

10)nauczyciel  wychowania  fizycznego  prowadzi  ćwiczenia  z  zastosowaniem  metod  i

urządzeń zapewniających pełne bezpieczeństwo ćwiczących;

11)przy  organizowaniu  zajęć,  imprez  i  wycieczek  poza  teren  szkoły,  liczbę  opiekunów,

sposób organizowania opieki oraz program ustala się, uwzględniając wiek, stopień rozwoju

psychofizycznego, stan zdrowia uczniów, ewentualną niepełnosprawność uczniów a ponadto

specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki w jakich będą się one odbywać. Kryteria o

których mowa uwzględnia się również przy ustalaniu programu zajęć, imprez i wycieczek;

12)  w szkole omawiane są z uczniami przepisy ruchu drogowego, prowadzi się kształcenie

komunikacyjne, przeprowadzane są egzaminy na kartę rowerową;

13)pracownik  szkoły,  który  powziął  wiadomość  o  wypadku,  niezwłocznie  zapewnia

poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając fachową pomoc medyczną, a w mi-

arę możliwości udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy;

14)o  każdym  wypadku  powiadamia  się  niezwłocznie:  rodziców  (opiekunów)

poszkodowanego;  można  również  powiadomić:  społecznego  inspektora  pracy,  organ

prowadzący szkołę, radę rodziców;

15)o wypadku śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym zawiadamia się prokuratora i Kuratora

Oświaty;

16)o wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, zawiadamia się państwowego inspek-

tora sanitarnego;

17)wyżej wymienionych zawiadomień dokonuje dyrektor lub upoważniony przez niego pra-

cownik szkoły;

18)dyrektor lub osoba przez niego upoważniona zabezpiecza miejsce wypadku przed osobami

niepowołanymi;
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19)postępowanie  powypadkowe  i  sporządzenie  dokumentacji  powypadkowej,  w  tym  pro-

tokołu powypadkowego według wzoru określonego odrębnymi przepisami, należy do zespołu

powypadkowego.  Członków  tego  zespołu  powołuje  dyrektor.  W  skład  zespołu  wchodzi

dyrektor szkoły i pracownik szkoły przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

W składzie  zespołu może też  uczestniczyć  przedstawiciel  organu prowadzącego,  Kuratora

Oświaty  lub  Rady Rodziców. Przewodniczącego  zespołu  wyznacza  dyrektor  spośród pra-

cowników szkoły;

20)w sprawach spornych rozstrzygające jest stanowisko przewodniczącego zespołu. Członek

zespołu może złożyć odrębne zdanie, które odnotowuje się w protokole;

21)przewodniczący poucza poszkodowanego lub reprezentujące go osoby, o przysługujących

im prawach w toku postępowania powypadkowego;

22)z treścią protokołu i innymi materiałami postępowania powypadkowego zaznajamia się

rodziców (opiekunów) ucznia;

23)dyrektor  szkoły  prowadzi  rejestr  wypadków  według  wzoru  określonego  w  odrębnych

przepisach;

24)uchylono

25)nauczyciel powinien zwracać uwagę na osoby postronne przebywające na terenie szkoły,

w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie szkoły.

§ 13

1.    W Szkole Podstawowej w Ostrowitem (w przypadku gdy liczba oddziałów wynosi 12 lub

więcej) tworzy się stanowisko wicedyrektora szkoły;

2.    Decyzję o powołaniu wicedyrektora podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniu z organem

prowadzącym.

3.   Wicedyrektor zastępuje dyrektora we wszystkich sprawach, w których otrzyma upoważnie-

nie.

4.   Do zadań wicedyrektora szkoły należy:

    1) nadzór pedagogiczny;

    2) organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli  i  prowadzenie stosownej dokumen-

tacji;

    3) opracowanie tygodniowego planu zajęć;

    4) kontrola dokumentacji szkoły;
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    5) obserwacja zajęć nauczycieli;

    6) organizacja pracy zespołów przedmiotowych;

    7) planowanie i hospitacja zajęć pozalekcyjnych.

    8) współpraca z Gminnym Ośrodkiem Opieki Społecznej, 

    9)   współpraca z Rada Rodziców.

5. Do kompetencji szczegółowych wicedyrektora należy:

    1) wprowadzenie za zgodą dyrektora zmian w podziale godzin wynikających z potrzeb szkoły,

    2) organizacja wycieczek szkolnych i prowadzenie dokumentacji,

    3) organizacja konkursów przedmiotowych i szkolnych,

    4) nadzorowanie realizacji kalendarza imprez,

    5) opracowanie materiałów analitycznych dotyczących efektów kształcenia i wychowania.

6. Szczegółowy zakres obowiązków wicedyrektora określa dyrektor w przydziale czynności.

7. W przypadku gdy stanowisko wicedyrektora szkoły nie zostanie utworzone jego zadania prze-

jmują: dyrektor szkoły, wychowawcy oddziałów, nauczyciele przedmiotów,

8.  Dyrektor  szkoły  za  zgodą  organu  prowadzącego,  może  tworzyć  dodatkowe  stanowiska

wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.

§14 i 15

Uchylono

§ 16

1. W szkole funkcjonują następujące zespoły: 

    1) Zespoły I i II etapu edukacyjnego, których zadaniem jest m.in.: dobór podręczników; za-

planowanie przedsięwzięć pozalekcyjnych takich jak np.: wystawy, konkursy, inscenizacje,

projekty  edukacyjne,  uroczystości;  prowadzenie  zajęć  otwartych;  dzielenie  się  wiedzą

zdobytą na warsztatach, szkoleniach, kursach lub konferencjach metodycznych.

    2) Zespół wychowawców oddziałowych; 

 a) rozwiązują problemy wychowawcze.

    3) Zespoły nauczycieli prowadzących zajęcia w danym oddziale, które :

 a) ustalają  zestawy programów nauczania  dla danego oddziału oraz dokonują modyfikacji

programów w miarę potrzeb;

 b)korelują treści nauczania przedmiotów pokrewnych;

 c) opracowują  szczegółowe  kryteria  oceniania  uczniów  oraz  dokonują  analizy  badań
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wyników nauczania;

 d)opiniują przygotowane w szkole autorskie programy nauczania, innowacje i eksperymenty,

2. Każdy zespół opracowuje plan pracy na dany rok szkolny. 

3. Pracą zespołu kieruje Przewodniczący powoływany przez Dyrektora Szkoły na wniosek

zespołu.

4. Dyrektor szkoły może powoływać zespoły doraźno – problemowe w razie potrzeb.

§ 17

1.   Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział opiece nauczyciela wychowawcy.

2.   Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy, wychowawca powinien opiekować się danym

      oddziałem przez cały etap edukacyjny.

3.   Zmiana wychowawcy może nastąpić w przypadku gdy:

    1)  sam złoży rezygnację z tej funkcji;

    2) rodzice uczniów klasy zgłoszą taki wniosek większością 75% głosów;

   3) wynika to z ze zmian organizacyjnych w pracy szkoły;

4. Ostateczną decyzję w sprawie zmiany wychowawcy podejmuje Dyrektor Szkoły po zasięg-

nięciu opinii Rady Pedagogicznej.

5. Formy  realizacji  zadań  nauczyciela  wychowawcy  powinny  być  dostosowane  do  wieku

uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.

6. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczegól-

ności:

    1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygo-

towanie do życia w rodzinie i społeczeństwie;

    2) inspirowanie działań zespołowych uczniów;

    3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole oraz między

uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

7.   W celu realizacji swoich zadań wychowawca:

1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka;

2) planuje i organizuje wspólnie z rodzicami różne formy życia zespołowego rozwijające

jednostki i integrujące zespół uczniowski oraz ustala treść i formę zajęć tematycznych na

godzinach wychowawczych;

3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi i koordynując

ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów oraz wobec tych, którym potrzebna jest

indywidualna opieka (dotyczy to uczniów szczególnie uzdolnionych jak i z różnymi trud-
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nościami   i niepowodzeniami);

4) utrzymuje kontakt z rodzicami w celu ustalenia potrzeb opiekuńczo - wychowawczych ich

dzieci, włączenia rodziców w sprawy oddziałów klas i szkoły oraz współdziałania z nimi

w działaniach wychowawczych;

5) na  miesiąc  przed  śródrocznym  i  rocznym  klasyfikacyjnym  posiedzeniem  Rady

Pedagogicznej zawiadamia rodziców o przewidywanych dla ucznia ocenach (dodatkowo

pisemnie o ocenach niedostatecznych, nieodpowiednich i nagannych);

6) wykonuje czynności administracyjne dotyczące  oddziałów, zgodnie z ustaloną w szkole

formą dokumentacji;

7) realizując swoje zadania, wychowawca w szczególności spotyka się z rodzicami uczniów

na klasowych spotkaniach;

8) informację o spotkaniu przekazuje się zainteresowanym w sposób zwyczajowo przyjęty

w szkole;

9) współpracuje z poradnią psychologiczno-  pedagogiczną w celu rozpoznawania potrzeb

i trudności uczniów.

Rozdział 6

Nagrody i kary

§ 17

1. Nagrody:

    1) za rzetelną naukę, wzorową postawę, wybitne osiągnięcia sportowe, sukces - na miarę

swoich możliwości - w konkursie lub innej formie współzawodnictwa, pomoc koleżeńską,

pracę na rzecz szkoły i oddziału, uczeń może otrzymać następujące nagrody i wyróżnienia:

   a)  pochwałę wychowawcy oddziału klasy,

   b)  pochwałę dyrektora szkoły wobec uczniów i nauczycieli,

   c)  list pochwalny do rodziców,

   d)  dyplom uznania,

   e)  nagrodę rzeczową,

   f) świadectwo z wyróżnieniem; 

2) znaczące osiągnięcia odnotowuje się na świadectwie szkolnym.

2. Kary:
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    1)  wobec ucznia, który nie przestrzega Statutu Szkoły i ogólnie przyjętych norm zachowania

można zastosować:

   a)  upomnienie ustne lub pisemne wychowawcy,

   b)  upomnienie lub naganę Dyrektora Szkoły,

  c)  zakaz uczestnictwa w imprezach,

  d) zakaz reprezentowania szkoły na zewnątrz,

  e) obniżenie oceny zachowania, w uzasadnionych przypadkach, takich jak: kradzież, pobi-

cie    z  uszkodzeniem ciała,  palenie  papierosów, brutalne  zachowania  w stosunku do

nauczyciela lub innego pracownika szkoły, nawet do oceny nagannej,

  f) przeniesienie  do  równorzędnego oddziału   (uchwałą  Rady  Pedagogicznej),  jeśli  taka

możliwość istnieje,

  g) zawiadomienie  Policji  w  przypadku  popełnienia  przez  ucznia  czynu  karalnego  (np.

kradzieży, bicia, zastraszania, zażywania alkoholu, narkotyków, stalkingu),

  h) przeniesienie do innej szkoły za zgodą Kuratora Oświaty, gdy inne, zastosowane wobec

ucznia środki zaradcze nie przyniosły oczekiwanych rezultatów;

    2) przy nakładaniu kar należy brać pod uwagę:

  a)  rodzaj popełnionego przewinienia,

  b) skutki społecznego przewinienia,

  c)  dotychczasowe zachowanie ucznia,

  d) intencje ucznia,

  e)  wiek ucznia,

  f)  poziom rozwoju psychofizycznego ucznia;

    3) dyrektor szkoły może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do

innej  szkoły  w  przypadku,  gdy  zmiana  środowiska  wychowawczego  może  korzystnie

wpłynąć na postawę ucznia;

    4) o przeniesieniu ucznia do innej szkoły wnioskuje się, na podstawie uchwały Rady Pedagog-

icznej gdy: uczeń nagminnie łamie przepisy Statutu Szkolnego, zachowuje się w sposób de-

moralizujący bądź agresywny, zagrażający zdrowiu i życiu innych uczniów, dopuszcza się

czynów łamiących prawo (zastraszanie, wymuszanie, kradzieże), a zastosowane środki zarad-

cze przewidziane w prawie szkolnym nie przynoszą pożądanych efektów;

    5) z posiedzenia Rady Pedagogicznej sporządza się dokładny protokół. Wychowawca przed-

stawia rzetelnie uchybienia w zachowaniu ucznia i okoliczności łagodzące, analizowane są

dotychczasowe działania wobec ucznia i możliwości wychowawczego oddziaływania szkoły;

    6) od nałożonej kary, uczeń, jego rodzice (prawni opiekunowie), przedstawiciele Samorządu

Uczniowskiego mogą, w formie pisemnej odwołać się do Dyrektora Szkoły w terminie do 7
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dni od nałożenia kary;

    7) dyrektor szkoły w porozumieniu ze Szkolnym Zespołem Wychowawców i po zasięgnięciu

opinii przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, rozpatruje odwołanie w ciągu 3 dni i

postanawia:

   a)  oddalić odwołanie, podając pisemne uzasadnienie,

   b)  odwołać karę,

   c)  zawiesić warunkowo wykonanie kary;

    8) od decyzji podjętej przez Dyrektora Szkoły odwołanie nie przysługuje;

    9) wychowawca  informuje  rodziców  ucznia  o  przyznanej  mu  nagrodzie  lub  zastosowaniu

wobec niego kary.

Rozdział 7

Zasady rekrutacji

§ 17a

1. Zasady rekrutacji funkcjonują zgodnie z obowiązującymi przepisami w porozumieniu z organem

prowadzącym.

Rozdział 8

Prawa i obowiązki uczniów

§ 17b

1.    Uczeń ma prawo do:

1)  znajomości swoich praw;

2)    informacji, o sposobach kontroli postępów w nauce i kryteriach ocen;

3)   swobodnego wypowiadania  poglądów i  opinii,  w tym w sprawach ucznia  (o ile  nie

narusza to dobra innych osób, może wygłaszać kontrowersyjne poglądy i opinie niezgodne z

kanonem nauczania, co nie zwalnia go jednocześnie od znajomości treści przewidzianych ma-

teriałem nauczania);

4)   wolności myśli, sumienia, wyznania;
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5)   wolności zrzeszania się (ma prawo należeć do organizacji i stowarzyszeń działających na

terenie szkoły i poza nią);

6)   wolności  od  poniżającego  traktowania  i  karania  (opieki  wychowawczej  i  warunków

pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami prze-

mocy fizycznej lub psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności);

7)   równego traktowania wobec prawa szkolnego;

8)   życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym (jest

jednakowo oceniany bez względu na wygląd zewnętrzny, status społeczny, status ucznia);

9)   ochrony swojej prywatności (ma prawo do tajemnicy życia prywatnego i rodzinnego);

10) rozwijania uzdolnień i zainteresowań oraz uzyskania pomocy w planowaniu swojego roz-

woju;

11)  odpoczynku w terminach określonych w przepisach, w sprawie organizacji roku szkol-

nego,        a także podczas przerw między zajęciami;

12) udziału w zajęciach pozalekcyjnych i imprezach organizowanych przez szkołę;

13) w celu umożliwienia uczniowi rozwijania szczególnych uzdolnień i zainteresowań przez

dostosowanie  tempa  uczenia  się  do  jego  indywidualnych  możliwości  i  potrzeb  dyrektor

szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki, wyznaczając nauczyciela -

opiekuna;

14)  szczegółowe warunki i tryb udzielania zezwoleń oraz organizację indywidualnego pro-

gramu lub toku nauki określają odrębne przepisy;

15) dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły

na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej obejmuje się nauczaniem in-

dywidualnym, na zasadach ustalonych odrębnymi przepisami;

16)  każdy uczeń ma prawo do uzyskania pomocy w nauce ze strony nauczyciela, zarówno

w  przypadku  zagrożenia  oceną  niedostateczną,  jak  i  chęcią  ugruntowania  i  poszerzenia

swoich wiadomości i rozwoju zainteresowań oraz w przypadku dłuższej usprawiedliwionej

nieobecności w szkole;

17)  ubiegania się o udział w reprezentacji szkoły w imprezach artystycznych i sportowych

oraz      w innych formach współzawodnictwa uczniów.

2.   Korzystanie z wymienionych praw może zostać ograniczone z uwagi na zagrożenie bez-

pieczeństwa, ochronę porządku i zapobieganie przestępstwom, ochronę zdrowia i moralności

lub ochronę praw i wolności innych osób.

3.    Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor szkoły po uzyskaniu pozytywnej opinii rady ped-
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agogicznej i rady rodziców.

4.    Dokumentem tożsamości ucznia jest legitymacja szkolna.

5.    W przypadku łamania praw ucznia, może on za pośrednictwem rodziców lub prawnych

opiekunów, złożyć pisemną skargę do dyrektora szkoły, który to w ciągu 7 dni rozpatruje ją i

po  konsultacji  z  radą  pedagogiczną  podejmuje  stosowne decyzje.  W przypadku  niesatys-

fakcjonującego ucznia rozwiązania ma on prawo zgłosić swoje zastrzeżenia do Rzecznika

Praw Dziecka   w Warszawie.

6.    Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w Statucie Szkoły, zwłaszcza:

1)   regularnie uczęszczać na zajęcia;

2)  brać aktywny udział w lekcjach oraz uzupełniać braki wynikające z absencji na warunkach

uzgodnionych z nauczycielem przedmiotu;

3)   punktualnie przychodzić na zajęcia;

4)  przestrzegać regulaminów pomieszczeń szkolnych wynikających ze specyfiki ich przez-

naczenia (pracownie, biblioteka, świetlica, sala gimnastyczna);

5)   szanować sprzęt szkolny oraz wyposażenie klas i innych pomieszczeń;

6) do przestrzegania  praw i  obowiązków ucznia zobowiązani  są zarówno uczniowie jak i

nauczyciele;

7) uczeń, który naruszył  obowiązek ucznia określone w statucie,  niezależnie od nałożonej

kary, może być zobowiązany przez dyrektora szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagog-

icznej, do:

     a) naprawy wyrządzonej szkody;

     b) przeproszenia osoby pokrzywdzonej;

     c) uczestnictwa w określonych zajęciach o charakterze wychowawczym, terapeutycznym

        lub dydaktycznym;

     d)wykonywania określonej pracy społecznej użytecznej na rzecz, szkoły lub społeczności

        lokalnej.

7.    Sytuacje  konfliktowe  między  uczniem  a  nauczycielem  powinny  być  wyjaśnione  i

rozwiązane       w pierwszej kolejności przy pomocy wychowawcy. Jeżeli zainteresowane

strony nie rozwiążą konfliktu, mogą się odwołać do Rady Pedagogicznej, a następnie dyrek-

tora szkoły. W przypadku nie rozwiązania konfliktu na terenie szkoły zainteresowane strony,

mogą  odwołać  się  do  Kuratorium  Oświaty.  W wyżej  wymieniony  sposób  powinny  być

rozwiązywane konflikty pomiędzy zespołem klasowym a nauczycielem.

8. Propozycje zmian w zakresie praw i obowiązków ucznia mogą zgłaszać uczniowie, rodzice

i  nauczyciele.  Nie  mogą być  one  sprzeczne  z  niniejszym Statutem.  Proponowane zmiany

muszą być zaakceptowane przez Radę Pedagogiczną.
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9. Zasady przedstawienia w określonym terminie usprawiedliwienia nieobecności ucznia na za-

jęciach edukacyjnych:

1)  uczniowie  mają  obowiązek  regularnie  uczestniczyć  w  zajęciach  szkolnych,  a  każdą

nieobecność usprawiedliwić najpóźniej do tygodnia od ostatniego dnia nieobecności. Po tym

terminie nieobecności będą uznawane za nieusprawiedliwione i będą miały wpływ na ocenę z

zachowania;

2) gdy uczeń jest nieobecny w szkole przez co najmniej 3 dni, a rodzic nie przekazał zaświad-

czenia lekarskiego, pisemnego oświadczenia lub informacji ustnej, wychowawca ma obow-

iązek skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami);

3)  uczniom zabrania się opuszczania terenu szkoły podczas przerw oraz podczas oczekiwania

na wyjście na autobus;

4)   zwolnienie ucznia z lekcji może nastąpić tylko na osobistą lub pisemną prośbę rodzica;

5) w przypadku zaistnienia nagłej choroby ucznia (doznania urazu) wychowawca powiadamia

rodziców, którzy mają obowiązek odebrać dziecko ze szkoły.

10. Dbanie o wygląd:

      1) każdy uczeń posiada strój galowy, który powinien nosić w czasie:

   a) uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego,

   b) grupowych lub indywidualnych wyjść poza teren szkoły w charakterze reprezentacji 

        (z wyjątkiem zawodów sportowych ); imprez okolicznościowych, jeżeli taką decyzję

         podejmie wychowawca  lub Rada Pedagogiczna;

      2) przez strój galowy należy rozumieć:

   a)  dla dziewcząt - ciemna spódnica lub spodnie, biała bluzka,

   b)  dla chłopców - ciemne spodnie i biała koszula;

      3) ubiór  codzienny  ucznia  powinien  być  czysty  i  dostosowany  do  warunków  atmosfer-

ycznych;

      4) podczas lekcji wychowania fizycznego obowiązuje strój sportowy dostosowany do

     miejsca odbywania lekcji i warunków atmosferycznych oraz obuwie sportowe;

      5) przez strój sportowy rozumie się dres sportowy, spodenki gimnastyczne, koszulka typu

      T-shirt.

      6) uczeń ma obowiązek przestrzegać zasad higieny osobistej;

      7) wygląd zewnętrzny ucznia nie ma wpływu na oceny z przedmiotu;

      8) w szkole nie nosi się wierzchniej odzieży oraz nakryć głowy.

11. Przestrzeganie  ustalonych  warunków  korzystania  z  telefonów  komórkowych  i  innych
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urządzeń elektronicznych na terenie szkoły:

      1) zabrania się przynoszenia telefonów komórkowych, walkmanów, odtwarzaczy mp3, mp4

oraz innych urządzeń elektronicznych podczas zajęć lekcyjnych i przerw;

      2) szkoła nie  ponosi odpowiedzialności  za zniszczenie  lub kradzież  tych  przedmiotów na

terenie placówki;

     3) zabrany przez  nauczyciela  telefon zostaje  przechowany w sekretariacie  szkoły i  oddany

rodzicom ucznia.

12. Zasady właściwego zwracania się ucznia do nauczycieli  oraz innych pracowników szkoły.

Uczeń ma obowiązek:

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

1)   pracowników szkoły; stosować zwroty grzecznościowe („dzień dobry”, „do widzenia”,

     „proszę”, „dziękuję”, „przepraszam”);

      2) zachowywać się w sposób kulturalny na lekcji, tzn.: nie żuć gumy, nie jeść, nie pić, nie 

     chodzić po izbie lekcyjnej i nie rozmawiać;

      3) szanować przekonania i własność innych osób;

      4) przeciwstawiać się przejawom agresji;

      5) dbać o bezpieczeństwo, zdrowie własne i swoich kolegów;

      6) dbać o ład i porządek w szkole, w izbie lekcyjnej na boisku i na ulicy przy szkole;

13. Wobec ucznia,  który dopuścił  się  wykroczenia  lub czynu  podlegającego karze  stosuje  się

odrębne przepisy.

Rozdział 9

Warunki pobytu w szkole zapewniające uczniom bezpieczeństwo, ochronę przed prze-
mocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii 

społecznej.

1.   Dyrektor Szkoły zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole, a także bez-

pieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanymi przez szkołę poza

jej budynkiem. Boisko szkolne oraz dolny korytarz szkoły objęte monitoringiem.

2.    Uczniowie przebywający w szkole znajdują się pod nadzorem wszystkich pracowników

szkoły,  którzy  natychmiast  reagują  na  jakiekolwiek  naruszenie  bezpieczeństwa  ucznia
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wdrażając procedury działań i stosując ustalenia przyjęte w szkole:

1) zgodnie  z  przyjętym  tygodniowym  rozkładem  zajęć,  planem  zajęć  dodatkowych,

planem dyżurów i zakresem obowiązków poszczególnych pracowników szkoły, 

2) każdy nauczyciel systematycznie kontroluje miejsce, gdzie prowadzi zajęcia i dąży do

zabezpieczenia dostrzeżonych zagrożeń. W przypadku pojawienia się ich obowiązany

jest do niezwłocznego zawiadomienia  dyrektora lub wicedyrektora.

3) nauczyciele zobowiązani są na każdej lekcji kontrolować obecność uczniów,

4) w salach  o  zwiększonym ryzyku  wypadku  (sala  komputerowa,  sala  gimnastyczna)

opiekun Sali  opracowuje  regulamin  pracowni  i  zapoznaje  z  nim uczniów na  pier-

wszych zajęciach w danym roku szkolnym,

5) w sali gimnastycznej i na boisku prowadzący zajęcia sprawdzają sprawność sprzętu

sportowego  i  dostosowują  wymagania  i  formę  zajęć  do  możliwości  fizycznych

uczniów  i bazy lokalowej,

6) jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne w czasie przerw uczniowie przebywają

na świeżym powietrzu, 

7) w czasie przerw nauczyciele aktynie pełnia dyżury według harmonogramu.

8) uczniowie, którzy czekają na zajęcia mają zapewniona opiekę i zorganizowany czas

w świetlicy szkolnej, 

9) opiekę  nad  uczniami  przebywającymi  w  szkole  podczas  zajęć  obowiązkowych  i

nadobowiązkowych (np. koła zainteresowań, chór, zajęcia sportowe, zespoły wyrów-

nawcze itp.)  sprawuje nauczyciel,  któremu przydzielono dane zajęcia  w przydziale

czynności. Jeśli nauczyciel jest w tym czasie nieobecny, to w przypadku zajęć obow-

iązkowych opiekę tę sprawuje inna wyznaczona przez dyrektora lub wicedyrektora os-

oba w formie zleconego zastępstwa.

10) nauczyciel  może  zwolnić  do  domu  dziecko,  które  źle  się  czuje  na  lekcjach,  a

wychowawca, inny nauczyciel, pielęgniarka szkolna, sekretarz szkoły, dyrektor szkoły

mają obowiązek poinformowania o zaistniałej sytuacji rodziców lub opiekunów ucz-

nia, którzy podejmują decyzje dotyczącą  ewentualnego odebrania lub pozostawienia

dziecka  w  szkole   do  czasu  zakończenia  zajęć  przewidzianych  w  planie  danego

oddziału.

11)  odpowiedzialność za bezpieczeństwo ucznia, zwolnionego z zajęć na umotywowaną

pisemną prośbę opiekuna lub rodziców, lub zwolnionego przez wychowawcę, innego

nauczyciela, dyrektora szkoły, itp., spada na osobę, która zwróciła się z ta prośbą.

12) nauczyciele  i inni pracownicy szkoły nie maja prawa usuwania ucznia z zajęć lek-

cyjnych, a także wysyłania ich poza teren szkoły. 
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13) podczas  zajęć pozalekcyjnych,  takich  jak:  zbiórki,  koła  zainteresowań,  koła przed-

miotowe,  zebrania  Samorządu  Uczniowskiego,  zawody  sportowe,  konkursy,  itp.

Opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel, któremu na stałe lub doraźnie powierzono

prowadzenie wymienionych zajęć. Zmiana opiekuna może nastąpić w uzasadnionych

przypadkach za zgodą dyrektora lub wicedyrektora szkoły. 

14) opiekę  nad  uczniami  na  zajęciach  pozalekcyjnych  i  pozaszkolnych  typu:  obchody

świąt  państwowych,  Dzień Dziecka,  Dzień Rodziny, dyskoteki,  wieczorki  klasowe,

wycieczki do kina, teatru itp. Sprawują wychowawcy klas. Dyrektor szkoły za porozu-

mieniem z wychowawcą klasy, może przydzielić opiekę innej osobie. 

15) uczniowie, którzy mają zwolnienie z ćwiczeń na wychowaniu fizycznym, wystawione

przez lekarza, przebywają na wyżej wymienionych lekcjach pod opieką prowadzącego

je nauczyciela. Jeśli wychowanie fizyczne jest pierwszą lub ostatnią godziną lekcyjną

w danym dniu, uczniowie ci są zwolnieni z zajęć.

16) uczniowie dojeżdżający są odprowadzani  do autobusów odjeżdżających  z  parkingu

szkolnego po uprzednim odnotowaniu obecności,

17) wszystkie wycieczki są organizowane zgodnie z regulaminem organizacji wycieczek

szkolnych, 

18) opiekę nad uczniami podczas wycieczek po najbliższej okolicy sprawuje nauczyciel-

organizator wycieczki.

19) opiekę  nad uczniami  w czasie  wycieczek,  biwaków, rajdów, ognisk  i  innych  form

rekreacji  i  turystyki  poza  terenem miejscowości  sprawują wyznaczeni  nauczyciele,

inne  pełnoletnie  osoby  w tym  rodzice,  którzy  ukończyli  szkolenie  dla  opiekunów

wycieczek szkolnych.

20) kierownikiem  wycieczki  lub  imprezy  turystycznej  może  być  nauczyciel,  który

ukończył kurs kierowników wycieczek szkolnych. 

21) wyjścia poza teren szkoły, po uzyskaniu zgody Dyrektora szkoły wpisywane są do

zeszytu wyjść, który znajduje się w sekretariacie szkoły,  

22) wychowawca na początku roku szkolnego, przed feriami zimowymi i letnimi, przy-

pomina uczniom o bezpiecznej drodze do i ze szkoły oraz o zachowaniu zasad bez-

piecznego wypoczynku, 

23) organizowanie spotkań uczniów z przedstawicielami instytucji zajmujących się zagad-

nieniami bezpieczeństwa: Policji, Straży Pożarnej,  

24) uczniom klas I-VI zapewnia się możliwość pozostawienia w salach lekcyjnych części

podręczników i przyborów szkolnych.

3. Szkoła podejmuje liczne działania profilaktyczne poprzez:
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1) realizację przyjętego w szkole Programu Profilaktyki,

2) rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów,

3)    realizację określonej tematyki na godzinach z wychowawcą we współpracy ze spec-

jalistami, 

4)   działania opiekuńcze wychowawcy,

5)   działania pedagoga szkolnego, 

6)   współpracę z instytucjami wspomagającymi szkołę, między innymi: poradnią psycho-

logiczno-  pedagogiczną,  komisją  ds.  rozwiązywania  problemów  alkoholowych,

komisją interdyscyplinarną, policją, kuratorem sądowym, 

7)   współpracę z pielęgniarką szkolną w zakresie szerzenia profilaktyki zdrowotnej.

4.   Do dyspozycji uczniów w każdej sprawie jest telefon w sekretariacie szkoły.

5.   W szkole  znajduje  się  w  widocznym,  dostępnym  dla  uczniów miejscu  plan  ewakuacji

placówki.

6. Drogi ewakuacyjne oznaczone są w szkole w sposób wyraźny i trwały.

7. Dyrektor  co  najmniej  raz  w  roku  dokonuje  kontroli  obiektów  szkolnych  pod  kątem  za-

pewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Z kontroli

sporządza się protokół, podpisany przez osoby kontrolujące, a którego kopie przekazuje się

organowi prowadzącemu.

8. Prace remontowe, naprawcze i instalacyjne przeprowadza się w szkolnych pomieszczeniach

pod nieobecność w nich uczniów.

9.   Teren szkoły jest ogrodzony.

10. W przypadku opadów śniegu przejścia na teren szkoły oczyszcza się ze śniegu i lodu oraz

posypuje piaskiem.

11. Urządzenia sanitarno- higieniczne są utrzymywane w czystości i pełnej sprawności.

12. Istniejące  w szkole urządzenia wentylacyjne,  grawitacyjne,  elektryczne,  gazowe podlegają

okresowemu przeglądowi.

13. W pomieszczeniach szkoły zapewnia się właściwe oświetlenie, wentylację i ogrzewanie.

14. Wyposażenie szkoły posiada odpowiednie atesty.

15. Miejsce wydawania i  spożywania posiłków utrzymuje się w czystości,  a ich wyposażenie

w stanie technicznym zapewniającym bezpieczne używanie.

16. Dożywianie odbywa się w formie posiłków przygotowanych przez kuchnię i ma postać:

    1) ciepłych napojów(np. herbata, kakao, mleko);

    2) obiadów.

17. Pokój nauczycielski, miejsce wydawania posiłków, sekretariat, salę gimnastyczną wyposaża
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się w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję o

zasadach udzielania tej pomocy.

18. Schody  wyposażone  są  w  balustrady  z  poręczami  zabezpieczonymi  przed  ewentualnym

zsuwaniem się po nich.

19. W pomieszczeniach gdzie odbywają się zajęcia temperatura powinna wynosić co najmniej

18°C. Jeżeli nie jest to możliwe Dyrektor zawiesza zajęcia na czas oznaczony, powiadamiając

o tym organ prowadzący.

20. Urządzenia niesprawne, uszkodzone oznacza się w sposób wyraźny i zabezpiecza przed uru-

chomieniem.

21. Stoliki  uczniowskie,  krzesła i  inne sprzęty szkolne dostosowane są do rodzaju pracy oraz

wzrostu uczniów i odpowiednio oznaczone.

22. Udział uczniów w pracach na rzecz środowiska lub szkoły może mieć miejsce tylko po

zaopatrzeniu ich w odpowiedni sprzęt lub środki ochrony indywidualne do wykonywania tych

prac oraz po zapewnieniu właściwego nadzoru i bezpiecznych warunków pracy.

23. Szkoła zabezpiecza uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla

ich prawidłowego rozwoju poprzez zainstalowanie i aktualizowanie oprogramowania zabez-

pieczającego.

24. Ponadto  w  szkole  tworzy  się  stanowisko  Administratora  Bezpieczeństwa  Informacji   do

którego obowiązków należy:

1) wykonywanie  wszystkich  prac  niezbędnych  do  efektywnego  oraz  bezpiecznego

zarządzania systemami informatycznymi i tradycyjnymi;

2) zapewnianie dostępu do systemów informatycznych i tradycyjnych tylko osobom up-

oważnionym przez dyrektora;

3) po uzgodnieniu  z  dyrektorem określa  warunki  i  sposób przydzielania  użytkownikom

kont i haseł;

4) posiada bieżącą listę osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.

§ 18

Uchylono

Rozdział 10
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Szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów:

1.   Wewnątrz szkolne zasady oceniania określają warunki i sposób oceniania, klasyfikowania

i  promowania  oraz  przeprowadzania  egzaminów  w  Szkole  Podstawowej  im.  Ludwiki

Jakubowicz w Ostrowitem.

2.   Zasady oceniania z religii określają przepisy ustalone przez Komisję Wychowania Katolick-

iego Konferencji Episkopatu Polski.

3.   Ocenianie szkolne obejmuje:

1) ocenianie bieżące;

a)  klasyfikację śródroczną (po I okresie);

b)klasyfikację roczną (po II okresie).

4. Ocenianiu podlegają:

    1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;

    2) zachowanie ucznia.

5.   Ocenianie  osiągnięć  edukacyjnych  ucznia  polega  na  rozpoznawaniu  przez  nauczycieli

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

wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole

programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.

6.   Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę , nauczycieli

oraz  uczniów  danego  oddziału stopnia  respektowania  przez  ucznia  zasad  współżycia

społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w niniejszym statucie.

7.   Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania

wewnątrzszkolnego.

8.   Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

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

o postępach w tym zakresie;

2)  udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

3)  motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
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4)  dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i  nauczycielom informacji  o postępach,

trudnościach w nauce, zachowaniu oraz uzdolnieniach ucznia;

5)  umożliwienie  nauczycielom  doskonalenia  organizacji  i  metod  pracy  dydaktyczno-

wychowawczej.

6) udzielanie  uczniom  pomocy  w  nauce  poprzez  przekazywanie  uczniowi  informacji

zwrotnej o jego mocnych i słabych stronach oraz wskazówek do dalszej pracy.

9.    Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1)  formułowanie  przez  nauczycieli  wymagań  edukacyjnych  niezbędnych  do  uzyskania

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i do-

datkowych zajęć edukacyjnych;

2)  ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

3)  ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i do-

datkowych  zajęć  edukacyjnych  oraz  śródrocznej  oceny  klasyfikacyjnej  zachowania,

według skali i w formach przyjętych w naszej szkole;

4)  przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

5)  ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć eduka-

cyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

6)  ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasy-

fikacyjnych  z  obowiązkowych  i  dodatkowych  zajęć  edukacyjnych  oraz  rocznej  oceny

klasyfikacyjnej zachowania;

7)  ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informa-

cji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

10.  Wymagania edukacyjne,  sposoby sprawdzania osiągnięć  edukacyjnych  zawarte  są w sys-

temach oceniania z poszczególnych przedmiotów.

11. Nauczyciele  na  początku  każdego  roku  szkolnego  informują  uczniów  oraz  ich  rodziców

(prawnych opiekunów) o:

1)  wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i

rocznych  ocen klasyfikacyjnych  wynikających  z  obowiązkowych  i  dodatkowych  zajęć

edukacyjnych, realizowanego przez siebie programu nauczania;

2)  sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3)  warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
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12. Wychowawca na początku każdego roku szkolnego informuje  uczniów oraz 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;

    3)  skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

13. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).

14. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną

ocenę.

15.  Sprawdzone i ocenione pisemne prace  ucznia  są udostępniane do wglądu uczniowi  i jego

rodzicom (prawnym  opiekunom). Uczeń  lub  jego  rodzic  (prawny  opiekun)  ma  wgląd  w

dokumentację dotyczącą oceniania ucznia na terenie szkoły, może robić notatki, ale nie może

kopiować prac ucznia.

15a. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego,

egzaminu poprawkowego, zastrzeżeń oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest

udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom.

16. Nauczyciel,  na podstawie  opinii  publicznej  poradni  psychologiczno-pedagogicznej,  w tym

publicznej  poradni  specjalistycznej,  ma  obowiązek  dostosować  wymagania  edukacyjne

niezbędne  do  uzyskania  poszczególnych  śródroczny  i  rocznych  ocen  klasyfikacyjnych  z

obowiązkowych  i  dodatkowych  zajęć  edukacyjnych  wynikających  z  realizowanego  przez

siebie programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucz-

nia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w

uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

17. Uczniowi,  u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się,  wymagania eduka-

cyjne, o których mowa w ust.1 dostosowuje się także na podstawie opinii niepublicznej po-

radni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej.

18. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indy-

widualnego nauczania należy dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb
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psychofizycznych i edukacyjnych ucznia na podstawie tego orzeczenia.

19. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki     i za-

jęć artystycznych w szczególności należy brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia    w

wywiązywanie  się  z  obowiązków wynikających  ze  specyfiki  tych  zajęć,  a   w przypadku

wychowania fizycznego – także systematyczności  udziału w zajęciach oraz aktywności  w

działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

20. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, na

podstawie  opinii  o  ograniczonych  możliwościach  uczestniczenia  ucznia  w tych  zajęciach,

wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii. 

21. Dyrektor zwalnia ucznia w wykonywania poszczególnych ćwiczeń na zajęciach wychowania

fizycznego, a nie z całych zajęć, uczeń będzie musiał przedstawić stosowne zaświadczenie

lekarskie.

22. Jeżeli  okres  zwolnienia  ucznia  z  zajęć  wychowania  fizycznego,  zajęć  komputerowych

uniemożliwia  ustalenie  śródrocznej  lub  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  wpisuje  się  „zwol-

niony” albo „ zwolniona”

23. W ocenianiu obowiązują następujące zasady:

1) Zasada systematyczności:

a) uczeń ma prawo do różnych form oceniania. Ocenie podlegają formy aktywności, które

są wymienione w systemach oceniania z poszczególnych przedmiotów;

b) uczeń powinien być oceniany co najmniej cztery razy w okresie z każdego przedmiotu.

Wyjątek stanowią przedmioty, które są prowadzone w wymiarze jednej godziny tygod-

niowo. Z tych przedmiotów uczeń powinien być oceniany co najmniej trzy razy w śró-

droczu;

c) każdy  uczeń  zobowiązany  jest  brać  udział  we  wszystkich  zapowiedzianych  formach

sprawdzania wiadomości i umiejętności przeprowadzanych w danym oddziale; 

d) gdy uczeń  nie  jest  w stanie  wywiązać  się  z  w/w obowiązków, nauczyciel  wyznacza

uczniowi inny termin. Jeżeli uczeń nie zgłosi się w drugim terminie,  otrzymuje ocenę

niedostateczną -w przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej. Ocenę niedostateczną

otrzymuje również w sytuacji, gdy nie ma żadnych powodów, aby nie przystąpić do za-

powiedzianej formy sprawdzania wiadomości i umiejętności (stwierdzone wagary);
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e) uczeń otrzymuje jedną ocenę opisową w ciągu okresu w formie informacji zwrotnej;

2) Zasada dokumentowania:

a) oceny uczniów należy zapisywać do dziennika, a uwagi o ich zachowaniu do "Zeszytu

spostrzeżeń". W tym zeszycie odnotowuje się również pochwały i kary;

b) nauczyciele, mają obowiązek zaznaczać nagłówkami różne formy pracy ucznia podlega-

jące ocenie (wypowiedzi, prace pisemne, sprawdziany aktywność, prace domowe, oceny

proponowane itp.);

d) nauczyciele-wychowawcy, mają obowiązek przechowywania dokumentacji wychowawcy

do końca sierpnia danego roku szkolnego;

e) prace pisemne z języka polskiego i matematyki powinny być wykonywane w osobnych

zeszytach lub na papierze podaniowym (również A4) i przechowywane w teczkach;

e) obowiązek przechowywania prac pisemnych dotyczy: prac klasowych, sprawdzianów (do

końca danego roku szkolnego);

f) oceny bieżące, ustala się według tradycyjnej skali od 1 do 6. Oceny te mogą być opatr-

zone znakiem "-,, ( minus) lub ,,+" (plus) z wyłączeniem -1 i +6;

g) oceny  śródroczne  i  roczne  wyrażone  są  cyframi  od  1  do  6,  bez  znaków  ,,+"  i  "-,,

odpowiednio: niedostateczny dopuszczający, dostateczny, dobry, bardzo dobry, celujący;

h) w dokumentacji szkolnej używa się koloru czarnego i niebieskiego. Czerwony kolor uży-

wany jest  tylko  w przypadku nanoszenia  poprawek.  Innych  znaków graficznych  oraz

kolorów nie przewiduje się;

3) Zasada terminowości.

a) ocenianie powinno być systematyczne i rytmiczne;

b) czas trwania prac klasowych, sprawdzianów, kartkówek i innych, oraz po jakiej partii ma-

teriału one się odbędą, określa się w następujący sposób: kartkówka (10 minut -wymagane

wiadomości z ostatniej lekcji), sprawdzian  (15-25 min - wymagane wiadomości z 3 ostat-

nich lekcji), prace klasowe (45-90 min. -wymagane  wiadomości  z  działu  programowego,

semestru, całego roku);

c)  dopóki nauczyciel nie sprawdzi, nie omówi i nie odda pracy, nie może on zrobić następ-

nego sprawdzianu wiedzy;

d) uczniowie mają możliwość ustalenia z nauczycielem terminów prac pisemnych;

e)   każda praca powinna być sprawdzona, oddana i omówiona w ciągu 14 dni od jej napisa-

nia;

f)   prace klasowe i sprawdziany które wykraczają poza zakres 3 ostatnich lekcji. powinny
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być zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem;

g) sprawdzenie wiedzy i umiejętności z zakresu 3 ostatnich lekcji może odbywać się bez za-

powiedzenia zarówno w formie pisemnej jak i ustnej;

h) nauczyciele wpisują do dziennika ołówkiem ustalony termin prac pisemnych;

i)  w ciągu tygodnia mogą odbywać się maksymalnie 2 przekrojowe prace klasowe( nie

więcej niż jedna dziennie);

j)  uczniowie w zasadzie nie powinni mieć zadawanych prac domowych na ferie (nie doty-

czy to lektur szkolnych). Prace, które są zadawane w piątek, nie powinny być bardziej

czasochłonne od przeciętnych ,za wyjątkiem prac z przedmiotów, które są w wymiarze

jednej godziny tygodniowo;

k) ilość zadawanych prac domowych powinna być dostosowana do możliwości uczniów;

l) uczeń może być nieprzygotowany do lekcji jeżeli w poprzednim dniu był na zawodach

sportowych, brał udział w konkursach czy olimpiadach na szczeblu wojewódzkim, był na

wycieczce organizowanej przez szkołę a jego powrót do domu był w godzinach popołud-

niowych lub wieczornych;

m) dopuszcza się umowę między uczniem a nauczycielem dotyczącą usprawiedliwienia nieo-

drobionych zadań domowych oraz nieprzygotowania się do lekcji;

n) uczeń  ma  prawo  być  nieprzygotowany  do  zajęć  lekcyjnych  po  dłuższej  uzasadnionej

nieobecności  w  szkole.  Forma  uzupełnienia  wiadomości  pozostaje  do  uzgodnienia  z

nauczycielami poszczególnych przedmiotów.

4) Zasada informacji zwrotnej:

a) każda  ocena  stanowi  informację  zwrotną  dla  nauczyciela,  ucznia  oraz  jego  rodziców

(prawnych opiekunów) i jest wytyczną do dalszej pracy;

b) na wniosek pisemny ucznia lub rodziców (prawnych opiekunów), nauczyciel jest zobow-

iązany uzasadnić każdą ocenę zarówno ustną jak i pisemną w formie ustnej wypowiedzi;

c) informacje  o  ocenach  bieżących rodzice  otrzymują  w  formie  pisemnej  na  śród-  okre-

sowych zebraniach z wychowawcą lub ustnie w trakcie rozmów indywidualnych z nauczy-

cielami. Po I okresie rodzice otrzymują pisemny wykaz ocen dziecka, natomiast zestawie-

nie ocen rocznych zawierają świadectwa szkolne;

d) uchylono

e) w  wyjątkowych  sytuacjach  (rażącego  niewywiązywania  się  z  obowiązków  szkolnych)

uczeń może otrzymać śródroczną i roczną ocenę niedostateczną lub być niesklasyfikowany

mimo, że rodzice (opiekunowie prawni) nie byli poinformowani o tym na jeden miesiąc

przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej;
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f) w wyjątkowych sytuacjach (rażących negatywnych zachowań) uczeń może otrzymać śró-

droczną lub roczną ocenę nieodpowiednią lub naganną z zachowania, mimo, że rodzice

(opiekunowie prawni) nie byli poinformowani o tym przed klasyfikacyjnym posiedzeniem

Rady Pedagogicznej,

g) szczegółowe  informacje  dotyczące  postępów  i  trudności  uczniów  w  nauce,  rodzice

(opiekunowie prawni) mogą uzyskać w trakcie spotkań indywidualnych z wychowawcą

lub nauczycielami przedmiotu;

5) Zasada obiektywności oraz jawności.

a) nauczyciele przedmiotów do końca września każdego roku szkolnego informują uczniów

i  ich  rodziców  (prawnych  opiekunów)  o  wymaganiach  edukacyjnych  niezbędnych  do

uzyskania  poszczególnych  śródrocznych  i  rocznych  ocen  klasyfikacyjnych  z  obow-

iązkowych      i dodatkowych zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanych przez

siebie programów nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych;

b) nauczyciele przedmiotów do końca września każdego roku szkolnego informują również

uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż

przewidywana rocznej oceny z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

c) koordynatorem tych działań jest wychowawca, który uzyskuje pisemne potwierdzenia od

rodziców;

d) nauczyciel  zapoznaje  uczniów  z  wymaganiami  edukacyjnymi  i  kryteriami  oceniania  z

każdego przedmiotu;

e) nauczyciele przedmiotów zobowiązani są wystawić oceny śródroczne i roczne na 2 dni

robocze przed planowanym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej;

f) ocena śródroczna i roczna nie jest średnią ocen bieżących;

g) sprawdzone i ocenione prace pisemne uczniów są przechowywane przez nauczycieli i na

życzenie rodziców przekazywane im do wglądu;

h) wychowawca do końca września danego roku szkolnego informuje uczniów i ich rodziców

(prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, oraz

o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej,

oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

i) ocenę zachowania ustala wychowawca po okresie i na koniec roku szkolnego;

6) Zasada możliwości poprawiania stopni:

a) uczeń ma prawo do poprawienia oceny niedostatecznej tylko z pracy klasowej(1 raz) w ter-

minie uzgodnionym z nauczycielem;
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b) uczeń,  który jest  klasyfikowany i  systematycznie  uczęszcza  na  zajęcia,  a  nieobecności

spowodowane były czynnikami obiektywnymi, może uzyskać ocenę wyższą niż przewidy-

wana roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych;

c) w przypadku oceny niedostatecznej rodzic ma prawo w terminie 7 dni od uzyskania infor-

macji o przewidywanej ocenie zgłosić w formie pisemnej, do nauczyciela danego przed-

miotu lub wychowawcy, prośbę o umożliwienie dziecku wykazania się wiedzą i umiejęt-

nościami na ocenę wyższą;

d) rodzice  (prawni  opiekunowie)  mogą  zgłosić  pisemne  zastrzeżenia  do  dyrektora  szkoły

jeżeli  uznają, że roczna(semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została

ustalona niezgodnie z przepisami prawa. W przypadku uznania roszczeń przeprowadza się

sprawdzian wiedzy ucznia w oparciu o „Procedury przeprowadzania sprawdzenia wiedzy

ucznia”.

7) Zasada czytelności kryteriów:

     a) W ocenianiu prac pisemnych bierzemy pod  uwagę  sumę zdobytych punktów: ocena  celu-

jąca (100%), ocena bardzo dobra (99% - 91%), ocena dobra (90% - 76%), ocena dostateczna

(75% - 56%), ocena dopuszczająca (55% - 40%), ocena niedostateczna (poniżej 40 %).

b)  stopień  celujący  otrzymuje  uczeń, który opanował  pełny  zakres  wiedzy i  umiejętności

określony obowiązkowymi  treściami  w programie  nauczania  danej  dziedziny edukacyjnej,

samodzielnie  i  twórczo  rozwija  własne  uzdolnienia  oraz biegle  posługuje  się  zdobytymi

wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych

z  programu  nauczania  danej  dziedziny  edukacyjnej,  proponuje  rozwiązania  nietypowe,

rozwiązuje także problemy i zadania wykraczające poza program nauczania danej dziedziny

edukacyjnej  lub osiąga  sukcesy  w  konkursach,  olimpiadach  przedmiotowych,  zawodach

sportowych i  innych,  kwalifikując  się  do finałów na szczeblu  województwa (regionu)  lub

posiada inne  porównywalne osiągnięcia;

c) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności

określony  obowiązkowymi  treściami  w programie  nauczania  danej  dziedziny  edukacyjnej

oraz sprawnie posługuje się zdobytymi  wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy

teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do

rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach;

d) stopień dobry otrzymuje  uczeń,  który opanował w pełni  wiadomości  określone w pod-
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stawie programowej, ale popełnia nieliczne błędy w zadaniach o wyższym stopniu trudności,

poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności,  rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe

zadania teoretyczne lub praktyczne;

e) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone

programem nauczania danej dziedziny edukacyjnej na poziomie nie przekraczającym wyma-

gań zawartych podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz rozwiązuje (wykonuje) ty-

powe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności, niezbędne dla dalszego

kształcenia bezpośrednio użyteczne w pozaszkolnej działalności ucznia – treści przydatne,

f) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który opanował treści ustalone  w podstawie pro-

gramowej kształcenia ogólnego danej dziedziny edukacyjnej na niskim poziomie, ale braki te

nie  przekreślają  możliwości  uzyskania  przez ucznia podstawowej  wiedzy i  umiejętności  z

danej dziedziny edukacyjnej w ciągu dalszej nauki oraz rozwiązuje (wykonuje) typowe zada-

nia teoretyczne i praktyczne, o niewielkim stopniu trudności;

g) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności

określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego danej dziedziny edukacyjnej, a

braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z danej

dziedziny.

8) Pierwszym obszarem aktywności uczniów podlegające ocenianiu jest wiedza:

a) zasób (przyrost) wiedzy;

b) odpowiedzi ustne,

c) testy;

d) sprawdziany;

e) zasób słownictwa;

f)ćwiczenia praktyczne sprawdzające wiedzę;

9) Drugim obszarem aktywności uczniów są umiejętności:

a) rozwiązywanie różnorodnych zadań;

b) projekty;

c) doświadczenia;

d) obserwacje;
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e) wyciąganie i formułowanie wniosków;

f) współdziałanie w zespole;

g) śpiew.

10) Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów:

a) formy ustne: odpowiedzi (dialog, streszczenie,  opowiadanie),wypowiedź w klasie (akty-

wność), recytacje, czytanie;

b) formy pisemne: praca klasowa, sprawdziany kontrolne (przekrojowe z omówionych dzi-

ałów), kartkówki (z bieżącego materiału), dyktanda, pisanie tekstu ze słuchu, zadania do-

mowe, testy, ćwiczenia pisemne na lekcji, prace dodatkowe (referaty, własna twórczość);

c) formy sprawnościowe, doświadczalne, praktyczne: sprawność  podczas  wykonywania

ćwiczeń, umiejętności praktyczne;

d) nauczyciel  zobowiązany jest  (w  zależności  od  specyfiku  przedmiotu)  do  dokonywania

wyboru trafnych form i metod dla struktury danego przedmiotu;

24. W  oddziałach IV-VI śródroczną i roczną ocenę zachowania ustala się według następującej

skali: wzorowe,  bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.

25. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

3) dbałość o honor i tradycje szkoły;

4) dbałość o piękno mowy ojczystej;

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

7) okazywanie szacunku innym osobom;

8) udział w konkursach tematycznych i przedmiotowych;

9) reprezentowanie szkoły w zawodach;

10) współudział w organizowaniu imprez szkolnych;

11) praca na rzecz biblioteki szkolnej;

12) pomoc koleżeńska;

13)pełnienie funkcji w szkole lub w oddziale;

 

26. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć eduka-

cyjnych.
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27. Ustalając ocenę zachowania wychowawca bierze pod uwagę:

a) spostrzeżenia pozostałych nauczycieli, zwłaszcza uczących w danym oddziale poprzez za-

sięgnięcie ich opinii w formie pisemnej (tabela z propozycjami ocen);

b) opinię uczniów danego oddziału na temat ocenianego ucznia;

c) samoocenę ucznia rozumianą jako prawo do wyrażania opinii o własnym zachowaniu.

28. Wychowawca na bieżąco informuje rodziców o niepożądanych postawach uczniów w formie

ustnej a w uzasadnionych przypadkach w formie pisemnej.

29.  Ocenę zachowania ustala wychowawca według kryteriów:

1) ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

a) bierze czynny udział w życiu szkoły i środowiska;

b) wzorowo wypełnia obowiązki ucznia;

c) dba o piękno mowy ojczystej;

d) dba o stosowny wygląd;

e) okazuje szacunek innym;

f) rozwija samodzielnie swoje zainteresowania i uzdolnienia;

g) dba o mienie szkoły i kolegów;

h) osiąga  sukcesy  na  szczeblu  szkoły,  regionu,  województwa  w  olimpiadach  przed-

miotowych, zawodach sportowych itp.;

i) nie dopuszcza się negatywnych uwag i godzin nieusprawiedliwionych,  j) uczeń nie

wchodzi w zachowania ryzykowne;

j) uczeń powinien spełnić co najmniej 6 punktów dotyczących zachowania wzorowego;

2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

a) angażuje się w życie szkoły;

b) aktywnie uczestniczy w lekcjach;

c) dba o kulturę słowa (nie używa wulgaryzmów);

d) dba o stosowny wygląd;

e) bardzo dobrze wypełnia obowiązki ucznia,

f) jest koleżeński i uczynny;

g) okazuje szacunek innym;

h) dba o mienie szkoły i kolegów;

i) uczeń nie wchodzi w zachowania ryzykowne;

j) dopuszcza się 1 uwagę negatywną;

3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
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a) dobrze wypełnia obowiązki ucznia;

b) angażuje się w życie szkoły;

c) dba o mienie szkoły i kolegów;

d) jego zachowanie na tle oddziału jest przeciętne;

e) dba o kulturę słowa (nie używa wulgaryzmów);

f) dba o stosowny wygląd;

g) okazuje szacunek innym;

h) nie wchodzi w zachowania ryzykowne;

i) dopuszcza się 3 uwagi negatywne;

.

4) ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

a) wypełnia obowiązki ucznia;

b) poprawnie zachowuje się w szkole i poza nią;

c) nie używa wulgaryzmów;

d) dba o mienie  szkoły i kolegów;

e) uczeń nie wchodzi w zachowania ryzykowne;

f) dopuszcza się 5 uwag negatywnych;

5) ocenę  nieodpowiednią  otrzymuje  uczeń,  który  spełnia  przynajmniej  3  z  niżej

wymienionych warunków:

a) używa wulgaryzmów;

b) kultura osobista budzi zastrzeżenia;

c) nie wypełnia podstawowych obowiązków ucznia;

d) nie okazuje szacunku nauczycielom i kolegom;

e) używa papierosy/ alkohol/ narkotyki;

f) niszczy sprzęt szkolny;

g) ma ponad 5 uwag negatywnych;

6) ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

a) spełnia kryteria na ocenę nieodpowiednią oraz:

b) wchodzi w kolizję z prawem

c) lub  wszczyna  bójki  z  kolegami,  a  podejmowane  działania  wychowawcze  nie

przynoszą oczekiwanych rezultatów.

30. Wychowawca informuje ucznia o proponowanej dla niego ocenie zachowania na 7 dni przed
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klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

31.  Ocenę zachowania może podwyższyć wychowawca  uwzględniając nowe informacje         o

uczniu. 

32.  Uczniowie i rodzice (prawni opiekunowie), mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły,

jeżeli  uznają,  że  roczna  ocena  klasyfikacyjna  zachowania  została  ustalona  niezgodnie  z

przepisami prawa dotyczącego trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być składane w

terminie 2 dni po zakończeniu zajęć edukacyjnych.

33. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niez-

godnie z przepisami prawa, dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie:

1) dyrektor szkoły jako przewodniczący;

2) wychowawca;

3) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel  prowadzący zajęcia edukacyjne w danym

oddziale;

4) przedstawiciel samorządu uczniowskiego;

5) przedstawiciel rady rodziców.

34. Wychowawca  przedstawia komisji uzasadnienie oceny zachowania.

35. Po rozpoznaniu odwołania,  komisja ustala roczną ocenę zachowania w drodze głosowania

zwykłą  większością  głosów;  w  przypadku  równej  liczby  głosów decyduje  głos  przewod-

niczącego komisji.

36. Komisja może:

      1) podwyższyć ocenę zachowania;

      2) utrzymać ocenę zachowania ustaloną przez wychowawcę.

37. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin

posiedzenia komisji, ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi za-

łącznik do arkusza ocen ucznia.

38. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

39. Klasyfikacja śródroczna i roczna obywa się w następujących terminach :

1) śródroczna – na koniec okresu I, który trwa od początku roku szkolnego do 15 stycznia:

2) roczna – na koniec II okresu (koniec roku szkolnego), który trwa od 16 stycznia do dnia

zakończenia zajęć w roku szkolnym i polega na:

          a) podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w

     szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia;

          b) ustaleniu  -  według skali  określonej  w statucie  szkoły -  okresowych i  rocznych  ocen

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania.

40. Klasyfikacja  śródroczna  i  roczna  ucznia  z  upośledzeniem  umysłowym  w  stopniu  umi-
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arkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych

z zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem indywidualnych zaleceń edukacyjnych dla danego

ucznia.

41. Klasyfikację  śródroczną  uczniów przeprowadza się  raz  w ciągu roku szkolnego,  po pier-

wszym okresie danego roku szkolnego.

42. Klasyfikacja roczna w oddziałach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiąg-

nięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz

ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasy-

fikacyjnej zachowania.

43. Klasyfikacja  roczna  ucznia  z  upośledzeniem  umysłowym  w  stopniu  umiarkowanym  lub

znacznym w oddziałach   I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu jego osiągnięć

edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i jego zachowania w danym roku szkolnym oraz ustale-

niu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej

zachowania.

44. Klasyfikacja roczna, począwszy od oddziału IV szkoły podstawowej, polega na podsumowa-

niu osiągnięć edukacyjnych  ucznia z zajęć edukacyjnych,  określonych w szkolnym planie

nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasy-

fikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali.

45. Klasyfikacja  roczna  ucznia  z  upośledzeniem  umysłowym  w  stopniu  umiarkowanym  lub

znacznym, począwszy od oddziału IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu jego os-

iągnięć  edukacyjnych  z  zajęć  edukacyjnych,  określonych  w  szkolnym  planie  nauczania,

z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na pod-

stawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu

rocznych  ocen klasyfikacyjnych  z zajęć edukacyjnych  i  rocznej  oceny klasyfikacyjnej  za-

chowania.

46. Nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych mają obowiązek podać uczniom do wiado-

mości oceny śródroczne i roczne na 2 dni robocze przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady

pedagogicznej.

47. Wychowawca ma obowiązek podać uczniom do wiadomości śródroczne i roczne oceny za-

chowania na 2 dni robocze przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

48. Śródroczne  i  roczne  oceny  klasyfikacyjne  z  obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych  ustalają

nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne.

49. uchylony

50. Śródroczne  i  roczne  oceny  klasyfikacyjne  z  dodatkowych  zajęć  edukacyjnych  ustalają

nauczyciele prowadzący te zajęcia. Roczna ocena klasyfikacyjna z tych zajęć edukacyjnych
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nie  ma  wpływu  na  promocję  do  klasy  programowo  wyższej  ani  na  ukończenie  szkoły.

Negatywna ocena z zachowania nie ma wpływu na promocję ucznia do klasy programowo

wyższej.

51. W oddziałach I-III oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcowo roczne oceny klasyfikacyjne

są ocenami opisowymi. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględ-

nia  poziom  opanowania  przez  ucznia  wiadomości  i  umiejętności  z  zakresu  wymagań

określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz

wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w

nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

52. W oddziałach  I – III szkoły podstawowej dodatkowo wprowadza się cztery poziomy według

których oceniane są wiadomości i umiejętności uczniów:

     1)  POZIOM WYSOKI-  w dzienniku lekcyjnym oznaczony literą A, jest oceną pozytywną,

otrzymuje ją uczeń,  który opanował pełny zakres  wiedzy i  umiejętności  określony obow-

iązkowymi treściami w programach poszczególnych edukacji; sprawnie posługuje się zdoby-

tymi wiadomościami, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i prob-

lemów. Jest uczniem samodzielnym, który potrafi rozwiązywać problemy teoretyczne i prak-

tyczne.

     2) POZIOM ŚREDNI- w dzienniku lekcyjnym oznaczony literą B, otrzymuje ją uczeń, który

w pełni nie opanował wiadomości obowiązkowych, ale opanował je na poziomie przekracza-

jącym wymagania zawarte w podstawie programowej nauczania zintegrowanego. Uczeń po-

trafi poprawnie stosować wiadomości i umiejętności, wykonuje samodzielnie typowe zadania

teoretyczne lub praktyczne.

     3) PONIŻEJ ŚREDNI- w dzienniku lekcyjnym oznaczony literą C,  otrzymuje ją uczeń, który

ma braki w opanowaniu treści ustalonych w podstawie programowej danej dziedziny eduka-

cyjnej, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy i

umiejętności z danej dziedziny edukacyjnej w ciągu dalszej nauki oraz z pomocą nauczyciela

wykonuje  zadania teoretyczne i praktyczne, o niewielkim stopniu trudności.

     4) POZIOM NISKI- w dzienniku lekcyjnym oznaczony literą D, jest oceną negatywną – otrzy-

muje ją uczeń,  który nie opanował treści  przewidzianych  w programie z poszczególnych

edukacji.  Jego braki przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy.

Uczeń nie potrafi pracować samodzielnie, nie rozwiązuje zadań praktycznych i teoretycznych.
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53. Oceny  bieżące  oraz  klasyfikacyjne  oceny  śródroczne  i  roczne  z  zajęć  edukacyjnych

począwszy od IV oddziału szkoły podstawowej ustala się według skali:

    1) stopień celujący  - 6;

    2) stopień bardzo dobry - 5;

    3) stopień dobry  - 4;

    4) stopień dostateczny - 3;

    5) stopień dopuszczający - 2;

    6) stopień niedostateczny - 1.

54. Oceny  bieżące  oraz  śródroczne  i  roczne  oceny  klasyfikacyjne  z  zajęć;  edukacyjnych  dla

uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami

opisowymi.

55. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną za-

chowania.

56. Roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od  oddziału IV szkoły podstawowej,

ustala się według następującej skali:

1) wzorowe;

2) bardzo dobre;

3) dobre;

4) poprawne;

5) nieodpowiednie;

6) naganne, 

57. W oddziale I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są

ocenami opisowymi.

58. Śródroczne  i  roczne  oceny  klasyfikacyjne  zachowania  dla  uczniów  z  upośledzeniem

umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

59. 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 indy-

widualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni spec-

jalistycznej.

60.Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
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     1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

     2)   promocję do oddziału programowo wyższego  lub ukończenie szkoły.

61. Uczeń może  nie  być  klasyfikowany z jednego,  kilku  lub  wszystkich  zajęć edukacyjnych,

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu

nieobecności  ucznia  na  zajęciach  edukacyjnych  przekraczającej  połowę  czasu  przeznac-

zonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

62.  Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin

klasyfikacyjny.

63.  Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na

wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na

egzamin klasyfikacyjny.

64.  Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. Egzamin klasyfika-

cyjny z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych        i wychowania fizy-

cznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

65. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w oparciu o procedury przeprowadzania egzam-

inów klasyfikacyjnych obowiązujące w szkole.

66. Egzamin  klasyfikacyjny  dla  ucznia  przeprowadza  nauczyciel  danych  zajęć:  edukacyjnych

w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych

zajęć edukacyjnych.

67. Termin egzaminu klasyfikacyjnego musi być ustalony z rodzicami(prawnymi opiekunami) i

nie może odbyć się później niż 14 dniu od zakończenia zajęć lekcyjnych w danym roku szkol-

nym.

68. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - rodz-

ice (prawni opiekunowie) ucznia.

69. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół,  do którego dołącza

się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi

załącznik do arkusza ocen ucznia zawierający w szczególności:

1) imiona i nazwiska nauczycieli;

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego;

3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;

4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

70. Uczeń, który z przyczyn  usprawiedliwionych nie przystąpił  do egzaminu klasyfikacyjnego

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym

przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.
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71. W przypadku  nieklasyfikowania  ucznia  z  obowiązkowych  lub  dodatkowych  zajęć  eduka-

cyjnych,  w  dokumentacji  przebiegu  nauczania  zamiast  oceny  klasyfikacyjnej  wpisuje  się

„nieklasyfikowany" lub „ nieklasyfikowana”.

72. Ustalona  przez  nauczyciela  albo  uzyskana  w  wyniku  egzaminu  klasyfikacyjnego  roczna

ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna.

73. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostate-

czna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egza-

minu poprawkowego.

74. Ustalona przez wychowawcę roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna.

75. Uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły,

jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasy-

fikacyjna  zachowania  została  ustalona  niezgodnie  z  przepisami  prawa  dotyczącymi  trybu

ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni po zakończeniu za-

jęć dydaktyczno - wychowawczych.

76. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna

ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczą-

cymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza

sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz

ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

2) w przypadku  rocznej  oceny klasyfikacyjnej  zachowania  -  ustala  roczną  ocenę

klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w

przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

77. Sprawdzian,  o którym mowa przeprowadza się nie później  niż w terminie 5 dni od dnia

zgłoszenia  zastrzeżeń.  Termin  sprawdzianu  uzgadnia  się  z  uczniem  i  jego  rodzicami

(prawnymi opiekunami).

78. W skład komisji wchodzą:

      1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) dyrektor szkoły jako przewodniczący komisji,

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c) dwóch nauczycieli z danej szkoły prowadzących takie same lub pokrewne zaję-

cia edukacyjne;

2)   w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a) dyrektor szkoły jako przewodniczący komisji,

b) wychowawca,
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c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne

w danym oddziale,

d) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

e) przedstawiciel rady rodziców.

79. Nauczyciel  uczący przedmiotu może być zwolniony z udziału w pracy komisji  na własną

prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor

szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne z tym, że

powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem

tej szkoły.

80. 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.

81. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

  1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) skład komisji,

b) termin sprawdzianu,

c) zadania (pytania) sprawdzające,

d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

2)przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a) skład komisji,

b) termin posiedzenia komisji,

c) wynik głosowania,

d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

82. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach

ucznia.

83. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym

terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora

szkoły.

84. Przepisy  w/w  stosuje  się  odpowiednio  w  przypadku  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  zajęć

edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia

zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przy-

padku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
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85. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z obow-

iązkowych zajęć edukacyjnych. Uczeń ma prawo do skorzystania z procedury podwyższenia

rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  z  jednego  przedmiotu  w  sytuacji,  gdy  spełnia  następujące

warunki: 

1) nie posiada godzin nieusprawiedliwionych z danych zajęć edukacyjnych; 

2) w I okresie otrzymał z danych zajęć edukacyjnych co najmniej taką ocenę, o

jaką się ubiega; 

3) przynajmniej połowa ocen bieżących w II okresie jest zgodna z oceną, o którą

się ubiega; 

4) wszystkie sprawdziany są ocenione pozytywnie. 

86. Uczeń składa pisemne podanie do Dyrektora Szkoły zawierające informację, o jaką ocenę się

ubiega najpóźniej dzień po zaproponowaniu mu przez nauczyciela oceny rocznej. O fakcie

złożenia  wniosku  uczeń  zobowiązany  jest  powiadomić  nauczyciela  przedmiotu  i

wychowawcę. 

87. Uczeń może się ubiegać o ocenę maksymalnie o jedną wyżej niż proponowana. Uczeń ma

obowiązek skonsultowania się z nauczycielem przedmiotu w zakresie dotyczącym sposobu

nadrobienia  zaległości.  Efektem  działań  związanych  z  procedurą  podwyższenia  oceny  z

przedmiotu  może  być  tylko  podwyższenie  oceny  do  proponowanej  przez  ucznia  lub

utrzymanie oceny proponowanej przez nauczyciela. 

88. Działania zawiązane z procedurą podwyższenia oceny składają się z części pisemnej i ustnej,

z  wyjątkiem  plastyki,  muzyki,  zajęć  technicznych,  zajęć  komputerowych  i  wychowania

fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

89. Czynności związane z podwyższeniem oceny z przedmiotu przeprowadza komisja powołana

przez Dyrektora Szkoły. W skład komisji wchodzą: 

1) Dyrektor  Szkoły albo  nauczyciel  zajmujący inne  stanowisko kierownicze  –

jako przewodniczący komisji; 

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący; 

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia jako członek komisji. 

90. Nauczyciel  prowadzący dane  zajęcia  edukacyjne  może  być  zwolniony z udziału  w pracy

komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim

przypadku  Dyrektor  Szkoły  powołuje  jako  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.  Pytania  proponuje

nauczyciel  –  egzaminator  i  zatwierdza  Dyrektor  Szkoły.  Z  przeprowadzonych  działań

70



sporządza  się  protokół  zawierający:  -  skład  komisji;  -  termin;  -  pytania;  -  wynik  oraz

uzyskaną  ocenę.  Do  protokołu  dołącza  się  pisemne  prace  ucznia  i  zwięzłą  informację  o

ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

91. Na wniosek rodziców (prawnych  opiekunów) i  po uzyskaniu  zgody wychowawcy lub  na

wniosek wychowawcy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagog-

iczna może postanowić o promowaniu ucznia oddziału I - II szkoły podstawowej do oddziału

programowo wyższego 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.

92. Począwszy od oddziału IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do oddziału pro-

gramowo wyższego, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w

szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostate-

cznej.

93. O  promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia  posiadającego orzeczenie o potrzebie

kształcenia  specjalnego  wydane  ze  względu  na  upośledzenie  umysłowe w  stopniu  umi-

arkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w

indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym.

94. Począwszy od oddziału IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej

uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz co najm-

niej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z

wyróżnieniem.

95. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do śred-

niej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

96. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim otrzy-

mują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł

laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim uzyskał po

ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej  z zajęć edukacyjnych,  otrzymuje z

tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

97. Uczeń, który nie spełnił  wymaganych warunków nie otrzymuje promocji do  oddziału pro-

gramowo wyższego i powtarza oddział, z zastrzeżeniem.

98. Uczeń klasy I – III  szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do

klasy programowo wyższej. W wyjątkowych przypadkach uzasadnionych poziomem rozwoju

i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia,  rada pedagogiczna

może postanowić o powtarzaniu  klasy przez ucznia  oddziału I-III na wniosek wychowawcy

71



oddziału oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

99. Uczeń kończy szkołę podstawową:

1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasy-

fikacyjne     z  obowiązkowych zajęć edukacyjnych  uzyskane w  oddziale pro-

gramowo najwyższegoj  i  roczne oceny klasyfikacyjne  z obowiązkowych  zajęć

edukacyjnych,  których  realizacja  zakończyła  się  w  oddziałach programowo

niższych w szkole danego typu, z uwzględnieniem uzyskał oceny klasyfikacyjne z

zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej;

2) jeżeli  ponadto  przystąpił  do  sprawdzianu  wiadomości  na  koniec  oddziału VI

przeprowadzonego prze CKE.

100.Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej

uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej

bardzo dobrą ocenę zachowania.

1) uczniowi,  który  uczęszczał  na  dodatkowe  zajęcia  edukacyjne  lub  religię  albo

etykę, do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

101.O  ukończeniu  szkoły  przez  ucznia  posiadającego  orzeczenie  o  potrzebie  kształcenia

specjalnego wydane ze względu na  upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub

znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym

programie edukacyjno – terapeutycznym.

102.Począwszy od oddziału IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej

uzyskał  ocenę  niedostateczną  z  jednych albo dwóch obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych,

może zdawać egzamin poprawkowy.

103.Egzamin  poprawkowy  przeprowadza  się  według  ”Procedur  przeprowadzania  egzaminów

poprawkowych”

104.Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu

danego etapu edukacyjnego promować do oddziału programowo wyższego ucznia, który nie

zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunk-

iem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, reali-

zowane  w oddziale programowo wyższej.

105.Uchylono 

106.Uchylono 

107.Wszystkie sprawy nie ujęte, rozstrzygane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

oświatowego.

108.Wewnątrzszkolne zasady oceniania mają charakter otwarty.

109.Tryb dokonywania ewaluacji:
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1) terminy ewaluacji:

a) bieżąca - przyjmowanie uwag przez dyrektora szkoły i komisję ds. oceniania od

uczniów, nauczycieli i rodziców (prawnych opiekunów),

b) roczna - sprawdzenie i omówienie na posiedzeniu rady pedagogicznej;

2) narzędzia ewaluacji:

a) ankiety - skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,

b) obserwacje,

3) dokonywanie zmian:

a)   uwagi, propozycje zmian i wnioski przyjmuje dyrektor i zespół ds. oceniania,

b)   zmian dokonuje na swym posiedzeniu rada pedagogiczna po zasięgnięciu przez

swych przedstawicieli opinii u uczniów i rodziców (prawnych opiekunów),

c)   zmiany mogą nastąpić nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od wprowadzenia

zasad w życie,

d)    zmiany redakcyjne, nie zmieniające sensu zapisów nie wymagają 3 miesięcznego

terminu i mogą być w każdej chwili wprowadzone,

wychowawcy  mają  obowiązek  zapoznać  uczniów  i  rodziców  (prawnych

opiekunów) ze zmianami na najbliższych spotkaniach (uczniowie - godziny do dys-

pozycji wychowawcy, rodzice - zebrania z rodzicami);

Rozdział 11

Przepisy końcowe

§19

1. Dnia 28 kwietnia obchodzi się Dzień Patrona. W tym dniu przeprowadza się w szkole zaję-

cia poświęcone patronowi. W przypadku, gdyby 28 kwietnia  okazał się dniem wolnym od

zajęć lekcyjnych, obchody przesuwa się na najbliższy dzień roboczy przed lub po tym ter-

minie.

2. Szkoła posiada własny sztandar i logo.

3. Sztandar:

1) sztandar  wyprowadzany  jest  przez  poczet  sztandarowy  podczas  uroczystości

szkolnych i państwowych, w których uczestniczy społeczność szkolna;

2) w skład grupy sztandarowej wchodzą uczniowie oddziałów IV-VI;
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3) sztandar przechowywany jest w gablocie.

4. Ceremoniał szkolny to stałe elementy uroczystości :

1) wprowadzenie sztandaru,

2) hymn państwowy,

3) część oficjalna uroczystości,

4) wyprowadzenie sztandaru,

5) część artystyczna.

5. Uroczystości z zachowaniem ceremoniału:

1) Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego,

2) Ślubowanie klas pierwszych,

3) Święto Niepodległości,

4) Dzień Patrona,

5) Święto 3-Maja,

6) Pożegnanie Absolwentów,

7) Zakończenie Roku Szkolnego.

§20

1. Szkoła używa następujących pieczątek i pieczęci:

1) Pieczątka  podłużna  z  napisem:  Szkoła  Podstawowa  im  Ludwiki  Jakubowicz  w  Os-

trowitem, ul. Szkolna 4, 62-402 Ostrowite;

2) Uchylono

3) Pieczęć okrągła z napisem w otoku: Szkoła Podstawowa im Ludwiki Jakubowicz w Os-

trowitem;

4) Pieczęć okrągła mała z napisem w otoku: Szkoła Podstawowa im. Ludwiki Jakubowicz

w Ostrowitem.

§ 21

1.  Szkoła prowadzi dokumentację oraz używa pieczęci urzędowych, zgodnie z obowiązującymi

w tym zakresie przepisami.

2.  Szkoła jest jednostką budżetową. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej

i  materialnej  określają  odrębne  przepisy.  Obsługę  finansową  szkoły  prowadzi  organ

prowadzący szkołę- Gmina Ostrowite.
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3.  W szkole mogą działać organizacje młodzieżowe, których działalność nie będzie sprzeczna

ze Statutem Szkoły.

4. W drodze decyzji administracyjnej Dyrektor wyraża bądź odmawia wyrażenia zgody na dzi-

ałalność stowarzyszenia, fundacji lub organizacji,  której celem statutowym jest działalność

wychowawcza  albo  rozszerzająca  i  wzbogacająca  formy  działalności  dydaktycznej,

wychowawczej.

5. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz działalności partii i organizacji politycznych.

6. Niniejszy Statut jest dostępny u Dyrektora Szkoły, w sekretariacie  oraz na stronie internetowej

szkoły. Statut jest także w posiadaniu wszystkich organów szkoły.

7. Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności szkolnej: uczniów, rodziców, nauczy-

cieli oraz pracowników administracji i obsługi.

8.  Do  spraw  nieuregulowanych  w  niniejszym  Statucie  ma  zastosowanie  Ustawa  o  systemie

oświaty oraz inne przepisy dotyczące edukacji.
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