STATUT
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. JANA PAWŁA II W TRZEBINI

Rozdział 1
Nazwa i typ Szkoły
§1
1. Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Jana Pawła II w Trzebini jest publiczną ośmioletnią szkołą
podstawową, w której w ostatniej klasie przeprowadza się egzamin ósmoklasisty.
2. Szkoła ma siedzibę w Trzebini, Osiedle Widokowe 21.
§2
3. Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Trzebinia, mająca swoją siedzibę przy ul. Marszałka
Piłsudskiego 14, 32-540 Trzebinia.
4. Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Małopolski Kurator Oświaty.
§3
Ilekroć w statucie jest mowa o:
1) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Jana Pawła II
w Trzebini;
2) Radzie Pedagogicznej - należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej
Nr 8 im. Jana Pawła II w Trzebini;
3) Radzie Rodziców - należy przez to rozumieć Radę Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 8
im. Jana Pawła II w Trzebini;
4) Samorządzie Uczniowskim - należy przez to rozumieć Samorząd Uczniowski Szkoły
Podstawowej Nr 8 im. Jana Pawła II w Trzebini;
5) nauczycielach – należy przez to rozumieć nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej
Nr 8 im. Jana Pawła II w Trzebini;
6) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby
(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
7) uczniach – należy przez to rozumieć uczniów Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Jana Pawła II
w Trzebini;
8) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Trzebinia;
9) organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Małopolskiego
Kuratora Oświaty;
10) statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Jana Pawła II
w Trzebini.

Rozdział 2
Cele i zadania Szkoły
§4
Szkoła realizuje określone cele i zadania, a w szczególności:
1) kształtuje u dzieci i młodzieży poczucie odpowiedzialności, miłości ojczyzny, poszanowania
dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur
Europy i świata;
2) zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju;
3) przygotowuje uczniów do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu
o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności;
4) wspomaga wychowawczą rolę rodziny;
1

5) opiekuje się uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwienie realizowania
zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć
rewalidacyjnych;
6) opiekuje się uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwienie realizowania
indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły każdego typu w skróconym
czasie;
7) kształtuje u uczniów postawy prospołeczne, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach
z zakresu wolontariatu;
8) upowszechnia wśród dzieci i młodzieży wiedzę i umiejętności niezbędne do aktywnego
uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej;
9) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania;
10) przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
§5
1. Najważniejszym celem kształcenia w Szkole Podstawowej jest dbałość o integralny rozwój
biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia.
2. Zadaniem Szkoły jest łagodne wprowadzenie dziecka w świat wiedzy, przygotowanie do
wykonywania obowiązków ucznia oraz wdrażanie do samorozwoju.
3. Szkoła zapewnia bezpieczne warunki oraz przyjazną atmosferę do nauki, uwzględniając
indywidualne możliwości i potrzeby edukacyjne uczniów.
§6
Kształcenie ogólne w Szkole Podstawowej ma na celu:
1) wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności,
altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywania wzorców postępowania
i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina,
przyjaciele);
2) wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej
i etnicznej;
3) formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych
osób;
4) rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność, i przedsiębiorczość;
5) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania
i wnioskowania;
6) ukazywania wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;
7) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;
8) wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowania takich umiejętności, które
pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;
9) wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej
edukacji;
10) wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie
i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej;
11) kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym
oraz odpowiedzialności za zbiorowość;
12) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności
przygotowania własnego warsztatu pracy;
13) ukierunkowanie ucznia ku wartościom.
§7
Cele kształcenia wynikające z realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych:
1) wspieranie całościowe rozwoju dziecka w okresie edukacji wczesnoszkolnej;
2) umożliwienie dziecku odkrywania własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenia
doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna;
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3) określenie wymagań ogólnych edukacji wczesnoszkolnej w odniesieniu do czterech obszarów
rozwojowych dziecka:
a) fizycznego,
b) emocjonalnego,
c) społecznego,
d) poznawczego,
4) zapewnienie rozwoju osobowego ucznia przez wprowadzenie w świat kultury polskiej i
kultury europejskiej;
5) zapewnienie każdemu uczniowi sukcesu szkolnego;
6) nauka języka obcego nowożytnego i jego kontynuacja na kolejnym etapie edukacyjnym z
zapewnieniem uczniowi możliwości kontynuacji nauki tego samego języka obcego;
7) realizacja podstawy programowej języka obcego nowożytnego w nawiązaniu do poziomów
biegłości w zakresie poszczególnych umiejętności językowych określonych w Europejskim
Systemie Opisu Kształcenia Językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie (ESOKJ),
opracowanym przez Radę Europy;
8) stymulacja wielostronnego, harmonijnego i całościowego rozwoju ucznia otwartego na świat
i wyzwania społeczności poprzez funkcję wychowawczą, poznawczą, kształcącą,
kompensacyjno – terapeutyczną, estetyczną, integracyjną, ludyczną i kreacyjną;
9) rozwijanie zainteresowań, predyspozycji i zdolności uczniów;
10) rozbudzanie wrażliwości na piękno przyrody, rozwijanie wyobraźni twórczej i kreatywnego
myślenia abstrakcyjnego oraz świadomego korzystania z dorobku kultury;
11) kształtowanie postaw związanych z ochroną dóbr kultury i własności intelektualnej oraz
szacunku dla narodowego i ogólnoludzkiego dziedzictwa kulturowego;
12) kształtowanie takich wartości jak:
ojczyzna, naród, państwo, symbole narodowe i państwowe, patriotyzm, pamięć historyczna,
prawda, sprawiedliwość, dobro, piękno, wolność, solidarność, odpowiedzialność, odwaga,
krytycyzm, tolerancja, tożsamość, kultura;
13) kształtowanie:
a) więzi z krajem ojczystym, świadomości obywatelskiej, postawy szacunku i
odpowiedzialności za własne państwo, utrwalanie godności i dumy narodowej,
b) zdolności humanistycznych, sprawności językowej, umiejętności samodzielnego
poszukiwania wiedzy i korzystania z różnorodnych źródeł informacji, formułowania oraz
wypowiadania własnych opinii,
c) postaw obywatelskich i pro wspólnotowych uczniów;
14) przybliżenie uczniowi najbliższego otoczenia, stworzenie możliwości poznania składników
krajobrazu i zależności zachodzących w przyrodzie;
15) rozwijanie u uczniów chęci poznawania świata, kształtowania właściwej postawy wobec
przyrody i środowiska;
16) integrowanie wiedzy ucznia o środowisku przyrodniczym z wiedzą społeczno – ekonomiczną
i humanistyczną;
17) kształtowanie pozytywnego obrazu Polski i więzi zarówno z małą, jak i dużą ojczyzną;
18) zdobywanie wiedzy o małej ojczyźnie i własnym regionie;
19) zdobycie rzetelnej wiedzy na temat dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Polski oraz jej
miejsca w Europie i świecie;
20) przeprowadzanie obserwacji i doświadczeń, dokumentowanie ich, identyfikowanie
i rozwiązywanie problemów;
21) doskonalenie myślenia abstrakcyjnego, rozumowania i poprawnego wnioskowania
w sytuacjach nowych, złożonych i nietypowych;
22) rozwijanie umiejętności korzystania z aplikacji komputerowych oraz zasobów i komunikacji
w sieci oraz zrozumienie możliwości technologii komputerów i ich zastosowań we wszystkich
dziedzinach życia;
23) kształcenie umiejętności programowania jako procesu informatycznego podejścia do
rozwiązania problemu;
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24) rozwijanie umiejętności:
logicznego myślenia, precyzyjnego prezentowania pomysłów, dobrej organizacji pracy, pracy
zespołowej i efektywnej realizacji projektów;
25) opanowanie praktycznych metod działań technicznych przez realizację prostych projektów;
26) kreowanie postawy świadomego użytkownika zdobyczy techniki;
27) wspieranie rozwoju fizycznego, psychicznego, intelektualnego i społecznego uczniów;
28) rozwijanie sprawności fizycznej ukierunkowanej na zdrowie;
29) kształtowanie postaw prozdrowotnych z przygotowaniem do dokonywania w życiu wyborów
korzystnych dla zdrowia;
30) przygotowanie uczniów do właściwego zachowania w sytuacjach stwarzających zagrożenie
dla zdrowia i życia;
31) wspieranie obowiązków rodziców w zakresie doceniania wartości rodziny, uznawania
godności człowieka, szacunku do dobra wspólnego, kształtowania postawy dialogu,
umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów, współtworzenia więzi osobowych.
§8
1. Najważniejsze umiejętności rozwijane w ramach kształcenia ogólnego w szkole podstawowej to:
1) sprawne komunikowanie się w języku polskim oraz w językach obcych nowożytnych;
2) sprawne wykorzystywanie narzędzi matematyki w życiu codziennym, a także kształcenie
myślenia matematycznego;
3) poszukiwanie, porządkowanie, krytyczna analiza oraz wykorzystanie informacji z różnych
źródeł;
4) kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin ze świadomym wykorzystaniem
metod i narzędzi wywodzących się z informatyki, w tym programowanie;
5) rozwiązywanie problemów, również z wykorzystaniem technik mediacyjnych;
6) praca w zespole i społeczna aktywność;
7) aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły, środowiska lokalnego oraz kraju.
2. Ważnym zadaniem szkoły jest przede wszystkim:
1) kształtowanie kompetencji językowych – komunikowanie się w języku polskim na każdym
przedmiocie w sposób poprawny i zrozumiały;
2) kształcenie w zakresie porozumiewania się w językach obcych nowożytnych:
3) w klasach I-VI uczniowie uczą się jednego języka obcego nowożytnego,
4) w klasach VII-VIII uczniowie uczą się dwóch języków obcych nowożytnych,
5) wyposażenie ucznia w wysokie kompetencje czytelnicze, podejmowanie działań, które
zwiększają aktywność czytelniczą uczniów;
6) stwarzanie uczniom warunków do nabywania wiedzy i umiejętności potrzebnych do
rozwiązywania problemów w wykorzystaniem metod i technik wywodzących się
z informatyki, w tym logicznego i algorytmicznego myślenia, programowania, posługiwania
się aplikacjami komputerowymi - stosowanie tych umiejętności na różnych przedmiotach;
7) przygotowanie uczniów do dokonywania świadomych i odpowiedzialnych wyborów w trakcie
korzystania z zasobów dostępnych w Internecie;
8) podejmowanie działań, które mają na celu zindywidualizowanie wspomagania rozwoju
każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości;
9) kształtowanie postaw prozdrowotnych;
10) przygotowanie uczniów do wyboru kierunku kształcenia i zawodu – szkoła prowadzi zajęcia z
zakresu doradztwa zawodowego;
11) nabywanie kompetencji społecznych takich jak:
a) komunikacja i współpraca w grupie, w tym w środowiskach wirtualnych,
b) udział w projektach zespołowych i indywidualnych,
c) organizacja i zarządzanie projektami.
§9
1. Działalność edukacyjna Szkoły jest określona przez:
1) szkolny zestaw programów nauczania;
2) program wychowawczo – profilaktyczny szkoły, który obejmuje:
4

2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.

a) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów,
b) treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli
i rodziców.
Program wychowawczo – profilaktyczny opracowuje się na podstawie wyników corocznej
diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów,
w tym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń
związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych
substancji psychoaktywnych.
Diagnozę, o której mowa w ust. 2 przeprowadza Dyrektor Szkoły albo upoważniony prze niego
pracownik Szkoły.
Obok zadań wychowawczych i profilaktycznych nauczyciele wykonują również działania
opiekuńcze odpowiednio do istniejących potrzeb uczniów.
Zadaniem Szkoły jest ukierunkowanie procesu wychowawczego na wartości, które:
1) wyznaczają cele wychowania i kryteria jego oceny;
2) zakładają podmiotowe traktowania ucznia;
3) skłaniają ucznia do podejmowania odpowiedzialnych wyborów lub decyzji.
Szkoła podejmuje działania, które są związane z:
1) miejscami ważnymi dla pamięci narodowej;
2) formami upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości;
3) najważniejszymi świętami narodowymi i symbolami państwowymi;
4) rozwijaniem postaw obywatelskich, patriotycznych i społecznych uczniów;
5) wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji narodowych;
6) przygotowanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i
lokalnego, w tym do angażowania się w wolontariat;
7) wychowanie dzieci i młodzieży w duchu akceptacji i szacunku dla drugiego człowieka;
8) kształtowanie postaw szacunku dla środowiska przyrodniczego, działań na rzecz ochrony
środowiska oraz zainteresowań ekologią.
Szkoła oraz poszczególni nauczyciele podejmują działania mające na celu zindywidualizowane
wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości.
Uczniom z niepełnosprawnościami, w tym uczniom z niepełnosprawnością intelektualną treści
programowe dostosowuje się do ich możliwości psychofizycznych oraz tempa uczenia się. Wybór
form indywidualizacji nauczania powinien wynikać z rozpoznania potencjału każdego ucznia.

§10
1. Szkoła zapewnia uczniom poczucie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego szczególnie przez:
1) podmiotowe traktowanie każdego ucznia;
2) poszanowanie godności osobistej każdego ucznia;
3) realizację zajęć dydaktyczno – wychowawczych, które uwzględniają równomierne obciążenie
zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia;
4) zapewnienia uczniom możliwości pozostawiania w pomieszczeniach szkolnych części
podręczników i przyborów szkolnych;
5) zapewnienie w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych ciepłej i zimnej wody oraz środków
higieny osobistej;
6) spędzanie przerw pod nadzorem nauczycieli, jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne,
umożliwienie uczniom przebywania w czasie przerw w zajęciach na świeżym powietrzu;
7) właściwe oświetlenie, wentylację i ogrzewanie w pomieszczeniach szkolnych;
8) dostosowanie sprzętów szkolnych do wymagań ergonomii (do wzrostu uczniów i rodzaju
pracy);
9) wyposażenie pomieszczeń szkolnych w sprzęty, które posiadają atesty i certyfikaty;
10) zabezpieczenie śliskiej powierzchni schodów i zabezpieczenie schodów balustradami i
poręczami przed zsuwaniem się po nich;
11) właściwą opiekę przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem szkoły, zapewniając
liczbę opiekunów z uwzględnieniem:
a) wieku, stopnia rozwoju psychofizycznego,
b) stanu zdrowia i ewentualnej niepełnosprawności osób powierzonych opiece szkoły,
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c) specyfiki zajęć, imprez wycieczek oraz warunków, w jakich będą się one odbywać.
2. W ramach zasad promocji i ochrony zdrowia szkoła podejmuje działania w zakresie:
1) profilaktyki opieki zdrowotnej,
2) promocji zdrowia,
3) opieki stomatologicznej.
§11
1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w Szkole polega na rozpoznawaniu i
zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu
indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych
wpływających na jego funkcjonowanie w szkole.
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniowi w celu wspierania jego potencjału
rozwojowego i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu Szkoły
oraz w środowisku społecznym.
3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje Dyrektor Szkoły.
4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.
5. W Szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem
oraz przez zintegrowane działania nauczycieli specjalistów oraz w postaci form pomocy
psychologiczno-pedagogicznej.
6. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej to:
1) klasy terapeutyczne;
2) zajęcia rozwijające uzdolnienia;
3) zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się;
4) zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze;
5) zajęcia specjalistyczne:
a) korekcyjno-kompensacyjne,
b) logopedyczne,
c) rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne,
d) inne o charakterze terapeutycznym;
6) zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
7) zindywidualizowana ścieżka kształcenia;
8) porady i konsultacje;
9) warsztaty.
7. Godzina zajęć wymienionych w pkt 1- 6 trwa 45 minut.
8. Dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie dłuższym lub krótszym niż 45 minut, z zachowaniem
ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć, jeśli jest to uzasadnione
potrzebami ucznia.
9. Zajęcia z form pomocy psychologiczno-pedagogicznej są realizowane przy wykorzystaniu
aktywizujących metod pracy.
10. Planowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bieżącej pracy z uczniem w zakresie
zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów oraz planowania form pomocy psychologicznopedagogicznej należy do zadań nauczyciela wychowawcy oddziału danej klasy.
11. Wychowawca oddziału danej klasy planując pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla ucznia
współpracuje przede wszystkim:
1) ze specjalistami zatrudnionymi w Szkole i z Dyrektorem Szkoły;
2) rodzicami ucznia, poradnią psychologiczno-pedagogiczną.
§12
1. Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież niepełnosprawne, niedostosowane
społecznie i zagrożone niedostosowaniem społecznym, wymagające stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy.
2. Uczniowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się odpowiednio program nauczania do
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
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3. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla ucznia indywidualnego programu
edukacyjno-terapeutycznego, który uwzględnia zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie
kształcenia specjalnego dla danego ucznia.
4. Uczniom z niepełnosprawnościami, nauczanie dostosowuje się do możliwości psychofizycznych
oraz tempa uczenia się.
5. Szkoła prowadzi kształcenie uczniów niepełnosprawnych w oddziałach klas integracyjnych
i ogólnodostępnych na każdym poziomie klas.
6. Opieka Szkoły nad uczniami niepełnosprawnymi związana jest z rodzajem niepełnosprawności
ucznia.
7. Warunki opieki nad uczniami niepełnosprawnymi wyznaczają zalecenia zawarte w orzeczeniu
o potrzebie kształcenia specjalnego określone dla danego ucznia i jego niepełnosprawności.
8. Dyrektor Szkoły przekazuje informację nauczycielom, do którego oddziału uczęszcza uczeń
niepełnosprawny, natychmiast po złożeniu w szkole orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego dla tego ucznia.
9. W Szkole odbywa się analiza orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i zaleceń zawartych
w tym orzeczeniu dla danego ucznia, natychmiast po złożenia w Szkole orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego.
10. W trybie natychmiastowym odbywają się również wszystkie inne działania Szkoły związane
z następstwami analizy, o której mowa w ust. 9.
11. Analiza orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego odbywa się pod kątem zagrożeń
związanych z funkcjonowaniem ucznia w Szkole, ze względu na jego niepełnosprawność, celem
zapewnienia optymalnej opieki uczniowi, która ma wykluczyć lub zminimalizować te zagrożenia.
12. Analiza, o której mowa w ust. 9 odbywa się w zespole powołanym przez Dyrektora Szkoły,
w skład którego wchodzi:
1) Dyrektor Szkoły;
2) pedagog, psycholog i inni specjaliści zatrudnieni w Szkole;
3) wychowawca oddziału i dwóch nauczycieli uczących ucznia.
13. Zadaniem zespołu jest wypracowanie działań Szkoły i określenie przydziału czynności dla
nauczycieli związanych z optymalną opieką nad uczniem niepełnosprawnym, od momentu
przybycia ucznia do Szkoły, w czasie pobytu w Szkole na zajęciach edukacyjnych, w czasie
przerw, w czasie imprez i wycieczek szkolnych.
14. W zależności od potrzeb ucznia niepełnosprawnego, wyznacza się dodatkowo opiekę nauczycieli
tylko dla tego ucznia.
15. Obowiązkiem Szkoły jest zapoznanie:
1) nauczycieli z działaniami, które zostały wypracowane przez zespół, o którym mowa w ust. 12
i przydział czynności wskazanym nauczycielom, które dotyczą szczególnej opieki nad
uczniem niepełnosprawnym;
2) samego ucznia z zagrożeniami, które wynikają z jego funkcjonowania w Szkole, ze względu
na niepełnosprawność, pouczenie ucznia o:
a) zachowaniach, które mają minimalizować zagrożenia wynikające z jego funkcjonowania
w Szkole, ze względu na niepełnosprawność,
b) częste przypominanie uczniowi o zachowaniach wynikających z jego funkcjonowania
w Szkole, ze względu na niepełnosprawność;
3) uczniów oddziału klasy, do której uczęszcza niepełnosprawny uczeń o tym fakcie –
zorganizowanie wsparcia koleżeńskiego dla ucznia w zakresie opieki;
4) pracowników niebędących nauczycielami o konieczności podejmowania działań
opiekuńczych wspierających nauczycieli względem ucznia niepełnosprawnego, jeśli pojawią
się takie okoliczności w Szkole.
16. Za wykonane działań wymienionych w ust. 15 pkt 1 i pkt 4 odpowiedzialny jest Dyrektor Szkoły.
17. Za wykonane działań wymienionych w ust. 15 pkt 2 i pkt 3 odpowiedzialny jest wychowawca
oddziału danej klasy.
18. Do czasu przekazania działań nauczycielom, wypracowanych przez zespół, o którym mowa w ust.
12, wszyscy nauczyciele są odpowiedzialni za sprawowanie opieki nad uczniem
niepełnosprawnym.
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19. Dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na autyzm,
w tym zespół Aspergera i niepełnosprawności sprzężone, opiekę sprawują również dodatkowo
zatrudnieni w Szkole: nauczyciel, specjaliści lub pomoc nauczyciela, zgodne z odrębnymi
przepisami.
20. Dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na inne
niepełnosprawności niż wyżej określone, opiekę sprawują również dodatkowo zatrudnieni
w Szkole, za zgodą organu prowadzącego: nauczyciel, specjaliści lub pomoc nauczyciela, zgodne
z odrębnymi przepisami.
21. Przekazanie rodzicom ucznia niepełnosprawnego ustaleń zespołu, o którym mowa w ust. 12,
w zakresie podjętych działań dotyczących opieki nad uczniem należy do zadań wychowawcy
oddziału.
22. Czynności związane z przekazaniem rodzicom ucznia niepełnosprawnego ustaleń zespołu,
wykonuje wychowawca oddziału danej klasy w sposób przyjęty w Szkole.
§13
Wykonywanie celów i zadań Szkoły odbywa się:
1) w bieżącej pracy z uczniami w ramach obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
2) w ramach zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych;
3) w czasie zajęć:
a) prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
b) które rozwijają zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu
kształtowania ich aktywności i kreatywności,
c) z zakresu doradztwa zawodowego,
d) zajęć z religii/etyki,
e) zajęć z wychowania do życia w rodzinie,
f) innych zajęć organizowanych przez Szkołę.
§14
1. Metody wykorzystywane przez nauczycieli przy realizacji celów i zadań Szkoły to przede
wszystkim metody aktywizujące uczniów z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych i
informatycznych, dostosowane do specyfiki prowadzonych zajęć.
2. Metody, o których mowa w ust. 1 wskazane są do realizacji w podstawie programowej kształcenia
ogólnego dla każdych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w części „Warunki i sposób
realizacji”.
§15
Umożliwienie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej
i religijnej odbywa się w szczególności przez:
1) naukę religii i etyki na życzenie rodziców niepełnoletniego lub życzenie pełnoletniego ucznia
wyrażoną w formie pisemnego oświadczenia;
2) naukę religii zgodnie ze wskazanym przez rodziców ucznia wyznaniem;
3) organizowanie uroczystości szkolnych z okazji świąt narodowych i świąt kościelnych
z prezentowaniem symboli państwowych;
4) zwiedzanie miejsc pamięci narodowej, muzeów, nekropolii, parków narodowych,
krajobrazowych, rezerwatów i pomników przyrody;
5) realizacja projektów i programów nauczania związanych z regionem, tradycja, kulturą;
6) udział w imprezach regionalnych danego rejonu (festiwale, kiermasze artystyczne, warsztaty
plenerowe);
7) udział w spotkaniach z ciekawymi postaciami – autorytetami w zakresie nauki, kultury
i sportu;
8) prowadzenie zajęć z uczniami w oparciu o wystawy w muzeach, centrach kultury, domach
kultury i ekspozycje plenerowe;
9) organizowanie w Szkole nauki języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej
lub języka regionalnego, nauki własnej historii i kultury, zajęcia z geografii państwa, z
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którego obszarem kulturowym utożsamia się mniejszość narodowa, na pisemny wniosek
rodziców ucznia;
10) realizowanie zajęć wymienionych w pkt 8 odbywa się na podstawie programów nauczania
dopuszczonych do użytku w Szkole przez Dyrektora Szkoły oraz podręczników
dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania zgodnie z odrębnymi przepisami;
11) zaliczenie zajęć określonych w pkt 8 do obowiązkowych zajęć edukacyjnych i dodatkowych
zajęć edukacyjnych z określoną pozycją wpisu na świadectwie szkolnym promocyjnym i na
świadectwie ukończenia Szkoły przez ucznia;
12) możliwość przeznaczenia dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w czasie
świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone w przepisach
o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych.

Rozdział 3
Organy Szkoły
§ 16
Organami Szkoły są:
1) Dyrektor Szkoły;
2) Rada Pedagogiczna;
3) Rada Rodziców;
4) Samorząd Uczniowski.
§ 17
1. Stanowisko Dyrektora Szkoły powierza i odwołuje organ prowadzący.
2. Dyrektor Szkoły w szczególności:
1) kieruje działalnością Szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz;
2) sprawuje nadzór pedagogiczny,
3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego
poprzez aktywne działania prozdrowotne;
4) realizuje uchwały Rady Szkoły oraz Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji
stanowiących;
5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły zaopiniowanym przez Radę
Szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może
organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Szkoły;
6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom
w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę;
7) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;
8) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
9) stwarza warunki do działania w Szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji,
w szczególności organizacji harcerskich , których celem statutowym jest działalność
wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej,
wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej Szkoły;
10) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego ucznia;
11) współpracuje z pielęgniarką lub higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą,
sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia
imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki.
12) dokonuje powierzenia i odwołania ze stanowiska Wicedyrektora lub innego stanowiska
kierowniczego, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i Rady Pedagogicznej;
13) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w Szkole;
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14) może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych
w Statucie Szkoły, skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po
zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego;
15) współpracuje z gminą, na terenie której mieszka absolwent Szkoły Podstawowej w zakresie
kontroli obowiązku nauki przez ucznia;
16) wydaje zgodę na realizację przez ucznia obowiązku nauki poza Szkołą, na wniosek rodziców;
17) może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki;
18) powołuje komisję rekrutacyjną i wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej, która
przeprowadza postępowanie rekrutacyjne do klasy I liceum ogólnokształcącego;
19) ustala zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich
oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne, materiały ćwiczeniowe
obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym – po zasięgnięciu opinii
Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców);
20) jest odpowiedzialny za uwzględnienie w szkolnym zestawie programów nauczania całości
podstawy programowej kształcenia ogólnego;
21) dopuszcza do użytku w danej Szkole przedstawione przez nauczycieli programy nauczania, po
zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej;
22) corocznie podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników lub materiałów
edukacyjnych oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące w danym roku szkolnym.
§18
1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły w zakresie jej statutowych zadań
dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy
1) zatwierdzanie planów pracy Szkoły po zaopiniowaniu przez Radę Szkoły;
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w Szkole, po
zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Szkoły oraz Radę Rodziców;
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły;
5) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów;
6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego
nad Szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Szkoły.
3. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy Szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych oraz organizację
kwalifikacyjnych kursów zawodowych, jeżeli Szkoła takie kursy prowadzi;
2) projekt planu finansowego Szkoły;
3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
4) propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć
w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych.
4. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, zebrania Rady Pedagogicznej są
protokołowane.
5. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt zmian Statutu Szkoły i przyjmuje go w drodze uchwały.
§ 19
1. W Szkole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów Szkoły.
2. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych
w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory
przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
4. W celu wspierania działalności statutowej Szkoły, Rada Rodziców może gromadzić fundusze
z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
5. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:
1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
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6.

7.

8.

9.

10.

1.
2.
3.

4.
5.

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad, o których mowa w ust. 2 oraz
przedstawicieli rad oddziałowych do Rady Rodziców Szkoły;
3) zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców, o których mowa w ust. 4.
Do kompetencji stanowiących Rady Rodziców należy w szczególności:
1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego
Szkoły;
2) uchwalanie regulaminu swojej działalności.
Rada Rodziców opiniuje w szczególności:
1) program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Szkoły;
2) projekt planu finansowego składany przez Dyrektora Szkoły;
3) podjęcie i prowadzenie w Szkole działalności przez stowarzyszenia i inne organizacje;
4) ocenę dorobku zawodowego nauczyciela stażysty, kontraktowego i mianowanego za okres
stażu;
5) propozycję zajęć do wyboru przez ucznia z wychowania fizycznego;
6) projekt dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
7) wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania;
8) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach
danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne;
9) materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym;
10) organizację dodatkowych zajęć edukacyjnych, do których zalicza się:
a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany
w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego,
b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania
tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.
Rada Rodziców może wnioskować w szczególności o:
1) powołanie Rady Szkoły;
2) dokonanie oceny pracy nauczyciela.
Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów Szkoły, organu prowadzącego
oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach
Szkoły.
Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska
porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,
o którym mowa w ust. 6 pkt 1, program ten ustala Dyrektor w uzgodnieniu z organem
sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora obowiązuje do czasu
uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
§20
W szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej „Samorządem”.
Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.
Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół
uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy Samorządu Uczniowskiego są
jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.
Samorząd może przedstawiać Radzie Szkoły, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski
i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych
praw uczniów, takich jak:
1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi
wymaganiami;
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji
między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych
zainteresowań;
4) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej;
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5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej
zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu
z Dyrektorem;
6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.
6. Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły może podejmować działania z zakresu
wolontariatu.
7. Samorząd może ze swojego składu wyłonić Radę Wolontariatu.
§ 21
1. Organy Szkoły współdziałają na zasadzie pełnego partnerstwa z poszanowaniem swoich
kompetencji.
2. Na wniosek każdego z organów Szkoły, zgłoszony do Dyrektora Szkoły lub na wniosek Dyrektora
Szkoły może zostać zwołane spotkanie przedstawicieli organów.
§22
Sposób rozwiązywania sporów między organami Szkoły:
1) w przypadku zaistnienia sporu między organami Szkoły, rolę mediatora przyjmuje Dyrektor
Szkoły;
2) jeżeli spór między organami nie zostanie rozstrzygnięty, Dyrektor Szkoły, w trybie pilnym,
powołuje zespół ds. rozstrzygnięcia sporu, zwany dalej zespołem, który składa się z dwóch
przedstawicieli, z każdego kolegialnego organu, Dyrektor pełni rolę przewodniczącego
zespołu;
3) zadaniem zespołu jest doprowadzenie do rozstrzygnięcia sporu w terminie 14 dni od dnia
powołania zespołu;
4) zespół ustala własny tryb postępowania przy rozstrzyganiu sporu;
5) jeżeli spór dotyczy Dyrektora Szkoły, do prac zespołu można zaprosić przedstawiciela organu
prowadzącego lub organu nadzoru pedagogicznego, w zależności od rodzaju rozstrzyganej,
spornej sprawy, przedstawicieli tych organów zaprasza Dyrektor Szkoły;
6) rozstrzygnięcia zespołu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

Rozdział 4
Organizacja pracy Szkoły
§23
1. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy z dniem 31 sierpnia
następnego roku:
1) rok szkolny dzieli się na dwa półrocza (okresy);
2) decyzję o zakończeniu pierwszego okresu podejmuje corocznie Dyrektor i podaje do
wiadomości w kalendarzu szkolnym;
3) drugi okres kończy się w ostatnim dniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych;
4) zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu
września, a kończą w najbliższy piątek po dniu 20 czerwca;
5) jeżeli czwartek bezpośrednio poprzedzający najbliższy piątek po dniu 20 czerwca jest dniem
ustawowo wolnym od pracy, zajęcia dydaktyczno – wychowawcze kończą się w środę
poprzedzającą ten dzień;
6) jeśli pierwszy dzień września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia dydaktyczno –
wychowawcze rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu 1 września.
2. Kształcenie w ośmioletniej Szkole Podstawowej jest podzielone na dwa etapy edukacyjne:
1) I etap obejmuje klasy I-III – jest to edukacja wczesnoszkolna;
2) II etap obejmuje klasy IV-VIII
3. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział.
4. W Szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów, tworzy się stanowisko Wicedyrektora.

12

5. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć
edukacyjnych w czasie nie krótszym niż 30 minut i nie dłuższym niż 60 minut, zachowując ogólny
tygodniowy czas trwania zajęć edukacyjnych ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
6. Szkoła w zakresie realizacji zadań statutowych zapewnia uczniom możliwość korzystania z:
1) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem;
2) biblioteki;
3) gabinetu profilaktyki zdrowotnej z dostępem do pielęgniarki lub higienistki szkolnej;
4) zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych;
5) stołówki;
6) pomieszczeń sanitarno-higienicznych.

1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

1.
2.
3.

4.

§24
Szkoła prowadzi zaplanowane i systematyczne działania w zakresie doradztwa zawodowego
w celu wspierania uczniów w procesie rozpoznawania zainteresowań i predyspozycji zawodowych
oraz podejmowania świadomych decyzji edukacyjnych i zawodowych, w tym przygotowania do
wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu.
Doradztwo zawodowe jest realizowane w Szkole:
1) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego;
2) na zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego;
3) na zajęciach związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzonych w ramach
pomocy psychologiczno –pedagogicznej;
4) na zajęciach z nauczycielem wychowawcą opiekującym się oddziałem.
Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego są określone w odrębnych przepisach
dotyczących doradztwa zawodowego.
Na każdy rok szkolny w Szkole opracowuje się program realizacji doradztwa zawodowego, który
uwzględnia wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego. Dyrektor Szkoły zatwierdza ten
program, w terminie do 30 września każdego roku szkolnego, po zasięgnięciu opinii Rady
Pedagogicznej.
Program, o którym mowa w ust. 4 określa:
1) tematykę działań dotyczącą realizacji treści programowych z zakresu doradztwa zawodowego;
2) oddziały, których dotyczą działania,
3) metody i formy realizacji działań , z uwzględnieniem udziału rodziców w tych działaniach,
w szczególności przez organizację spotkań z rodzicami,
4) terminy realizacji działań;
5) osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych działań;
6) podmioty, z którymi Szkoła współpracuje przy realizacji działań – z uwzględnieniem potrzeb
uczniów, rodziców oraz lokalnych lub regionalnych działań związanych z doradztwem
zawodowym.
Zajęcia z doradztwa zawodowego są realizowane w ilości minimum 10 godzin w czteroletnim
okresie nauczania.
Informacja o udziale ucznia w zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego nie jest umieszczana
na świadectwie szkolnym promocyjnym i świadectwie ukończenia Szkoły.
§25
Szkoła zapewnia kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, umożliwiając uczniom udział
w działaniach z zakresu wolontariatu,
Wolontariat szkolny sprzyja aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym.
Szkoła może podjąć współpracę w zakresie wolontariatu z organizacjami pozarządowymi,
fundacjami, których celem jest kształtowanie świadomości obywatelskiej, postaw
demokratycznych wśród młodzieży, upowszechnianie wiedzy historycznej, pielęgnowanie
pamięci o ważnych wydarzeniach z historii Polski, ochronie dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego, pomocy słabszym i wykluczonym
Podjęta współpraca może dotyczyć organizacji zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia,
dydaktyczno-wyrównawczych, specjalistycznych, organizowanych dla uczniów wymagających
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rewalidacyjnych
dla uczniów z niepełnosprawnością.
Dyrektor szkoły podejmuje współpracę w drodze porozumienia w uzgodnieniu z Radą Rodziców
i Samorządem Uczniowskim .
Podejmowanie działań w zakresie wolontariatu uczniowskiego, ich organizację i realizację
w szkole, prowadzi Samorząd Uczniowski w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
Samorząd Uczniowski ze swojego składu wyłania Radę Wolontariatu oraz ustala strukturę Rady
Wolontariatu i jej kompetencje w regulaminie.
Rada Wolontariatu pełni funkcję społecznego organu szkoły, który wybiera, opiniuje oferty
działań, diagnozuje potrzeby społeczne w środowisku szkolnym i społeczności lokalnej.
Każdy uczeń szkoły może zostać wolontariuszem po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców
(opiekunów prawnych).
Wolontariusz to osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia podejmuje działania w obszarze
pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia kulturalnego i środowiska naturalnego.
Wolontariusze mogą podejmować działania w zakresie wolontariatu w wymiarze, który nie
utrudni im nauki i wywiązywania się z innych obowiązków.
Wolontariusze podlegają zrzeszeniu w szkolnym klubie wolontariusza, nad którym opiekę
sprawuje nauczyciel szkoły.
Szczegółowe zasady działania Szkolnego Klubu Wolontariusza określa regulamin Klubu,
opracowany przez nauczyciela będącego opiekunem Szkolnego Klubu Wolontariusza
w uzgodnieniu z dyrektorem oraz Radą Wolontariatu i Radą Rodziców.

§26
Formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych jest
potrzebna pomoc i wsparcie, które uruchamia Szkoła to przede wszystkim:
1) organizacja pracy biblioteki szkolnej zgodnie z potrzebami uczniów i czasem trwania
szkolnych zajęć edukacyjnych;
2) pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym:
a) wnioskowanie Szkoły o stypendium za wyniki z nauce lub osiągnięcia sportowe
i artystyczne udzielane przez Burmistrza miasta Trzebinia,
b) wnioskowanie Szkoły o stypendium Prezesa Rady Ministrów lub stypendium MEN
zgodnie z odrębnymi przepisami,
3) przekazywanie informacji uczniom i ich rodzicom o warunkach otrzymania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym:
a) stypendium szkolne,
b) zasiłek szkolny, które są przyznawane przez gminę dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy,
4) dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów;
5) udzielanie uczniom pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co
zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć, zgodnie z rozpoznanym przez nauczycieli stylem
uczenia się ucznia;
6) planowanie pracy z uczniem niepełnosprawnym w indywidualnym programie edukacyjno terapeutycznym (IPET), na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną, w tym poradnię
specjalistyczną i realizacja zaplanowanych działań;
7) organizacja indywidualnego nauczania dla uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub
znacznie utrudnia uczęszczanie do Szkoły, na podstawie orzeczenia o potrzebie
indywidualnego nauczania wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną;
8) zezwolenie Dyrektora Szkoły na indywidualny program lub indywidualny tok nauki dla
ucznia szczególnie uzdolnionego, zgodnie z odrębnymi przepisami;
9) pomoc uczniom i ich rodzicom przez specjalistów zatrudnionych w Szkole;
10) organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów na terenie Szkoły:
a) udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej w bieżącej pracy z uczniem,
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b) planowanie i realizacja form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
11) zawieranie kontraktów z uczniami z powiadomieniem i akceptacją rodziców;
12) uruchomienie w Szkole zajęć edukacyjnych, które rozwijają zainteresowania i uzdolnienia
uczniów, ich aktywność i kreatywność po zdiagnozowaniu potrzeb uczniów;
13) korzystanie z posiłków na stołówce szkolnej, w tym darmowych posiłków dla uczniów
wskazanych przez ośrodek pomocy społecznej;
14) otwarcie i funkcjonowanie sklepiku z artykułami spożywczymi dla uczniów na terenie Szkoły
w ramach działalności stołówki szkolnej,
15) organizacja zajęć wychowawczo - opiekuńczych dla uczniów w dniach wolnych od zajęć
dydaktyczno – wychowawczych, które zostały ustalone przez Dyrektora Szkoły w danym
roku szkolnym, zgodnie z odrębnymi przepisami;
16) organizowanie akcji pomocowych dla potrzebujących uczniów;
17) zapewnienie wszystkim uczniom Szkoły udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych przez
pozyskiwanie wsparcia finansowego dla uczniów, których sytuacja materialna w rodzinie jest
trudna;
18) zapewnienie uczniom możliwości udziału w konkursach, zawodach, turniejach, olimpiadach
organizowanych przez podmioty zewnętrzne.
§27
Organizacja biblioteki uwzględnia w szczególności zadania w zakresie:
1) gromadzenia i udostępniania podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów
ćwiczeniowych oraz innych materiałów bibliotecznych, zgodnie z art. 22aj ustawy o systemie
oświaty;
2) tworzenia warunków do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjnokomunikacyjnymi;
3) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania
i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się;
4) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną
uczniów, w tym w zakresie podtrzymywania tożsamości narodowej i językowej uczniów
należących do mniejszości narodowych, mniejszości etnicznych oraz społeczności
posługującej się językiem regionalnym;
5) przeprowadzania inwentaryzacji księgozbioru biblioteki szkolnej, z uwzględnieniem
odrębnych przepisów.
§28
Warunki i zakres współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami i rodzicami oraz innymi
bibliotekami:
1) w zakresie współpracy z uczniami:
a) umożliwianie wypożyczania książek z księgozbioru podstawowego,
b) korzystanie z księgozbioru podręcznego i czasopism w ramach czytelni,
c) prowadzenie zajęć edukacji czytelniczej i medialnej zgodnie z opracowanym planem,
d) pomoc w kompletowaniu materiałów tematycznych potrzebnych uczniowi,
e) pomoc w opracowywaniu prac domowych,
f) uwzględnianie życzeń i oczekiwań uczniów w polityce gromadzenia zbiorów,
g) wspieranie rozwoju uzdolnień i twórczych działań uczniów (zabezpieczenie niezbędnej
literatury oraz innych materiałów uczniom biorącym udział w konkursach szkolnych i
pozaszkolnych),
h) umożliwienie korzystania z komputerów i stałego łącza internetowego w celach
edukacyjnych;
2) w zakresie współpracy z nauczycielami:
a) wypożyczanie książek oraz innych zbiorów, w tym także z księgozbioru podręcznego,
b) udostępnianie czasopism i literatury fachowej,
c) udostępnianie programów komputerowych oraz prezentacji i materiałów opracowanych
przez innych nauczycieli,
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d) kompletowanie materiałów tematycznych na wskazane zajęcia edukacyjne,
e) współpracę dotyczącą gromadzenia zbiorów, uwzględnianie życzeń i oczekiwań
nauczycieli,
f) informowanie o nowościach wydawniczych oraz zakupionych przez bibliotekę, a także
artykułach w czasopismach fachowych;
3) w zakresie współpracy z rodzicami:
a) udostępnianie obowiązujących dokumentów szkolnych,
b) umożliwienie korzystania z księgozbioru,
c) informowanie o statystykach czytelnictwa uczniów i o przypadkach niestosowania się do
regulaminu biblioteki;
4) w zakresie współpracy z innymi bibliotekami:
a) współuczestnictwo w organizowaniu konkursów tematycznych,
b) udział w konferencjach metodycznych i warsztatach,
c) wycieczki edukacyjne do innych bibliotek,
d) organizowanie wspólnych spotkań w celu wymiany doświadczeń.
§29
1. Szkoła Podstawowa zapewnia zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają w Szkole dłużej
ze względu na:
1) czas pracy rodziców – na wniosek rodziców;
2) organizację dojazdu do Szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki
w Szkole.
2. Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe
dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności:
1) zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów;
2) zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny;
3) odrabianie lekcji.
§30
1. Szkoła współdziała z publicznymi poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym
z poradniami specjalistycznymi oraz z niepublicznymi poradniami psychologiczno-pedagogiczna,
w tym niepublicznymi specjalistycznymi poradniami psychologiczno-pedagogicznymi
założonymi zgodnie z art. 168 ustawy Prawo oświatowe oraz zatrudniającymi pracowników
posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologicznopedagogicznych.
2. Współdziałanie Szkoły z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi wymienionymi w ust. 1
odbywa się w zakresie realizacji przez Szkołę zaleceń i wskazań dla ucznia, które są zawarte
w orzeczeniach lub opiniach wydanych przez zespoły orzekające działające w tych poradniach
psychologiczno – pedagogicznych.
3. Zespoły orzekające działające w poradniach psychologiczno – pedagogicznych wydają orzeczenia
lub opinie na wniosek rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia.
4. Rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń przedkładają orzeczenie lub opinię wydaną przez poradnię
psychologiczno – pedagogiczną w Szkole.
5. Współdziałanie Szkoły z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi opiera się
w szczególności na:
1) współpracy wychowawcy oddziału danej klasy i specjalistów zatrudnionych w Szkole przy
udzielaniu uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej w bieżącej pracy z uczniem
i integrowaniu działań nauczycieli i specjalistów w tym zakresie;
2) planowaniu przez wychowawcę oddziału form pomocy psychologiczno – pedagogicznej
uczniowi Szkoły;
3) współpracy w zakresie analizy funkcjonowania ucznia, która uwzględnia efekty udzielanej
przez Szkołę pomocy psychologiczno - pedagogicznej przed wydaniem przez poradnię opinii
w sprawie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia dla ucznia;
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4) współpracy przy składaniu przez Dyrektora Szkoły wniosku do poradni o przeprowadzenie
diagnozy i wskazanie rozwiązania problemu ucznia, jeśli dotychczasowe sposoby udzielania
pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi nie przynoszą poprawy jego funkcjonowania
w Szkole.
6. Współdziałanie Szkoły z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi opiera się również na:
1) uczestnictwie przedstawiciela poradni w spotkaniach szkolnego zespołu, który opracowuje
indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny (IPET) – na wniosek Dyrektora Szkoły;
2) współpracy, w zależności od potrzeb, przy dokonywaniu okresowej wielospecjalistycznej
oceny poziomu funkcjonowania ucznia, zawartej w indywidualnym programie edukacyjno –
terapeutycznym (IPET) i przy modyfikacji tego programu;
3) zapraszaniu specjalistów poradni psychologiczno – pedagogicznej do Szkoły.
7. Opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o specyficznych
trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu trzeciej
klasy Szkoły Podstawowej i nie później niż do ukończenia Szkoły Podstawowej.

1.
2.

3.

4.

§31
Zebrania ogólnodostępne odbywają się przed zebraniem rodziców z wychowawcą oddziału.
Zakres treści przekazywanych rodzicom na spotkaniach, o których mowa w ust. 1 jest planowany
corocznie w oparciu o kierunki realizacji polityki oświatowej państwa i zadania nadzoru na dany
rok szkolny oraz potrzeby uczniów Szkoły dotyczące kształcenia, wychowania, opieki i
profilaktyki.
Na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym, rodzice między innymi, zapoznawani są przez
wychowawcę z obowiązkami rodziców dotyczącymi realizacji obowiązku szkolnego przez ich
dziecko, które wyznacza ustawa – Prawo Oświatowe.
Całoroczny harmonogram spotkań z rodzicami podaje do publicznej wiadomości Dyrektor Szkoły
do dnia 20 września.

§32
1. W szkole mogą działać (z wyjątkiem partii i organizacji politycznych) stowarzyszenia
i organizacje, których celem jest praca wychowawcza z młodzieżą albo rozszerzenie
i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły.
2. Podjęcie działalności w szkole lub placówce przez stowarzyszenie lub inną organizację, wymaga
uzyskania zgody Dyrektora Szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej
działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

§33
W Szkole może być prowadzona działalność innowacyjna zwana dalej „innowacją” oraz
eksperyment pedagogiczny zwany dalej „eksperymentem”.
Innowacja polega na wprowadzeniu nowatorskich rozwiązań programowych, organizacyjnych lub
metodycznych mających na celu poprawę jakości pracy Szkoły. Eksperyment polega na
działaniach służących podnoszeniu skuteczności kształcenia w Szkoły. W ich ramach są
modyfikowane warunki organizacji zajęć edukacyjnych lub zakres treści nauczania (prowadzone
pod opieką jednostki naukowej).
Innowacja i eksperymenty nie mogą prowadzić do zmiany typu Szkoły.
Innowacja lub eksperyment może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne, całą
Szkołę, klasę lub grupę.
Rozpoczęcie innowacji lub eksperymentu jest możliwe po zapewnieniu przez Szkołę
odpowiednich warunków kadrowych i organizacyjnych, niezbędnych do realizacji planowanych
działań innowacyjnych i eksperymentalnych.
Udział nauczycieli w innowacji lub w eksperymencie jest dobrowolny.
Innowacje i eksperymenty nie mogą naruszać: uprawnień ucznia do bezpłatnej nauki, wychowania
i opieki w zakresie ustalonym w ustawie o systemie oświaty, a także w zakresie uzyskiwania
wiadomości i umiejętności niezbędnych do ukończenia danego typu szkoły oraz warunków
i sposobów przeprowadzenia egzaminów i sprawdzianów, określonych w odrębnych przepisach.
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8. Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji lub eksperymentu w Szkole podejmuje Rada
Pedagogiczna.
9. Tryb wprowadzania innowacji lub eksperymentu określają odrębne przepisy.

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.

§34
Arkusz organizacji Szkoły określa szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki
w danym roku szkolnym.
Arkusz organizacji Szkoły opracowuje Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii zakładowych
organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych
reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo jednostkami
organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych
reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, zrzeszających
nauczycieli.
Arkusz organizacji Szkoły zatwierdza organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii organu
sprawującego nadzór pedagogiczny.
Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Dyrektor Szkoły, z uwzględnieniem zasad
ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć
edukacyjnych.
W przypadku wprowadzenia do dnia 30 września zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji
Szkoły, ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
Dyrektor Szkoły przekazuje arkusz organizacji Szkoły, zaopiniowany przez zakładowe
organizacje związkowe, w terminie do dnia 21 kwietnia danego roku organowi prowadzącemu
Szkołę.
Opinia zakładowych organizacji związkowych, jest wydawana w terminie 10 dni od dnia
otrzymania arkusza organizacji Szkoły, nie później niż do dnia 19 kwietnia danego roku.
Organ prowadzący Szkołę, po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
zatwierdza arkusz organizacji Szkoły w terminie do dnia 29 maja danego roku.
Opinia organu sprawującego nadzór pedagogiczny, jest wydawana w terminie 10 dni od dnia
otrzymania arkusza organizacji Szkoły, nie później niż do dnia 20 maja danego roku.
W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji Szkoły do dnia 30
września:
1) opinie, o których mowa powyżej, są wydawane w terminie 4 dni od dnia otrzymania zmian;
2) organ prowadzący Szkołę zatwierdza zmiany, nie później niż w terminie 7 dni od dnia ich
otrzymania.
W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji Szkoły po dniu 30
września, organ prowadzący Szkołę zatwierdza te zmiany w terminie 7 dni od dnia ich
otrzymania.

§35
1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania
prawidłowego rozwoju uczniów, Szkoła może zorganizować stołówkę.
2. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne.
3. Organ prowadzący Szkołę może zwolnić rodziców z całości lub części opłat, o których mowa
w ust. 2:
1) w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny;
2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.
4. Organ prowadzący Szkołę może upoważnić do udzielania zwolnień, o których mowa w ust. 3,
Dyrektora Szkoły, w której zorganizowano stołówkę.
§36
1. Szkoła prowadzi oddziały integracyjne.
2. Liczba uczniów w oddziale integracyjnym w Szkole ogólnodostępnej wynosi nie więcej niż 20,
w tym nie więcej niż 5 uczniów niepełnosprawnych.
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3. Doboru uczniów do oddziału integracyjnego dokonuje Dyrektor Szkoły za zgodą ich rodziców,
z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych.
4. Godzina zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych trwa 60 minut.
5. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć dla ucznia niepełnosprawnego,
w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć w okresie
tygodniowym.
Rozdział 5
Nauczyciele i inni pracownicy szkoły
§37
1. Realizując zakres zadań nauczyciel ma obowiązek w szczególności:
1) kierować się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską,
z poszanowaniem godności osobistej ucznia w swoich działaniach dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych;
2) przedstawić Dyrektorowi Szkoły program nauczania w celu dopuszczenia programu do
użytku w Szkole;
3) pracować w zespole nauczycieli danych zajęć edukacyjnych nad przedstawieniem
Dyrektorowi Szkoły:
a) propozycji jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego do zajęć edukacyjnych, które
będą w zestawie podręczników ustalonych przez Dyrektora Szkoły, obowiązujących we
wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne,
b) materiałów ćwiczeniowych, które Dyrektor Szkoły ustala jako obowiązujące
w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym;
4) formułować wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych
śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych;
5) indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach
edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizyczne ucznia;
6) dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
oraz możliwości psychofizycznych uczniów;
7) realizować zadania zawarte w podstawie programowej oraz w programie wychowawczo –
profilaktycznym Szkoły;
8) współpracować z rodzicami uczniów, rozpoznając środowisko rodzinne uczniów;
9) współpracować z nauczycielami uczącymi uczniów w oddziale danej klasy i z wychowawcą
tego oddziału,
10) aktywnie uczestniczyć w życiu Szkoły, w zebraniach Rady Pedagogicznej i w pracach
zespołów zadaniowych powołanych przez Dyrektora Szkoły;
11) realizować:
a) zajęcia dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze prowadzone bezpośrednio z uczniami
albo na ich rzecz, w wymiarze określonym w odrębnych przepisach,
b) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych Szkoły, w tym zajęcia
opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające zainteresowania i uzdolnienia uczniów;
c) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem
i doskonaleniem zawodowym,
12) motywować uczniów w procesie uczenia się,
13) udzielać uczniowi pomocy w nauce przez przekazanie informacji o tym, co uczeń zrobił
dobrze i jak się ma dalej uczyć;
14) przestrzegać szczegółowych warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego uczniów,
określonych w Statucie Szkoły;
15) dbać o powierzony sprzęt i pomoce dydaktyczne;

19

16) nie ujawnić spraw poruszanych na zebraniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać
dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły
lub placówki.
2. Zakres zadań nauczyciela wychowawcy:
1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych uczniów;
2) określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;
3) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu
uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich
uczestnictwo w życiu Szkoły lub placówki;
4) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w celu
podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;
5) współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym, w szczególności w zakresie oceny
funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie
uczniów i ich uczestnictwo w życiu Szkoły lub placówki oraz efektów działań
podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania ucznia oraz planowania dalszych działań.
6) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;
7) działanie w kierunku rozwiązywania konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami,
a innymi członkami społeczności szkolnej;
8) zorganizowanie samorządu klasowego i czuwanie nad jego pracą;
9) organizowanie prac i akcji społecznie użytecznych na terenie klasy i szkoły;
10) informowanie uczniów o aktualnych sprawach szkoły;
11) pomoc w organizowaniu wycieczek, rekreacji i turystyki;
12) ułatwianie uczniom właściwego zorganizowania czasu wolnego oraz rozwijanie
zainteresowań i uzdolnień;
13) preorientacja zawodowa, doradztwo w wyborze kierunku dalszej edukacji;
14) otaczanie wychowanków indywidualną opieką;
15) ustalanie treści i formy zajęć na godzinach do dyspozycji wychowawcy;
16) współpraca z innymi nauczycielami uczącymi w klasie w zakresie działań dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych;
17) utrzymywanie kontaktów z rodzicami w celu poznania wychowawczo- opiekuńczych potrzeb
uczniów, włączanie ich w sprawy szkoły;
18) wypisywanie opinii, informacji oraz uwag o zachowaniu i wynikach ucznia;
19) zapoznanie rodziców z dokumentacją wewnętrzną, w tym ze Statutem, wewnątrzszkolnym
systemem oceniania, planem rozwoju, programami wychowawczymi i profilaktyki;
20) staranne, rzetelne i systematyczne prowadzenie określonej przepisami dokumentacji pracy
dydaktyczno-wychowawczej;
21) uczestniczenie w tworzeniu programu wychowawczo-profilaktycznego;
22) współpraca z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną
pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności uczniów;
23) wnioskowanie i objęcie ucznia pomocą psychologiczno- pedagogiczną;
24) informowanie na początku każdego roku szkolnego uczniów oraz ich rodziców o warunkach
i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej
niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
3. Do zadań i obowiązków nauczyciela bibliotekarza należy w szczególności:
1) gromadzenie i udostępnianie podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów
ćwiczeniowych oraz innych materiałów bibliotecznych;
2) tworzenie warunków do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjnokomunikacyjnymi;
3) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie
i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się;
4) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną;
5) przeprowadzanie inwentaryzacji księgozbioru biblioteki szkolnej, zgodnie z odrębnymi
przepisami.
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6) udział w realizacji programu edukacji czytelniczej i medialnej zgodnie z obowiązującymi
w szkole programami i planami nauczania;
7) informowanie nauczycieli i wychowawców o poziomie czytelnictwa w poszczególnych
klasach;
8) prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa (konkursy, wystawy, imprezy
czytelnicze itp.);
9) gromadzenie zbiorów, zgodnie z potrzebami szkoły;
10) ewidencjonowanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
11) opracowywanie zbiorów (klasyfikowanie, katalogowanie, opracowywanie techniczne);
12) selekcja zbiorów (eliminacja materiałów zbędnych, zniszczonych);
13) organizacja warsztatu informacyjnego - wydzielenie księgozbioru podręcznego, prowadzenie
katalogów, kartotek, teczek tematycznych, zestawień bibliotecznych itd.;
14) przeprowadzanie inwentaryzacji zbiorów biblioteki szkolnej;
15) prowadzenie wymaganej dokumentacji.
4. Zakres zadań pedagoga i psychologa:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów
oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym
barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu Szkoły
i placówki;
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w Szkole w celu rozwiązywania problemów
wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia
w życiu Szkoły;
3) udzielanie uczniom 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 zachowania
oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach
kryzysowych;
7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości,
predyspozycji i uzdolnień uczniów;
8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji,
zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub
trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających
funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu Szkoły,
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
5. Zakres zadań terapeuty pedagogicznego:
1) prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi
lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności oraz
monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych;
2) rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu
Szkoły i placówki;
3) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze
terapeutycznym;
4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym
uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów;
5) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji,
zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub
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6.

7.

8.

9.

10.

trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających
funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu Szkoły,
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Zakres zadań doradcy zawodowego:
1) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnieniem
rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;
2) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie
zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
3) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w
udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Zakres działań logopedy:
1) przeprowadzanie wstępnych badań przesiewowych ( na początku roku szkolnego);
2) diagnozowanie logopedyczne;
3) organizowanie pomocy logopedycznej;
4) tworzenie programów terapii logopedycznej pod kątem indywidualnych potrzeb uczniów;
5) współpraca z nauczycielami, pedagogiem;
6) działania w zakresie zapobiegania powstawaniu zaburzeń komunikacyjnych;
7) wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z wadami wymowy;
8) współpraca z rodzicami;
9) kierowanie uczniów w razie potrzeby do odpowiednich specjalistów (laryngolog, ortodonta);
10) prowadzenie terapii logopedycznej:
11) prowadzenie dokumentacji logopedycznej.
Zakres zadań nauczyciela współorganizującego proces kształcenia integracyjnego:
1) prowadzi wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z innymi
nauczycielami, specjalistami i wychowawcami grup wychowawczych realizuje zintegrowane
działania i zajęcia określone w programie;
2) prowadzi wspólnie z innymi nauczycielami, specjalistami i wychowawcami grup
wychowawczych pracę wychowawczą z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi
społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;
3) uczestniczy, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez innych
nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie,
realizowanych przez nauczycieli, specjalistów i wychowawców grup wychowawczych;
4) udziela pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom,
specjalistom i wychowawcom grup wychowawczych realizującym zintegrowane działania
i zajęcia, określone w programie, w doborze form i metod pracy z uczniami
niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem
społecznym;
5) prowadzi zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne
oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne,
resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne (jeśli posiada odpowiednie kwalifikacje do
niepełnosprawności ucznia);
6) uczestniczy w zespole opracowującym IPET.
Nauczyciele oraz specjaliści w Szkole prowadzą w szczególności:
1) obserwację pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniami mającą na celu rozpoznanie
u uczniów trudności w uczeniu się, w tym, w przypadku uczniów klas I-III Szkoły
Podstawowej deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych oraz ryzyka
wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się, a także potencjału ucznia i jego
zainteresowań,
2) szczególnych uzdolnień,
3) wspomaganie uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie bieżącej pracy
z uczniami.
W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz
możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel
lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem
i informują o tym wychowawcę klasy.
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11. Wychowawca klasy informuje innych nauczycieli i specjalistów o potrzebie objęcia ucznia
pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem, jeżeli stwierdzi
taką potrzebę, oraz we współpracy z nauczycielami i specjalistami planuje i koordynuje pomoc
psychologiczno-pedagogiczną w ramach zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów oraz
bieżącej pracy z uczniem.
12. W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę klasy, że konieczne jest objęcie ucznia pomocą
psychologiczno-pedagogiczną Dyrektor Szkoły ustala formy udzielania tej pomocy, okres ich
udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane.
13. Dyrektor może wyznaczyć inną niż wymieniona w §11 ust.10 , której zadaniem będzie
planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom
w Szkole.
14. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest
w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego
modyfikowanie w miarę potrzeb.
15. Przewodniczącym zespołu wymienionego w ust.14 jest wychowawca danego oddziału.
16. W Szkole działa Zespół Wychowawczy, którego zadaniem jest w szczególności:
1) rozpatrywanie pisemnych wniosków rodziców, którzy nie zgadzają się z przewidywaną roczną
oceną klasyfikacyjną zachowania,
2) przyznawanie nagród i kar statutowych,
3) analiza oceny zachowania w przypadku rażącego naruszenia przez ucznia zasad
obowiązujących w szkole po przekazaniu mu informacji o przewidywanej rocznej ocenie
zachowania.
17. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.
18. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora.
§38
1. W celu wspomagania Dyrektora Szkoły w kierowaniu Szkołą tworzy się stanowiska:
1) wicedyrektora;
2) pracowników administracji;
3) pracowników obsługi;
2. Szczegółowe zakresy czynności dla wicedyrektora określa na piśmie Dyrektor Szkoły.
3. Szczegółowe zakresy czynności dla stanowisk administracji określa na piśmie Dyrektor Szkoły.
4. Szczegółowe zakresy czynności dla stanowisk obsługi określa na piśmie Dyrektor Szkoły.

Rozdział 6
Uczniowie szkoły
§ 39
1. Uczniowie mają prawo w szczególności do:
1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny umysłowej;
2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole zapewniających bezpieczeństwo,
ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją i innymi przejawami patologii
społecznej oraz ochronę i poszanowanie godności;
3) do znajomości programów nauczania na dany rok szkolny;
4) informacji na temat zakresu wymagań;
5) posiadania pełnej wiedzy na temat kryteriów ocen z przedmiotów i zachowania;
6) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny;
7) rozwijania zainteresowań, talentów i zdolności;
8) korzystania w czasie lekcji i zajęć pozalekcyjnych z pomieszczeń szkolnych, sprzętu,
środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki;
9) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego;
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10) wpływania na życie Szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się
w organizacjach działających w Szkole;
11) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia Szkoły,
a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie naruszają tym dobra innych osób;
12) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
13) korzystania z pomocy socjalnej i stypendialnej zgodnie z regulaminem w sprawie
stypendiów;
14) do uczestniczenia w zabawach i zajęciach rekreacyjnych oraz innych formach aktywnego
wypoczynku stosownych do wieku;
15) do sprawdzianu wiedzy i umiejętności;
16) do egzaminu klasyfikacyjnego i sprawdzającego;
17) do redagowania i wydawania gazetki szkolnej;
18) do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.
2. Uczniowie mają obowiązek w szczególności:
1) przestrzegać postanowień zawartych w Statucie.
2) podporządkowywać się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora Szkoły, Rady
Pedagogicznej oraz ustaleniom Samorządu Szkolnego.
3) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych, a w szczególności:
a) nie spóźniać się na zajęcia lekcyjne,
b) w pełni wykorzystywać czas przeznaczony na naukę, rzetelnie pracować nad
poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności, brać czynny udział w lekcji, nie zakłócać
pracy nauczycieli i kolegów, przestrzegać ustalonych zasad i porządku w czasie lekcji,
c) starannie i systematycznie przygotowywać się do zajęć szkolnych, prowadzić zeszyt,
wykonywać prace domowe zgodnie z wymaganiami nauczyciela przedmiotu,
d) posiadać odpowiedni strój w zależności od rodzaju zajęć,
e) zmieniać obuwie po wejściu do Szkoły,
f) nie opuszczać bez wiedzy rodziców zajęć szkolnych,
g) uzupełniać braki wynikające z nieobecności na zajęciach lekcyjnych zgodnie
z ustaleniami nauczyciela przedmiotu;
4) postępować zgodne z dobrem społeczności szkolnej, a w szczególności:
a) uczestniczyć w pracy na rzecz klasy, szkoły, środowiska, włączać się do akcji
prowadzonych w szkole i poza nią,
b) uczestniczyć w imprezach klasowych i szkolnych,
c) w miarę swoich możliwości reprezentować klasę, szkołę w konkursach, turniejach,
zawodach, itp.,
d) szanować mienie szkolne oraz własność swoją i kolegów;
e) wyrządzone szkody materialne naprawiać (lub wraz z rodzicami sfinansować
naprawę);
f) troszczyć się o ład i porządek w Szkole oraz estetykę pomieszczeń szkolnych;
5) dbać o honor i tradycje szkoły:
a) z należytą powagą uczestniczyć w uroczystościach szkolnych,
b) znać słowa hymnu państwowego i szkolnego,
c) w czasie uroczystości szkolnych, konkursów i egzaminów nosić odświętny strój
szkolny: dziewczęta biała bluzka, granatowa, czarna spódnica lub spodnie, chłopcy
biała koszula, granatowe lub czarne spodnie, mieć niefarbowane i estetycznie
przycięte lub upięte włosy,
d) ograniczyć do minimum noszoną biżuterię; za jej zagubienie lub uszkodzenie szkoła
nie bierze odpowiedzialności,
e) nosić schludne i estetyczne ubranie adekwatnie do sytuacji;
6) dbać o piękno mowy ojczystej, a w szczególności:
a) nie używać wulgaryzmów w języku mówionym i pisanym,
b) wypowiadać się w sposób kulturalny;
7) dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, a w szczególności:
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a) bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa i stosować się do uwag nauczycieli
i innych pracowników Szkoły,
b) przestrzegać warunków wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych i innych
urządzeń elektronicznych na terenie Szkoły zgodnie z ustaleniami na dany rok
szkolny;
c) nie wnosić na teren Szkoły środków i przedmiotów zagrażających życiu i zdrowiu,
d) przestrzegać zakazu posiadania i używania papierosów, e-papierosów, napojów
alkoholowych i środków odurzających,
e) nie opuszczać Szkoły w trakcie zajęć lekcyjnych i w czasie przerw bez opieki
nauczyciela,
f) opuszczać zajęcia szkolne jedynie po wcześniejszym poinformowaniu przez rodzica
w formie pisemnej lub za pomocą dziennika elektronicznego wychowawcę klasy lub
innego pracownika Szkoły;
8) godnie i kulturalnie zachowywać się w szkole i poza nią, a w szczególności:
a) przestrzegać zasad współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych
pracowników Szkoły,
b) zachowywać się godnie poza Szkołą;
9) okazywać szacunek innym osobom, a w szczególności:
a) okazywać należyty szacunek każdemu człowiekowi, niezależnie od wieku
i zajmowanego stanowiska,
b) szanować poglądy i przekonania innych osób.
§ 40
1. W przypadku naruszenia praw ucznia, uczeń lub jego rodzice ma prawo złożyć skargę do
Dyrektora Szkoły.
2. Dyrektor, po zbadaniu sprawy, zawiadamia pisemnie zainteresowanych rodziców i ucznia, nie
później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia skargi, o sposobie rozpatrzenia skargi.
§ 41
1. Uczeń Szkoły może być nagrodzony za:
1) wyniki w nauce;
2) pracę na rzecz klasy, Szkoły i środowiska lokalnego;
3) wzorową postawę i zachowanie;
4) wybitne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych;
5) wzorową frekwencję.
2. Ustala się następujące rodzaje nagród:
1) pochwała ucznia przez wychowawcę klasy z wpisem do dziennika;
2) pochwała ucznia przez Dyrektora wobec społeczności szkolnej z wpisem do dziennika;
3) list pochwalny do rodziców;
4) nagrody rzeczowe;
5) nagroda Oskar za wysoką kulturę osobistą;
6) tytuł najlepszego absolwenta szkoły i tytuł Prymus Inter Pares.
7) nagroda przyznawana przez Stowarzyszenie Przyjaciół SP nr 8 „Bona Fide”
3. O przyznanie nagrody mogą wnioskować: wychowawca, pracownik szkoły, Rada Pedagogiczna,
Samorząd Uczniowski.
4. Szczególnie wyróżniający się uczniowie mogą otrzymać nagrody i wyróżnienia przyznawane
przez organ prowadzący Szkołę, władze oświatowe lub inne instytucje zewnętrzne. Wnioski
zatwierdza Rada Pedagogiczna.
§ 42
1. Uczniowi i jego rodzicom przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do
przyznanej nagrody w terminie 3 dni od dnia zawiadomienia o jej przyznaniu.
2. Dyrektor Szkoły rozpoznaje zastrzeżenia w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty ich
otrzymania.
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3. O wynikach przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego i ocenie zasadności zastrzeżeń
Dyrektor Szkoły niezwłocznie informuje zainteresowanego ucznia i jego rodziców.
4. W wyniku rozpoznania zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1, Dyrektor Szkoły może:
1) odstąpić od przyznania nagrody;
2) utrzymać przyznaną nagrodę:
3) zmienić rodzaj przyznanej nagrody.
§ 43
1. Uczeń może zostać ukarany za nieprzestrzeganie Statutu Szkoły i niewywiązywanie się ze swoich
obowiązków.
2. Karami stosowanymi wobec uczniów są:
1) upomnienie ucznia przez wychowawcę wobec klasy z wpisem do dziennika;
2) nagana udzielona przez Dyrektora z wpisem do dziennika;
3) zawieszenie w prawie do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, dyskotekach, wycieczkach,
do reprezentowania Szkoły na zewnątrz;
4) przeniesienie ucznia do równoległego oddziału w swojej Szkole;
5) w uzasadnionych przypadkach uczeń może zostać przeniesiony przez kuratora oświaty do
innej Szkoły.
§ 44
1. Szkoła ma obowiązek informowania na piśmie rodziców ucznia o zastosowaniu wobec niego kary.
2. Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą ucznia.
3. Ustala się następujący tryb postępowania w sprawie kar:
1) wychowawca klasy ma obowiązek uprzedzić rodziców o proponowanej wobec ucznia
karze z podaniem okoliczności i możliwości odwołania się do niej oraz odnotować ten
fakt w dzienniku;
2) od decyzji o wymierzeniu kary rodzic może się odwołać w terminie 3 dni od dnia
zawiadomienia o ukaraniu.
3) Dyrektor Szkoły rozpoznaje zastrzeżenia w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od
daty ich otrzymania.
4) O wynikach przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego i ocenie zasadności
zastrzeżeń Dyrektor Szkoły niezwłocznie informuje zainteresowanego ucznia i jego
rodziców.

Rozdział 7
Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego
§ 45
1. Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia,
2) zachowanie ucznia.
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu
i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:
1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań
edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;
2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania –
w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.
3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli
oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego
i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły.

§ 46
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1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania
wewnątrzszkolnego, które 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 nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym,
co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;
3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce
i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznowychowawczej.
2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania
przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania;
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach
i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.
3. Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 47
1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych
śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających
z realizowanego przez siebie programu nauczania;
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
z zajęć edukacyjnych.
2. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich
rodziców o:
1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania.

§ 48
1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:
1) bieżące;
2) klasyfikacyjne:
a) śródroczne i roczne,
b) końcowe.

§ 49
1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
2. Informacje o ocenach, postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu oraz o szczególnych
uzdolnieniach ucznia są przekazywane rodzicom:
a) poprzez wpis w dzienniku elektronicznym;
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3.
4.
5.
6.

7.

b) na wspólnym zebraniu rodziców uczniów poszczególnych oddziałów prowadzonych
przez wychowawcę oddziału;
c) podczas indywidualnych rozmów z nauczycielami.
Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w czasie zajęć edukacyjnych w rozmowie bezpośredniej
z uczniem.
Nauczyciel uzasadnia ustalone oceny ucznia w rozmowie bezpośredniej z jego rodzicami.
Rodzice mogą zwrócić się o pisemne uzasadnienie oceny.
Jeżeli rodzice ucznia zwrócą się z wnioskiem o uzasadnienie oceny poprzez dziennik
elektroniczny, nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w terminie 7 dni roboczych od złożenia
wniosku poprzez dziennik elektroniczny.
Na pisemny wniosek rodziców ucznia nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę pisemnie w terminie 7
dni roboczych od złożenia wniosku w sekretariacie szkoły, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

§ 50
1. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane:
1) uczniowi podczas zajęć edukacyjnych, na których prace są omawiane przez nauczyciela
lub w innym terminie ustalonym z nauczycielem;
2) rodzicom podczas zebrań lub indywidualnych spotkań z nauczycielami.
2. Dopuszcza się możliwość sfotografowania pisemnych prac ucznia.
3. 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.
4. Udostępnianie do wglądu uczniowi lub jego rodzicom dokumentacji dotyczącej egzaminu
klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz innej dokumentacji dotyczącej oceniania ucznia
odbywa się na pisemny wniosek skierowany do Dyrektora Szkoły, który należy złożyć
w sekretariacie szkoły w każdym czasie w godzinach pracy sekretariatu.
5. Dyrektor szkoły wskazuje czas i pomieszczenie w szkole, w którym nastąpi udostępnienie
uczniowi lub jego rodzicom dokumentacji dotyczącej egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu
poprawkowego oraz innej dokumentacji dotyczącej oceniania ucznia . Dokumentacja ta
udostępniana jest uczniowi lub jego rodzicom w obecności Dyrektora szkoły lub w obecności
upoważnionego przez Dyrektora szkoły nauczyciela.

§ 51
1. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, w terminie nie
później niż 5 dni przed datą zakończenia pierwszego okresu.
2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia
z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych
z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
3. Klasyfikację roczną przeprowadza się nie później niż 5 dni przed zakończeniem rocznych zajęć
dydaktycznych.
4. Klasyfikacja roczna w klasach I-III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć
edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
5. Klasyfikacja roczna począwszy od klasy IV polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych
ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia
w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych
i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
6. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną
zachowania.
7. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
8. W oddziale integracyjnym śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne dla uczniów posiadających
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne
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zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela zatrudnionego w celu współorganizowania
kształcenia integracyjnego.
9. Oceny śródroczne i roczne z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz śródroczne i roczne oceny
zachowania nauczyciele ustalają najpóźniej 1 dzień przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady
Pedagogicznej.

§ 52
1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący
poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania
wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz
ocenianego ucznia.
2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele
prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne.
3. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do
klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
4. Najpóźniej na trzy tygodnie przed śródrocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej
nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne zobowiązani są wystawić
przewidywane dla ucznia oceny niedostateczne.
5. Najpóźniej na tydzień przed śródrocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej
nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani
wystawić przewidywane dla ucznia śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych
i przewidywaną śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania;
6. Najpóźniej na trzy tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej
nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani
poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej
zachowania:
1) ucznia na poszczególnych godzinach zajęć w rozmowie bezpośredniej z uczniami
wpisując oceny do dziennika elektronicznego;
2) rodziców ucznia:
a) poprzez wpis w dzienniku elektronicznym;
b) w formie pisemnej na wspólnym zebraniu rodziców uczniów poszczególnych
oddziałów prowadzonych przez wychowawcę oddziału z potwierdzeniem obecności
rodziców na zebraniu lub potwierdzeniem odbioru informacji pisemnej przez tych
rodziców jeśli rodzice nie uczestniczyli w zebraniu;

§ 53
1. W klasach I-III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami
opisowymi z wyjątkiem oceny z religii, którą ustala się według skali określonej w §53 ust. 2
2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej bieżące, śródroczne, roczne oraz końcowe oceny
klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej 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.
3. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowa w ust. 1
pkt 1-5.
4. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w ust.1 pkt 6.
5. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „ – „. Oceny śródroczne i roczne
wpisuje się w pełnym brzmieniu.
29

6. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie zapisów „np”- nieprzygotowany i
nieobecny.
7. W klasach I-III bieżące oceny ustala się według skali określonej w ust.2 i ust 5.

„nb” –

§ 54
1. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz
przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu
się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej
się uczyć.
2. Uczeń jest oceniany na zajęciach edukacyjnych za:
1) umiejętności (praktyczne, komunikacyjne);
2) wiadomości;
3) przyrost wiedzy;
4) wkład pracy;
5) zaangażowanie;
6) własną twórczość.
3. Formy oceniania na zajęciach edukacyjnych:
1) na podstawie odpowiedzi ustnych;
2) na podstawie prac pisemnych;
3) umiejętności praktycznego wykorzystania zdobytych wiadomości;
4) dokumentacji dydaktycznej ucznia;
5) wykonanej pracy.
4. O pracy pisemnej z większej partii materiału (sprawdzianie) nauczyciel ma obowiązek
poinformować ucznia poprzez wpis do dziennika elektronicznego z co najmniej tygodniowym
wyprzedzeniem.
5. W ciągu tygodnia uczeń może pisać najwyżej trzy sprawdziany, z czego tylko jeden w ciągu dnia.
6. Uczeń nieobecny na sprawdzianie ma obowiązek napisania sprawdzianu lub zaliczenia
odpowiedzią ustną w ciągu tygodnia lub dwóch (w zależności od długości i przyczyny
nieobecności) od daty powrotu do szkoły
7. Wyniki sprawdzianu nauczyciel analizuje i omawia z uczniami w terminie do 14 dni po
przeprowadzeniu sprawdzianu
8. Uczeń ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej, z form o których mowa w ust. 3 pkt. 1,2 ,
w ciągu dwóch tygodni od czasu jej otrzymania. Do dziennika obok oceny uzyskanej poprzednio
wpisuje się ocenę poprawioną, a ocena z poprawy jest oceną ostateczną, wpisaną obok oceny
pierwotnej. Formę poprawy (ustną lub pisemną ) ustala nauczyciel po konsultacji z uczniem.
9. Informacje o ocenach, postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu oraz o szczególnych
uzdolnieniach ucznia są przekazywane rodzicom:
1) w dzienniku elektronicznym;
2) poprzez kontakty nauczycieli z rodzicami;
3) poprzez rozmowy telefoniczne;
4) na zebraniach z wychowawcą oddziału.
10. Ocenę klasyfikacyjną z poszczególnych zajęć edukacyjnych nauczyciel ma obowiązek ustalić z co
najmniej trzech ocen bieżących. Przynajmniej jedna z nich to ocena z pracy pisemnej- na
przedmiotach, gdzie taka forma jest przewidziana.
11. Oceny bieżące oraz śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne
zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są
ocenami opisowymi.

§ 55
1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych,
odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
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2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania;
3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni
specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się;
4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w, pkt 1-3, który objęty jest
pomocą psychologiczno - pedagogiczną w szkole na podstawie rozpoznania
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości
psychofizycznych ucznia.
3. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki i muzyki należy
przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się
z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego –
także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach
podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
4. W przypadku gdy zajęcia wychowania fizycznego realizowane w formie do wyboru przez ucznia
są prowadzone przez innego nauczyciela niż nauczyciel prowadzący zajęcia wychowania
fizycznego w formie klasowo-lekcyjnej, śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć
wychowania fizycznego ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia w formie klasowo-lekcyjnej po
uwzględnieniu opinii nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w formie do
wyboru przez ucznia.

§ 56
1. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach
wychowania fizycznego, na podstawie wydanej przez lekarza opinii o ograniczonych
możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń na czas określony w tej opinii.
2. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych
lub informatyki na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach
wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii.
3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 2, uniemożliwia ustalenie
śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast
oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
4. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją,
z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki
drugiego języka obcego nowożytnego do końca danego etapu edukacyjnego na wniosek rodziców
albo pełnoletniego ucznia oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym
poradni specjalistycznej, z której wynika potrzeba zwolnienia z nauki tego języka obcego
nowożytnego.
5. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 4, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, z którego wynika potrzeba
zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego, zwolnienie z nauki tego języka
obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
6. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w dokumentacji
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
7. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim uczęszczający do szkoły
podstawowej ogólnodostępnej, oddziału integracyjnego w szkole podstawowej ogólnodostępnej
lub szkoły podstawowej integracyjnej nie uczą się drugiego języka obcego nowożytnego.
8. Na wniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia uczeń ten może uczyć się drugiego języka obcego
nowożytnego.
9. Jeżeli uczeń, o którym mowa w ust.7 nie uczy się drugiego języka obcego nowożytnego,
uczęszcza na zajęcia z techniki.
10. Uczniowie, których rodzice nie wyrazili zgody na uczestniczenie ich dzieci w zajęciach WDŻ są
objęci zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi na terenie szkoły lub zwalniani przez rodziców
o ile jest to pierwsza lub ostatnia lekcja.
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§ 57
1. Uczeń lub jego rodzice mają możliwość ubiegania się o uzyskanie wyższych niż przewidywane
rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
2. Warunkiem uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych może być:
1) dłuższa usprawiedliwiona nieobecność na zajęciach edukacyjnych;
2) inne ważne sytuacje życiowe, które nauczyciel uzna za istotne.
3. Tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych:
1) uczeń lub jego rodzice zgłaszają do nauczyciela danego przedmiotu, nie później niż 3 dni
przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej, zamiar uzyskania wyższej
od przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych lub dodatkowych
zajęć edukacyjnych;
2) nauczyciel danych zajęć edukacyjnych podejmuje ostateczną decyzję, czy uczeń
spełnienia warunki, o których mowa w ust. 2;
3) jeżeli uczeń spełnienia warunki, o których mowa w ust. 2, nauczyciel danych zajęć
edukacyjnych określa zakres, formę i termin sprawdzania wiadomości i umiejętności
ucznia;
4) sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia musi nastąpić przed zebraniem
klasyfikacyjnym rady pedagogicznej;
5) nauczyciel po sprawdzeniu wiadomości i umiejętności ucznia utrzymuje bądź ustala
wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych, a ocena ta
jest ostateczna, z zastrzeżeniem §62 ust.1 i §63 ust.1.

§ 58
1. 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 i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
7) okazywanie szacunku innym osobom.
2. Wychowawca klasy przed ustaleniem śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania jest
zobowiązany:
1) zasięgnąć opinii nauczycieli uczących w danym oddziale;
2) zasięgnąć opinii uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.
3. Oceny bieżące, śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, w klasach IV-VIII ustala
się według następującej skali:
1) wzorowe - wz;
2) bardzo dobre - bdb;
3) dobre - db;
4) poprawne - pop;
5) nieodpowiednie - ndp;
6) naganne - ng.
4. W klasach I-III śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest oceną opisową.
5. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub
inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego
zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia
o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno––pedagogicznej, w tym
poradni specjalistycznej.
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6. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania ustala się z uwzględnieniem następujących
kryteriów szczegółowych:
1) Naganną ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów oceny
poprawnej, a ponadto przejawia co najmniej jedno z następujących zachowań:
c) w rażący sposób lekceważy obowiązki szkolne,
d) swoim zachowaniem wywiera negatywny wpływ na innych uczniów,
e) naruszył w sposób rażący lub narusza uporczywie normy współżycia między ludźmi,
f) swoim zachowaniem w sposób rażący naruszył dobra innych ludzi,
g) postępuje nieuczciwie,
h) popełnił czyn ścigany prawnie.
2) Nieodpowiednią ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria oceny
poprawnej, ale przejawia co najmniej jedno z poniższych zachowań:
a) narusza normy współżycia między ludźmi,
b) nie potrafi wywiązać się z podstawowych obowiązków szkolnych,
c) popełnił czyn ścigany prawnie,
3) Poprawną ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który:
a) stara się wywiązywać z podstawowych obowiązków ucznia, a szczególnie
dotyczących dyscypliny podczas zajęć szkolnych,
b) zachowuje się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych osób,
4) Dobrą ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria oceny poprawnej,
a ponadto:
a) przestrzega podstawowych norm moralnych,
b) cechuje go kultura języka,
c) podejmuje wysiłki, by przezwyciężyć trudności w nauce i zachowaniu,
d) w pracy nad sobą wykorzystuje pomoc okazywaną przez szkołę, a działania
pedagogiczne nauczycieli zmierzające do zmiany jego postawy przynoszą
oczekiwane rezultaty.
5) Bardzo dobrą ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie kryteria oceny
dobrej, a ponadto większość z następujących:
a) wywiązuje się z obowiązków ucznia, a w szczególności:
− systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia,
− terminowo usprawiedliwia nieobecności,
− przestrzega przepisów prawa szkolnego zawartych w statucie szkoły,
− respektuje polecenia wychowawcy i nauczycieli,
− jest sumienny i systematyczny w nauce, osiąga wyniki na miarę swych możliwości,
− wywiązuje się z obowiązków dyżurnego klasowego;
b) zachowuje się kulturalnie oraz respektuje zasady współżycia społecznego i normy
etyczne, a w szczególności:
− aktywnie uczestniczy w życiu szkolnym,
− okazuje tolerancję i poszanowanie godności innych osób,
− reaguje na zło,
− okazuje szacunek innym ludziom,
− dba o zdrowie i higienę, nie uleganie nałogom,
− dba o estetykę własnego wyglądu i otoczenia,
− okazuje poszanowanie mienia szkolnego i prywatnego,
− godnie reprezentuje szkołę.
6) Wzorową ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie kryteria oceny
bardzo dobrej, a ponadto przynajmniej jedno z następujących:
a) aktywnie pracuje w samorządzie klasowym lub szkolnym,
b) aktywnie uczestniczy w szkolnym kole wolontariatu,
c) aktywnie uczestniczy w konkursach przedmiotowych i olimpiadach,
d) aktywnie uczestniczy w zawodach sportowych,
e) aktywnie uczestniczy w organizowaniu imprez wewnątrzklasowych, szkolnych
i pozaszkolnych,
f) prowadzi pozaszkolną działalność społeczną,
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7.

8.
9.
10.
11.

g) podejmuje działania integracyjne w zespole klasowym,
h) aktywnie angażuje się w pomoc koleżeńską,
i) potrafi zaprezentować własne osiągnięcia na szerszym forum,
j) wykazuje szczególną pracowitość i wytrwałość w przezwyciężaniu trudności.
Nauczyciele uczący w danej klasie zobowiązani są na bieżąco do przekazywania uwag
(pozytywnych i negatywnych) dotyczących zachowania poszczególnych uczniów na lekcjach
swojego przedmiotu i podczas przerw śródlekcyjnych, poprzez wpis do dziennika elektronicznego.
Wychowawca na koniec miesiąca dokonuje cząstkowej oceny zachowania ucznia.
W przypadku, gdy uczeń otrzyma karę statutową wymienioną w §43 ust.2 pkt.2 ocena
klasyfikacyjna zachowania zostaje obniżona o jeden stopień.
W przypadku, gdy uczeń otrzyma nagrodę statutową wymienioną w §41 ust.2 pkt.2 ocena
klasyfikacyjna zachowania zostaje podniesiona o jeden stopień.
W przypadku rażącego naruszenia przez ucznia zasad obowiązujących w szkole po przekazaniu
mu informacji o przewidywanej rocznej ocenie zachowania, wychowawca po analizie przez
Zespół Wychowawczy może zmienić ocenę na niższą od przewidywanej z pominięciem trybu
określonego w §52 ust. 6.

§ 59
1. Jeżeli uczeń lub jego rodzice nie zgadzają się z przewidywaną roczną oceną klasyfikacyjną
zachowania, to zgłaszają swoje zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły w formie pisemnej w terminie 3
dni roboczych od dnia zapoznania z tą przewidywaną oceną.
2. Zespół Wychowawczy wraz z wychowawcą oddziału przeprowadza analizę zasadności
przewidywanej przez wychowawcę oddziału oceny zachowania w oparciu o argumentację i zapisy
w dzienniku elektronicznym z odwołaniem do kryteriów ocen zachowania, w terminie 3 dni
roboczych od dnia wpłynięcia pisemnych zastrzeżeń ucznia lub jego rodziców. Dyrektor szkoły
jest przewodniczącym tego zespołu.
3. Dyrektor powiadamia w formie pisemnej ucznia lub jego rodziców w terminie 3 dni roboczych od
dnia wpłynięcia zastrzeżenia o rozstrzygnięciu w sprawie; rozstrzygnięcie to jest ostateczne.
4. Z przeprowadzonej analizy zasadności proponowanej oceny sporządza się protokół, który zwiera:
1) imiona i nazwiska uczestników, którzy brali udział w analizie proponowanej oceny;
2) termin spotkania zespołu;
3) ostateczną ocenę zachowania przewidywaną przez wychowawcę oddziału;
4) podpisy osób uczestniczących w spotkaniu.
5. Pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców oraz protokół z przeprowadzonej analizy zasadności
proponowanej oceny stanowią dokumentację w ww. sprawie.

§ 60
6. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli
brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu
nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia
w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.
7. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin
klasyfikacyjny.
8. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin
klasyfikacyjny za zgodą Rady Pedagogicznej.
9. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
1) realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok nauki;
2) spełniający obowiązek szkolny poza szkołą.

§ 61
1. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w §60 przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora
Szkoły.
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2. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień
zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego
uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
3. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego
w terminie ustalonym zgodnie z ust. 2, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie
wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.
4. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 62 i § 63.

§ 62
1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał
negatywną ocenę klasyfikacyjną z:
1) jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, albo
2) jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub zajęć z języka mniejszości narodowej,
mniejszości etnicznej lub języka regionalnego– może przystąpić do egzaminu
poprawkowego z tych zajęć.
2. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły.
3. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez
dyrektora Szkoły, nie później niż do końca września.
4. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna,
z zastrzeżeniem § 63 ust. 6.
5. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo
wyższej i powtarza klasę.

§ 63
1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna
ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały
ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.
2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej
z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż
w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena
klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania
tych ocen, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza
sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną
z danych zajęć edukacyjnych;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę
klasyfikacyjną zachowania.
4. Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć
edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej
wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej
oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu
poprawkowego, z zastrzeżeniem §62 ust.1.
5. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych w wyznaczonym terminie nie przystąpił do
sprawdzianu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie
wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.
6. Przepisy ust. 1–5 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia
zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.
W tym przypadku ocena ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3 jest ostateczna.
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§ 64
Sposób przeprowadzania odpowiednio sprawdzianu i egzaminu oraz skład i sposób dokumentowania
prac komisji, o których mowa w §61 ust. 1, § 62 ust. 2 oraz § 63 ust. 3 określają przepisy w sprawie
szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy
w szkołach publicznych.

§ 65
1. Uczeń klasy I–III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy
programowo wyższej.
2. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek
wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia Rada Pedagogiczna może
postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej
również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie
w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.
3. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym
roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, Rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu
klasy przez ucznia klasy I–III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy oddziału po
zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii
wychowawcy oddziału.

§ 66
1. Począwszy od klasy IV, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze
wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, otrzymał roczne pozytywne oceny
klasyfikacyjne, o których mowa w § 53 ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu
danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał
egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te
zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.

§ 67
1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75
oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do
klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
2. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen,
o której mowa w ust. 1, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
3. Uczeń realizujący obowiązek szkolny poza szkołą, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z
obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75,
otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

§ 68
1. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się
roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie VIII
i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja
zakończyła się w klasach programowo niższych, otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć
edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne, o których mowa w § 53 ust. 2
i przystąpił do egzaminu ósmoklasisty.
2. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej
uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co
najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania.
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3. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen,
o której mowa w ust. 1, wlicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
4. Uczeń realizujący obowiązek szkolny poza szkołą, kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem,
jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią
końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75.

Rozdział 8
1. Postanowienia końcowe
§ 69
Uczeń ma prawo i obowiązek poznawania historii Szkoły, postaci związanych z jej tradycją oraz
osoby patrona Szkoły Jana Pawła II.

§70
1. Najważniejsze uroczystości tworzące ceremoniał szkolny to:
1) rozpoczęcie roku szkolnego;
2) ślubowanie uczniów klas pierwszych;
3) Dzień Edukacji Narodowej;
4) Święto Niepodległości;
5) Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej;
6) Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja;
7) Dzień Patrona.
8) zakończenie roku szkolnego;

§71
2. Szkoła posiada własny sztandar.
3. Elementem stałym uroczystości szkolnych jest udział w nich sztandaru Szkoły z przestrzeganiem
następujących zasad:
1) wprowadzenie sztandaru;
2) hymn państwowy;
3) część oficjalna uroczystości;
4) wyprowadzenie sztandaru;
5) część artystyczna.
4. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają powagi zachowania, a przechowywanie, transport
i przygotowanie sztandaru do prezencji, właściwych postaw i jego poszanowania.

§72
1. Uczeń ma prawo i obowiązek reprezentować Szkołę na zewnątrz w czasie obchodów rocznic,
świąt państwowych i oświatowych.
2. Zaszczytnym wyróżnieniem dla ucznia jest udział w poczcie sztandarowym Szkoły.

§73
1. W skład osobowy pocztu sztandarowego wchodzą:
1) chorąży – uczeń klasy programowo najwyższej;
2) asysta – dwie uczennice klasy programowo najwyższej;
2. W Szkole powoływany jest rezerwowy skład pocztu sztandarowego, w składzie jak w ust. 1,
zwany pocztem rezerwowym.
3. Insygnia pocztu sztandarowego stanowią:
1) biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone białym kolorem
w stronę kołnierza, spięte na wysokości lewego biodra;
2) białe rękawiczki.
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4. Ubiór pocztu sztandarowego stanowią:
1) chorąży: ciemne spodnie, biała koszula, ciemna marynarka;
2) asysta: ciemne spódnice jednakowej długości, białe bluzki.
5. W czasie uroczystości poczet rezerwowy może zastępować poczet sztandarowy. Zmiana następuje
zawsze z zachowaniem powagi i poszanowania dla sztandaru.
6. W przypadku, gdy uroczystości z udziałem pocztu odbywają się na zewnątrz budynku w trudnych
warunkach atmosferycznych, dopuszczalny jest inny, stosowny do okoliczności strój.

§74
1. Do składu pocztu sztandarowego powoływanych jest 6 uczniów wyróżniających się bardzo
dobrymi wynikami w nauce i wzorowym zachowaniem (dwóch chłopców i cztery dziewczyny).
2. O wyborze uczniów do pocztu sztandarowego powiadamia się rodziców specjalnym listem
okolicznościowym.
3. Kadencja pocztu sztandarowego trwa jeden rok.
4. Za niewłaściwe wypełnianie obowiązków, a w szczególności za brak należytego szacunku dla
sztandaru i nieprzestrzeganie ceremoniału, a także inne uchybienia wobec Statutu Szkoły uczeń
może być odwołany z funkcji przez Dyrektora Szkoły na wniosek opiekuna pocztu
sztandarowego lub innego nauczyciela.

§75
Opis sposobów przeprowadzania najważniejszych uroczystości szkolnych z udziałem sztandaru
Szkoły oraz zbiór zasad postaw sztandaru i pocztu sztandarowego, a także zachowania się młodzieży
w trakcie uroczystości szkolnych ustala Dyrektor Szkoły.

§76
Szkoła posiada własny znak (logo).
Logo Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Jana Pawła II w Trzebini jest własnością Szkoły.
Pracownicy Szkoły mają prawo używania logo przy zachowaniu zasad jego stosowania.
Instytucje współpracujące ze Szkołą mają prawo używania logo wyłącznie za zgodą Dyrektora
Szkoły.
5. Wzór logo oraz zasady jego użycia określa Dyrektor Szkoły.
1.
2.
3.
4.

§77
1. Świadectwa wydane przez Szkołę oraz legitymacje szkolne opatruje się wyraźnym odciskiem
pieczęci urzędowej Szkoły.
2. Świadectwa wydane przez Szkołę podpisuje Dyrektor Szkoły oraz wychowawca lub opiekun
klasy. Odcisk pieczęci Dyrektora Szkoły powinien być wyraźny.
3. Świadectwa i inne druki szkolne opatruje się w miejscach oznaczonych we wzorach odpowiednich
druków pieczęcią urzędową o średnicy 36 mm, używa się pieczęci urzędowej o średnicy 20 mm.
4. Legitymacje szkolne opatruje się w miejscach oznaczonych we wzorze pieczęcią urzędową szkoły
o średnicy 20 mm.
5. Nazwa Szkoły jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach może być używany skrót
nazwy.

§78
Statut został zatwierdzony Uchwałą nr 19/2019/2020 z dnia 29 czerwca 2020 r.

§79
Ujednolicony tekst Statutu Szkoły wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
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