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Rozdział I 

Przepisy ogólne 

[Słowniczek pojęć] 

       Niniejszy statut to podstawowy dokument, w oparciu o który działa Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pietrzykowie. 

    Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia o:   

1. Zespole – należy przez to rozumieć Zespół Szkolno–Przedszkolny w Pietrzykowie, w skład którego wchodzą Niepubliczna Szkoła Podstawowa                                                 

w Pietrzykowie oraz Niepubliczne Przedszkole w Pietrzykowie.  

2. Szkole – należy przez to rozumieć wyłącznie Niepubliczną Szkołę Podstawową w Pietrzykowie.  

3. Przedszkolu – należy przez to rozumieć wyłącznie Niepubliczne Przedszkole w Pietrzykowie.  

4. Organie prowadzącym – należy przez to rozumieć: Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne „Nasza Szkoła” w Pietrzykowie (dalej też 

Stowarzyszenie), zarejestrowane przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego w Rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej pod numerem 0000411514, REGON: 302054841, z siedzibą w Pietrzykowie nr 25, 62-310 Pyzdry.  

5. Dyrektorze – należy przez to rozumieć osobę powołaną na podstawie § 6 niniejszego statutu, występującą jako Dyrektor Niepublicznego Przedszkola          

w Pietrzykowie lub Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie lub też łącznie jako Dyrektor Zespołu Szkolno–Przedszkolnego                           

w Pietrzykowie.  

6. Uczniu/Dziecku – należy przez to rozumieć dziecko w wieku szkolnym przyjęte na listę uczniów do Niepublicznej Szkoły Podstawowej w 

Pietrzykowie.  

7. Wychowanku/Dziecku – należy przez to rozumieć dziecko w wieku od 2,5 do 6 lat przyjęte na listę wychowanków do Niepublicznego Przedszkola  

     w Pietrzykowie.  

8.  Rodzicu – należy przez to rozumieć rodzica lub prawnego opiekuna wychowanka lub dziecka. 

9.  Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Stowarzyszenia Edukacyjno-Kulturalno-Turystycznego „Nasza Szkoła” w Pietrzykowie. 

 

[Postanowienia ogólne] 

§ 1. 

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pietrzykowie został powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Edukacyjno–Kulturalno-

Turystycznego „Nasza Szkoła” w Pietrzykowie.   
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2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pietrzykowie powstał i działa w oparciu o Ustawę z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe oraz przepisy   

  wykonawcze do tej ustawy.  

3. Ustala się następującą nazwę Zespołu: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pietrzykowie.  

4. Zespół składa się z:  

     1) Szkoły Podstawowej o nazwie: Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pietrzykowie, 

     2) Przedszkola o nazwie: Niepubliczne Przedszkole w Pietrzykowie.  

5. Siedziba Zespołu oraz wchodzących w jego skład Niepublicznej Szkoły Podstawowej oraz Niepublicznego Przedszkola mieści się w Pietrzykowie 49,             

62-310 Pyzdry, woj. wielkopolskie.  

6. Organem prowadzącym Zespół jest Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne „Nasza Szkoła” w Pietrzykowie. Organ prowadzący w 

sprawach Zespołu reprezentuje Zarząd.  

7. W Zespole zatrudniani są nauczyciele oraz pracownicy niebędący nauczycielami.  

8. Przy Zespole działa świetlica, biblioteka i czytelnia.  

9. W Zespole mogą działać stowarzyszenia i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie  

działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej zespołu.  

10. Organ prowadzący może udostępnić wynajmowaną bazę lokalową zespołu na działalność sportową i kulturalną innych podmiotów, w zakresie 

niekolidującym z działalnością Zespołu.  

11. Szkoła posiada monitoring wizyjny mający na celu zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki, będący elementem 

monitorowania ryzyka możliwych zagrożeń dla zdrowia wychowanków, uczniów i pracowników szkoły.  

12. W komputerach z dostępem do Internetu, z których korzystają uczniowie, stosowane są programy filtrujące niepożądane treści.  

13. Zespół posiada własny sztandar. Sztandar przechowywany jest w gablocie na holu szkoły.  

14. Poczet sztandarowy występuje ze sztandarem w czasie uroczystych akademii szkolnych, świąt państwowych i jest wystawiany również podczas 

środowiskowych uroczystości patriotycznych.   

15. Skład pocztu sztandarowego wybierany jest z pośród uczniów, którzy swoją postawą i zachowaniem zasługują na pełnienie tej zaszczytnej funkcji.  

16. Podczas uroczystości szkolnych śpiewany jest hymn Polski.  

17. W Zespole prowadzona jest kronika szkolna i księga absolwentów.  

18. Absolwenci w obecności sztandaru składają ślubowanie, pożegnanie absolwentów odbywa się w dniu zakończenia roku szkolnego. 
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[Cele i misja Zespołu] 

§ 2. 

1. Celem Zespołu jest stworzenie warunków umożliwiających wszechstronny intelektualny i emocjonalny rozwój wychowanków przedszkola i uczniów 

szkoły poprzez odpowiednią organizację kształcenia, wychowania i opieki w atmosferze tolerancji, akceptacji i bezpieczeństwa oraz działania 

wspomagające wychowawczą rolę rodziny.  

2. Wszystkie działania podejmowane w Zespole muszą mieć na celu dobro wychowanków i uczniów oraz gwarantować wszystkim członkom społeczności 

przedszkolnej i szkolnej poszanowanie ich praw i godności.  

3. Nadrzędną misją Zespołu jest dobro ucznia lub wychowanka poprzez ich kształcenie, wychowanie i opiekę.  

4. Główną ideą Zespołu jest stwarzanie bezpiecznych i higienicznych warunków przebywania w Zespole poprzez:  

1) dostosowanie sprzętu szkolnego i rodzaju pracy (zabawy) do wzrostu uczniów i wychowanków,  

2) odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń w Zespole,  

3) pełnienie przez nauczycieli w odpowiedzialny sposób dyżurów międzylekcyjnych, przed lekcjami i po lekcjach, 

4) oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

5) uświadamianie uczniom i wychowankom zagrożeń (agresja, przemoc, uzależnienie) oraz konieczności dbania o własne zdrowie, 

6) zapewnienie opieki wychowankom i uczniom podczas dowozów do Zespołu. 

   

[Zasady działania Zespołu] 

§3. 

1. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Zespołem jest Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu.  

2. W Zespole używane są następujące pieczęcie: 

1) Niepubliczna Szkoła używa pieczęci urzędowej. Na pieczęci używana jest nazwa ,,Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pietrzykowie”,  

     natomiast stempel zawiera:   

 

 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa 

w Pietrzykowie 

Pietrzyków 49, 62 – 310 Pyzdry 

NIP 7891751012,REGON 302270770 



  6  

 

 

 

 

tel. 63 27 68 001 

2) Niepubliczne Przedszkole nie używa pieczęci urzędowej. Stempel zawiera:   

Niepubliczne Przedszkole 

w Pietrzykowie   

Pietrzyków 49, 62 – 310 Pyzdry 

NIP 7891751029,REGON 302261824 

 tel. 63 27 68 001  

3. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.  

4. Świadectwa wystawiane przez Niepubliczną Szkołę Podstawową w Pietrzykowie spełniają wszystkie wymogi przewidziane prawem i winny być 

uznawane w szkołach publicznych na równi ze świadectwami innych publicznych szkół podstawowych.   

5. Zespół zapewnia dowóz wraz z opieką dla uczniów i wychowanków na zajęcia w szkole i przedszkolu oraz ich odwóz na podstawie Regulaminu 

dowozów wychowanków i uczniów do Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Pietrzykowie.  

 

[Finansowanie Zespołu] 

§ 4. 

1. Gospodarkę finansową Zespołu prowadzi Organ prowadzący. Organ prowadzący na wyodrębnionym rachunku bankowym gromadzi przychody 

Zespołu - środki zebrane lub przeznaczone na funkcjonowanie Zespołu.  

2. Utrzymanie Zespołu oraz warunki kadrowe i organizacyjne Zespołu zapewnia jej Organ prowadzący w ramach środków finansowych stanowiących 

przychody Zespołu.   

3. Na przychody Zespołu składają się:   

1) subwencja oświatowa;  

2) dotacje z Gminy Pyzdry;  

3) dotacje funduszy krajowych, unijnych i zagranicznych;  

4) darowizny i inne środki materialne od osób i instytucji;  

5) dochody z działalności statutowej Stowarzyszenia;  

6) inne źródła.  

4. Do wyłącznej kompetencji Organu prowadzącego należy dysponowanie środkami finansowymi Zespołu w zgodzie z jej statutem i innymi przepisami  

     prawa.  
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[Organa Zespołu] 

§ 5. 

1. Organami Zespołu są:  

     1) Dyrektor,  

     2) Rada Pedagogiczna,  

     3) Samorząd Uczniowski,  

     4) Rada Rodziców.   

2. Organa Zespołu działają i podejmują decyzje w granicach swoich kompetencji stanowiących, z uwzględnieniem zasad współdziałania organów 

Zespołu, systemu zależności organów, w tym bieżącej wymiany informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach.   

3. Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Pietrzykowie kieruje Dyrektor, który jest jednocześnie Dyrektorem Niepublicznej Szkoły Podstawowej                                  

w Pietrzykowie i Niepublicznego Przedszkola w Pietrzykowie. W Zespole mogą zostać powołani wicedyrektorzy zgodnie z procedurą powołania 

wicedyrektora.  

4. Radę Pedagogiczną Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pietrzykowie tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach wszyscy nauczyciele zatrudnieni                             

w Niepublicznym Przedszkolu w Pietrzykowie i Niepublicznej Szkole Podstawowej w Pietrzykowie bez względu na wymiar czasu pracy i formę 

zatrudnienia. Rada Pedagogiczna pełni funkcję organu opiniodawczego i uchwałodawczego w zakresie zadań Zespołu wynikających ze statutu i ustawy 

o systemie oświaty.  

5. Samorząd Uczniowski stanowi ogół uczniów Niepublicznej Szkoły w Pietrzykowie.  

6. Rozwiązywanie sporów między organami Zespołu: 

   1) ewentualne spory pomiędzy organami Zespołu mogą być rozwiązywane w drodze negocjacji pomiędzy przewodniczącymi poszczególnych organów,    

       wyniki negocjacji są protokołowane i przekazywane do wiadomości Dyrektorowi Zespołu, 

2) spór uczeń – uczeń: 

a) w sytuacji konfliktu między uczniami z różnych oddziałów w ciągu 3 dni sytuację rozpoznają Wychowawcy klas, a rolę mediatora spełnia 

Dyrektor szkoły.  

b) w sytuacji konfliktowej między uczniami tego samego oddziału, sytuację rozpoznaje Wychowawca klasy i w ciągu 3 dni rozstrzyga  spór.  

     (w sytuacji, gdy konflikt ciągle trwa, uczeń lub Wychowawca występuje z prośbą o wsparcie Dyrektora szkoły, który po rozpoznaniu sprawy 

rozstrzyga spór w ciągu 7 dni)  

3) spór rodzic-nauczyciel:  
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a) w przypadku konfliktu między nauczycielem a rodzicem rolę mediatora przyjmuje Dyrektor szkoły,  

b) wniosek składa osoba zainteresowana w formie pisemnej do Dyrektora szkoły w terminie 7 dni,  

c) Dyrektor szkoły rozpatruje wniosek w ciągu 14 dni, a o wynikach informuje zainteresowań strony, 

d) skargi anonimowe nie będą rozpatrywane, 

e) w przypadku nierozstrzygnięcia sporu, Dyrektor szkoły może wystąpić do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.  

4) spór nauczyciel-uczeń:  

a) w przypadku konfliktu między nauczycielem a uczniem rolę mediatora przyjmuje Dyrektor  szkoły,  

b) ucznia może reprezentować Wychowawca klasy,  

c) Dyrektor-mediator po wysłuchaniu stron i przeprowadzeniu rozpoznania, w ciągu 7 dni przekazuje swoją decyzję. 

5) spór nauczyciel-nauczyciel:  

a) nauczyciel zgłasza swoje zastrzeżenia w formie pisemnej do Dyrektora szkoły, który w ciągu  14 dni rozstrzyga spór,  

b) w przypadku sytuacji szczególnie trudnej, Dyrektor może powołać komisję rozjemczą spośród  członków rady pedagogicznej,  

c) skład komisji wskazuje proporcjonalnie każda ze stron.  

6) spór Dyrektor – Rada Pedagogiczna:  

a) negocjacje w imieniu Rady Pedagogicznej prowadzi nauczyciel upoważniony przez co najmniej  ¾ członków rady pedagogicznej, 

b) w przypadku braku osiągnięcia porozumienia w drodze negocjacji Dyrektor o istniejącym sporze powiadamia organ prowadzący lub organ   

     sprawujący nadzór pedagogiczny, w zależności od kompetencji, który podejmuje decyzje rozstrzygające kwestie sporne. 

 

[Dyrektor Zespołu] 

§ 6. 

1. Dyrektorem może być nauczyciel posiadający kwalifikacje pedagogiczne i co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej.  

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Organ prowadzący oraz nawiązuje i rozwiązuje z nim stosunek pracy. Organ prowadzący jest jednostką nadrzędną dla 

Dyrektora i dokonuje także wszelkich pozostałych czynności z zakresu stosunku pracy.  

3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Zespole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.  

4. W przypadku odwołania lub nieobecności Dyrektora jego obowiązki pełni wicedyrektor, a w przypadku braku lub nieobecności wicedyrektora jego 

obowiązki pełni upoważniony przez Zarząd członek Rady Pedagogicznej lub inna osoba upoważniona przez członków Zarządu.  

5. Dyrektor jest powiadamiany i ma prawo uczestniczyć we wszystkich zebraniach rodziców zwoływanych przez wychowawców klas lub rodziców.  
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[Zadania Dyrektora Zespołu] 

§ 7. 

1. Kierowanie bieżącą działalnością Zespołu i reprezentowanie Zespołu na zewnątrz. 

2. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu wychowanków i uczniów w Zespole, a także bezpiecznych i higienicznych warunków 

uczestnictwa  wychowanków i uczniów w zajęciach organizowanych przez Zespół poza obiektami należącymi do Zespołu. 

3. Sprawowanie wewnętrznego nadzoru pedagogicznego w szkole i przedszkolu.  

4. Opracowywanie i przedstawianie Organowi prowadzącemu:  

1) programu dydaktyczno-wychowawczego szkoły i przedszkola do dnia 30 września danego roku szkolnego,  

2) Kalendarza roku szkolnego do dnia 30 września danego roku szkolnego  

3) arkusza organizacyjnego szkoły i przedszkola do dnia 30 kwietnia,  

3) rocznego sprawozdania z działalności szkoły i przedszkola do dnia 15 sierpnia.  

5. Niezwłoczne przekazywanie do wiadomości Organowi prowadzącemu zaleceń i poleceń wydanych przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad 

Zespołem.  

6. Dbanie o prawidłowe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji szkolnej i przedszkolnej oraz właściwe zabezpieczenie mienia Zespołu.  

7. Inicjowanie i przewodniczenie posiedzeniom Rady Pedagogicznej.  

8. Realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej, jeżeli są zgodne z prawem oświatowym i obwieszczanie ujednoliconego tekstu Statutu Szkoły po kolejnych 

nowelizacjach.   

9. Weryfikowanie i zawieszanie niezgodnych z prawem uchwał Rady Pedagogicznej w sprawach zatwierdzania planów, wyników klasyfikacji, innowacji i 

eksperymentów wprowadzanych przez nauczycieli.  

10. W porozumieniu z Organem prowadzącym zawieszanie zajęć z powodu warunków atmosferycznych, epidemii lub klęsk żywiołowych.  

11. W porozumieniu z Organem prowadzącym wyrażanie zgody na działalność stowarzyszeń i innych organizacji na terenie Zespołu.  

12. Przyjmowanie uczniów do szkoły oraz wychowanków do przedszkola.  

13. Opracowanie kalendarza roku szkolnego dotyczącego organizacji roku szkolnego i przedstawienie go Organowi prowadzącemu oraz Radzie 

Rodziców do dnia 30 września danego roku szkolnego.  

14. Ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych i przekazywanie ich do publicznej wiadomości do dnia 30 września danego roku 

szkolnego.  

15. W porozumieniu z Radą Pedagogiczną podejmowanie decyzji w sprawie odpracowania dni pracy zgodnie z zarządzeniem o organizacji  roku 

szkolnego.  

16. Hospitacja wszystkich form zajęć w Zespole.  
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17. Ustalenie oceny pracy nauczycieli z inicjatywy własnej, samego nauczyciela, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub Organu prowadzącego.  

18. Nadzorowanie całokształtu działalności świetlicy szkolnej i biblioteki szkolnej.  

19. Podawanie do publicznej wiadomości szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników, które będą obowiązywać od 

początku następnego roku szkolnego.  

20. Wnioskowanie o uchwałę Rady Pedagogicznej w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów.  

21. Oddziaływanie na postawę nauczycieli, pobudzanie ich do twórczej pracy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.  

22. Przygotowanie i właściwe organizowanie przebiegu egzaminów zewnętrznych przeprowadzanych w szkole.  

23. Zezwalanie uczniom na indywidualny program lub tok nauki oraz organizowanie indywidualnego nauczania na podstawie odrębnych przepisów.  

24. Współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz z zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych.  

25. Powoływanie zespołów przedmiotowych i zadaniowych.  

26. Rozstrzyganie spraw spornych i konfliktowych pomiędzy organami Zespołu. 

27. Przestrzeganie postanowień Statutu w sprawie rodzaju nagród i kar stosowanych wobec uczniów.   

28. Zwalnianie ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, 

wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii oraz zwalnianie ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ze względu 

na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność, posiadane kwalifikacje lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych na wcześniejszym etapie edukacyjnym. Jeżeli okres zwolnienia ucznia uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny 

klasyfikacyjnej,                                 w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony" albo „zwolniona".    

29. Na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnianie do końca danego 

etapu edukacyjnego 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. W przypadku wskazanego ucznia, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. W przypadku 

zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony" albo 

„zwolniona".   

30. Zwalnianie ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych 

możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.    

31. Zwalnianie ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia                       

w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub 

informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 

klasyfikacyjnej wpisuje  się „zwolniony" albo „zwolniona".                                                                                   
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[Wicedyrektor Zespołu] 

§ 8. 

1. Wicedyrektor Zespołu:  

1) zastępuje Dyrektora w przypadku jego nieobecności,  

2) przygotowuje określone w przydziale obowiązków projekty dokumentów,  

3) prowadzi czynności związane z nadzorem pedagogicznym i wychowawczym,  

4) wykonuje inne czynności i zadania zlecone przez Dyrektora wymienione w przydziale obowiązków, którego przyjęcie potwierdza zainteresowany.   

2. Szczegółowy zakres czynności dla osób zajmujących stanowiska kierownicze określa Organ prowadzący w porozumieniu z Dyrektorem.  

3. Wicedyrektora powołuje i odwołuje Organ prowadzący oraz nawiązuje i rozwiązuje z nim stosunek pracy. Organ prowadzący jest jednostką nadrzędną  

     dla wicedyrektora i dokonuje także wszelkich pozostałych czynności z zakresu stosunku pracy.  

  

[Rada Pedagogiczna] 

§ 9. 

1. Rada Pedagogiczna jest organem uchwałodawczym i opiniodawczym Zespołu.  

2. Rada Pedagogiczna uchwala swój regulamin wewnętrzny.  

3. Pracami Rady Pedagogicznej kieruje jej przewodniczący.   

4. Posiedzenia Rady Pedagogicznej odbywają się cyklicznie lub na wniosek przewodniczącego.   

5. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział członkowie Zarządu Stowarzyszenia 

(Organu prowadzącego) oraz na zaproszenie jej przewodniczącego zaproszeni goście. Mają oni głos doradczy.  

6. Rada Pedagogiczna:  

1) zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów, 

2) uchwala swój regulamin wewnętrzny,  

3) opiniuje Program Wychowawczo-Profilaktyczny Zespołu,  

4) uchwala wprowadzanie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole i przedszkolu, 

5) realizuje statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.   

4) podejmuje uchwały w sprawach skreślenia z listy uczniów,  
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5) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,   

6) zatwierdza szkolne zestawy programów nauczania i szkolne zestawy podręczników,  

7) zatwierdza wnioski wychowawców klas i innych pracowników szkoły w sprawie przyznawania  uczniom nagród i wyróżnień oraz stosowania kar. 

7. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:  

1) organizację pracy szkoły i przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych,  

2) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 

3) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych 

zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.  

8. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole. 

9. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor lub Wicedyrektor w jego zastępstwie.  

10. Przewodniczący Rady Pedagogicznej jest zobowiązany do:  

1)  realizacji uchwał Rady Pedagogicznej;  

2) tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków Rady Pedagogicznej w podnoszeniu poziomu dydaktycznego, 

wychowawczego i opiekuńczego Zespołu;  

3) dbania o autorytet Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczycieli,  

4) zapoznawania Rady Pedagogicznej z obowiązującymi przepisami prawa oraz omawiania trybu i form ich realizacji,  

5) analizowania stopnia realizacji uchwał Rady Pedagogicznej.  

11. Członek Rady Pedagogicznej zobowiązany jest do:  

1) czynnego uczestnictwa we wszystkich zebraniach i pracach Rady Pedagogicznej oraz wewnątrzszkolnym samokształceniu,  

2) realizowania uchwał Rady Pedagogicznej także wtedy, kiedy zgłosił do niej swoje zastrzeżenia,  

3) składania Radzie Pedagogicznej sprawozdań z wykonania przydzielonych czynności jako członka Rady Pedagogicznej,  

4) zachowania w tajemnicy spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogłyby naruszyć dobro osobiste uczniów, 

wychowanków,  

     ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.  

12. Uchwały Rady Pedagogicznej zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy spośród jej wszystkich członków. 

13. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor 

niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Zespół oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla 

uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego Zespół. Rozstrzygnięcie organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.  
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                                                                                                       [Samorząd Uczniowski]  

                                                                                                                      § 10.  

1. W Zespole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej Samorządem.  

2. Kompetencje Samorządu Uczniowskiego:  

1) reprezentuje interesy uczniów w zakresie oceniania, klasyfikowania i promowania zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

2) opiniuje pracę ocenianych nauczycieli,  

 3) przedstawia Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie w zakresie praw uczniów, takich jak:  

a) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,  

b) prawo do organizacji życia szkolnego,  

c) prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej,  

d) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami 

organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły,  

e) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę Opiekuna Samorządu.  

3.  Samorząd Uczniowski opracowuje Regulamin swojej działalności i przedstawia go społeczności szkolnej.  

4.  Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego. 

 

[Sposób organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu] 

§ 11. 

1.  W Zespole działa szkolny klub wolontariatu, zwany dalej Klubem Wolontariatu. 

2.  Zadania szkolnego Klubu Wolontariatu: 

1) zapoznanie dzieci i młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie, 

2) uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych, 

3) kształtowanie postaw prospołecznych, 

4) współdziałanie z organizacjami społecznymi, 

5) wzmocnienie działań organizacji społecznych i pozarządowych poprzez wykorzystanie potencjału wiedzy i umiejętności młodzieży, 

6) organizowanie w szkole pomocy uczniom napotykającym trudności w nauce, w życiu rówieśniczym i rodzinnym, 

7) prowadzenie akcji pomocowych na rzecz osób potrzebujących, instytucji i organizacji społecznych. 

3.  Koordynatora szkolnego Klubu Wolontariatu wybiera Dyrektor szkoły na początku danego roku szkolnego. 



  14  

 

 

 

 

4.  Do głównych zadań koordynatora należą: 

1) promocja idei wolontariatu wśród uczniów i ich rekrutacja, 

2) wyznaczanie zadań odpowiednich do profilu i zainteresowań wolontariusza, 

3) nadzorowanie pracy wolontariuszy, 

4) przygotowanie stanowiska pracy oraz samego wolontariusza do pracy,  

5) określenie warunków współpracy z organizacjami, 

6) dopilnowanie wszelkich formalności (ubezpieczenie, zawarcie porozumienia o współpracy wolontarystycznej), 

7) rozwiązywanie sytuacji konfliktowych. 

5.  Klub Wolontariatu opracowuje Regulamin swojej działalności i przedstawia go społeczności szkolnej. 

6.  Zasady wybierania i działania organów Klubu Wolontariatu określa Regulamin Klubu Wolontariatu. 

                                 

[Rada Rodziców] 

§ 12. 

1. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu każdego oddziału z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie                                               

oraz z Niepublicznego Przedszkola w Pietrzykowie. 

2. Kompetencje Rady Rodziców w szczególności:  

1) występuje do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Zespołu,  

2) opiniuje pracę ocenianych nauczycieli,   

3) udziela pomocy organom Zespołu,  

4) działa na rzecz stałej poprawy bazy Zespołu,  

5) pozyskuje środki finansowe w celu wsparcia działalności Zespołu,  

6) współdecyduje o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku,  

7) uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze 

wychowawczym skierowane do uczniów, realizowany przez nauczycieli i dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego 

środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,  

8) opiniuje propozycje Dyrektora Zespołu zawierające zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych obowiązujących                

w danym roku szkolnym, w przypadku braku zgody nauczycieli co do wyboru jednego wspólnego podręcznika.  

3.  Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Rodziców określa jej Regulamin, który ustala między innymi:   

1) kadencję, tryb, powoływanie i odwoływanie Rady Rodziców,  

2) organa Rady, sposób ich wyłaniania i zakres kompetencji,  



  15  

 

 

 

 

3) tryb podejmowania uchwał,  

4) zasady wydatkowania funduszy.  

4.  Regulamin Rady Rodziców uchwala Rada Rodziców. Jest on zatwierdzany przez Zebranie Ogólne rodziców.   

                                                                                                           

[Nauczyciele Zespołu, ich prawa i obowiązki] 

                                                                                                                       § 13.  

1. Nauczyciela Zespołu zatrudnia Organ prowadzący na podstawie umowy o pracę w oparciu o obowiązujące przepisy Kodeksu Pracy lub  inną umowę 

cywilno-prawną. Wynagrodzenie nauczyciela ustala Organ prowadzący.  

2. Warunkiem zatrudniania na stanowisku nauczyciela w Zespole jest posiadanie udokumentowanych kwalifikacji pedagogicznych do nauczania, zgodnie 

z wymogami określonymi przepisami Ministra Edukacji Narodowej.  

3. Nauczyciel jest zobowiązany do wykonywania zadań zgodnie z zakresem obowiązków(czynności) określonym w umowie o pracę lub umowie 

cywilnoprawnej oraz w zakresie określonym i przyznanym przez Dyrektora. Nauczyciel jest zobowiązany do wykonywania innych zadań, jeżeli zostały 

polecone przez Dyrektora lub członka Zarządu i są związane z organizacją procesu opiekuńczo–wychowawczo–dydaktycznego w Zespole.  

4. Nauczyciel oprócz pensum dydaktycznego jest zobowiązany do wykonywania innych zadań związanych z organizacją procesu opiekuńczo– 

wychowawczo–dydaktycznego, w wymiarze godzin pozostałych do liczby 40 tygodniowo po odliczeniu pensum dydaktycznego. Do innych zadań 

zalicza się w szczególności:  

1) sprawowanie opieki podczas dowozów wychowanków i uczniów do zespołu busem zgodnie z regulaminem tych dowozów, 

2) sprawowanie opieki nad wychowankami i uczniami podczas przerw międzylekcyjnych, podczas oczekiwania przez wychowanków i uczniów na 

rozpoczęcie lekcji oraz podczas oczekiwania wychowanków i uczniów na odwóz po zajęciach do domu, 

3) sprawowanie opieki nad realizacją indywidualnego toku lub programu nauczania,  

4) udzielanie uczniom i wychowankom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń w nauce, prowadzenie konsultacji indywidualnych lub zbiorowych, 

5) opieka nad uczniami i wychowankami w świetlicy,  

6) pomoc w rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań, w szczególności w przygotowaniu się uczniów do udziału w konkursach, turniejach lub zawodach,  

7) przeprowadzanie sprawdzianów i konkursów na terenie placówki macierzystej, 

8) spotkania z rodzicami uczniów i wychowanków;  

9) sprawowanie opieki nad uczniami i wychowankami przebywającymi w zespole podczas zajęć obowiązkowych, zajęć nadobowiązkowych, 

pozalekcyjnych, zajęć poza terenem Zespołu, w czasie wycieczek, imprez kulturalnych, zajęć rekreacyjnych, sportowych, konkursów, 

10) opieka nad Samorządem Uczniowskim, 

11) udział w pracach zespołów lub komisjach Rady Pedagogicznej oraz współpraca z rodzicami lub instytucją wspomagającą placówkę,  
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12) prowadzenie dokumentacji pedagogicznej,  

13) prowadzenie zajęć i czynności związanych z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym,  

14) inne zadania lub czynności określone przez Radę Pedagogiczną, wynikające ze specyfikacji placówki. 

    5.  Nauczyciel podlega kontroli poprzez obserwację zajęć, lustrację sal, sprawdzanie dokumentacji (dzienników, planów wychowawczych, arkuszy ocen,  

konspektów, planów nauczania, protokołów z zebrań, kronik klasowych itp.).  

6. Nauczyciel przedszkola lub szkoły ma prawo:  

1) Korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora i Rady Pedagogicznej.  

2) Tworzyć warunki wspomagające rozwój wychowanków i uczniów, ich zdolności i zainteresowań, dążyć do pobudzenia procesów rozwojowych, do 

optymalnej aktywizacji wychowanków i uczniów poprzez wykorzystywanie ich własnej inicjatywy.  

3) Współpracować z rodzicami lub prawnymi opiekunami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo-edukacyjnych.  

4) Formułować innowacje pedagogiczne.  

5) Decydować o wyborze podręczników, środków dydaktycznych i metod kształcenia uczniów.  

6) Oceniać uczniów zgodnie z ich postępami i zachowaniem uwzględniając wewnątrzszkolny system oceniania.  

7) Odbywać staże zgodnie z przepisami odrębnymi 

7. Do obowiązków nauczycieli szkoły i przedszkola należy w szczególności:  

1) Pełne wykonanie pensum dydaktycznego.  

2) Realizacja podstaw programowych, w tym tych określonych przez Ministra Edukacji Narodowej, prowadzenie i dokumentowanie obserwacji 

pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych wychowanka i ucznia.  

3) Realizacja przyjętego w przedszkolu i szkole programu nauczania oraz opracowanie rozkładów materiałów nauczania bądź planów wynikowych.  

4) Realizacja zadań organizacyjnych wyznaczonych w planie pracy szkoły i przedszkola.  

5) Ustalenie kryteriów oceniania z zakresu nauczanego przedmiotu zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym i niniejszym Statutem oraz 

zapoznanie z nimi uczniów i rodziców do dnia 30 września każdego roku szkolnego. 

6) Stosowanie zasad oceniania zgodnie z przyjętymi przez Szkołę kryteriami.  

7) Nauczyciele Wychowawcy powinni w pierwszym miesiącu danego roku szkolnego zapoznać uczniów z planem pracy wychowawczej oraz                                           

z obowiązującymi  w szkole przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. Z wyżej wymienionymi przepisami należy 

także zapoznać rodziców na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym. 

8) Kontrolowanie miejsca prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy.  

9) Przestrzeganie zapisów Statutu, kontrola obecności uczniów na każdych zajęciach.  

10) Pełnienie dyżurów zgodnie z harmonogramem dyżurów. 
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11) Powiadamianie ucznia o przewidywanym rocznym stopniu na miesiąc przed zakończeniem roku szkolnego.  

12) Otaczanie indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i uczniów, wspierając jego rozwój psychofizyczny, rozwijając zdolności                                      

i zainteresowania, utrzymując ścisły kontakt z ich rodzicami  w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.  

13) Dbanie o życie i zdrowie oraz zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom i uczniom przez cały czas pobytu w przedszkolu i szkole, kształtując w 

nich czynną postawę wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa.  

14) Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

15) Współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania wychowanków i uczniów, z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań 

wynikających z programu wychowania przedszkolnego oraz z programów nauczania realizowanych w danym oddziale i uzyskiwania informacji 

dotyczących wychowanka lub ucznia, jego zachowania i rozwoju. 

16) Planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej wraz z ponoszeniem odpowiedzialności za jej jakość. 

17) Planowanie własnego rozwoju zawodowego poprzez systematycznie podnoszenie kwalifikacji zawodowych.  

18) Dbanie o miejsce pracy, mienie szkoły i przedszkola oraz mienie uczniów i wychowanków, powierzone mienie, zapewnienie utrzymania estetyki 

pomieszczeń.  

19) Aktywny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja jej postanowień.  

20) Organizowanie różnorodnych konkursów szkolnych i pozaszkolnych, organizowanie zajęć pozalekcyjnych. 

21) Współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inne. 

8. Do zadań pedagoga szkolnego należy w szczególności:  

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów,  

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów,  

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb,  

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

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 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 i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,  

9) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno–pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,  

10) wspieranie działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki szkolnej,  
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11) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów 

kierunku kształcenia i zawodu,  

12) współpraca z instytucjami wspierającymi działalność wychowawczą szkoły,  

13) badanie i analizowanie przyczyn opuszczania przez uczniów zajęć edukacyjnych,  

14) dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole i przedstawiania jej na posiedzeniu Rady Pedagogicznej,   

15) organizowanie różnych form terapii zajęciowej uczniom z objawami niedostosowania społecznego,  

16) współpraca z rodzicami uczniów z trudnościami dydaktycznymi i wychowawczymi, doradztwo dla rodziców, 

17) współpraca z opieką społeczną oraz innymi instytucjami wspomagającymi w zakresie niesienia pomocy uczniom znajdujących się w trudnej sytuacji 

społeczno–ekonomicznej,  

18) prowadzenie dokumentacji wynikającej z zakresu obowiązków pedagoga szkolnego, w której skład wchodzą:  

a) roczny plan pracy,  

b) dziennik pracy,  

c) ewidencja uczniów wymagających szczególnej opieki wychowawczej,  

d) inna dokumentacja odzwierciedlająca przeprowadzone diagnozy i analizy sytuacji wychowawczej.  

9. Szczegółowy zakres czynności pracowników ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Organem prowadzącym.   

                                                                                     

[Zespoły przedmiotowe i zespoły nauczycielskie] 

§ 14. 

1. Nauczyciele danego przedmiotu, bloków przedmiotowych, nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych, Wychowawcy oddziałów mogą tworzyć 

szkolne zespoły przedmiotowe, klasowe zespoły nauczycielskie lub doraźne zespoły problemowo-zadaniowe.  

2. Do zadań zespołów przedmiotowych należy w szczególności opracowanie kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu badania osiągnięć, stymulowanie 

rozwoju uczniów, opiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich programów nauczania, organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia 

zawodowego nauczycieli. 

3. Przed dopuszczeniem programu nauczania ogólnego, na wniosek Dyrektora Szkoły, zespół nauczycielski, zespół przedmiotowy lub inny zespół 

problemowo-zadaniowy, przedstawia opinię na temat wnioskowanego o dopuszczenie do użytku programu.  

4. Klasowy zespół nauczycieli uczących w danym oddziale wnioskuje o dopuszczenie programów i podręczników dla tego oddziału, modyfikuje go                         

w miarę potrzeb, analizuje bieżące postępy i osiągnięcia uczniów w tym oddziale, analizuje wyniki  zewnętrznego egzaminu, analizuje wyniki 

klasyfikowania i promowania w danym oddziale, ustala i realizuje doraźne zabiegi wychowawcze w odniesieniu do całego oddziału lub pojedynczych 

uczniów, ustala wspólne działania. Przewodniczącym zespołu jest Wychowawca oddziału, a praca zespołu jest dokumentowana.   
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5. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez Dyrektora Szkoły. Do zadań przewodniczącego zespołu należy:   

1) organizowanie pracy zespołu, ustalanie terminów spotkań, monitorowanie terminowości wykonania zaplanowanych zadań, 

2) przygotowanie planu pracy, wyznaczanie zadań członkom zespołu oraz przedłożenie planu pracy Dyrektorowi w wyznaczonym przez niego 

terminie, 

3) sporządzanie sprawozdania z  realizacji zadań zespołu,   

4) dokumentowanie pracy zespołu (protokoły z posiedzeń zespołu, wypracowane materiały, raporty z przeprowadzonych badań, itp.)   

6. Do zadań szkolnych zespołów nauczycielskich należą m.in.: 

1) organizowanie współpracy nauczycieli w celu uzgadniania decyzji dotyczących wyboru programów nauczania i sposobów ich realizacji,  

2) organizowanie imprez szkolnych i środowiskowych, uroczystości, konkursów, sprawdzianów zewnętrznych,  

3) ustalenie sposobów korelacji treści nauczania przedmiotów pokrewnych,  

4) przygotowanie i modyfikowanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania uczniów,  

5) opracowanie sposobów  i narzędzi diagnozowania osiągnięć edukacyjnych uczniów,  

6) dokonywanie analizy wyników badania osiągnięć uczniów,  

8) opracowanie i ewaluacja przedmiotowych systemów oceniania ,  

9) opracowanie i ewaluacja wewnątrzszkolnego systemu oceniania,   

10) ewaluacja programu wychowania i profilaktyki szkolnej, planowanie i organizowanie ewaluacji wewnętrznej w ramach nadzoru pedagogicznego 

prowadzonego przez Dyrektora szkoły,  

11) przygotowanie raportów z przeprowadzonych badań wraz z oceną i propozycją działań naprawczych ,  

12) zorganizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli zgodnie z potrzebami szkoły,  

13) dzielenie się swoją wiedzą uzyskaną na kursach metodycznych i doskonalących zewnętrznych,  

14) wymiana doświadczeń pedagogicznych (lekcje otwarte, pokazy, prezentacje),  

15) sporządzanie i opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania,  

16) zgłaszanie propozycji do planu pracy szkoły, określenie wizji i misji szkoły. 

 

[Pracownicy niebędący nauczycielami] 

                                                                                              § 15.  

1. Pracownikami niebędącymi nauczycielami mogą być osoby pełnoletnie, spełniające kryteria wyboru Organu prowadzącego oraz posiadające wiedzę, 

umiejętności i doświadczenie odpowiednie na dane stanowisko.  
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2. Pracowników niebędącymi nauczycielami zatrudnia Organ prowadzący na podstawie umowy o pracę zawartą i wykonywaną zgodnie z kodeksem pracy 

lub umowy cywilnoprawnej.  

3. Zakres obowiązków (czynności) pracowników niebędącymi nauczycielami Zespołu, Organ prowadzący ustala w porozumieniu z Dyrektorem.  

4. Wynagrodzenie pracowników niebędącymi nauczycielami ustala Organ prowadzący.  

5. Do zadań pracowników niebędącymi nauczycielami należy:  

1) dbałość o zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie wszystkich wychowanków przedszkola  i uczniów szkoły  

2) współpraca z nauczycielami i rodzicami w zakresie opieki i wychowania uczniów i wychowanków.  

 

[Arkusz organizacyjny] 

§ 16. 

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

2. Arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez Dyrektora szkoły na dany rok szkolny, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa 

w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania winien być przedstawiony w terminie do 30 kwietnia roku szkolnego do zatwierdzenia zarządowi. 

Zarząd stowarzyszenia, jako Organ prowadzący, zatwierdza arkusz do dnia 31 maja roku szkolnego. 

3. W arkuszu organizacji zamieszcza się w szczególności: liczbę oddziałów, liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach, liczbę pracowników szkoły, w 

tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych przez Organ prowadzący szkołę. 

4. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez 

Dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 

                                                                                         

[Bezpieczeństwo uczniów i wychowanków] 

§ 17. 

1. Za bezpieczeństwo uczniów i wychowanków na przerwach między zajęciami lekcyjnymi, przed rozpoczęciem zajęć i po zakończeniu zajęć w danym 

dniu odpowiada nauczyciel dyżurujący.  

2. Nauczyciele pełniący dyżur odpowiadają za bezpieczeństwo uczniów na korytarzach, w sanitariatach, na klatce schodowej, przed i za budynkiem 

szkoły, w szatni lub innych wyznaczonych miejscach.  

3. Osobami sprawującymi opiekę na dowozach są nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Pietrzykowie. 

4. Za bezpieczeństwo ucznia lub wychowanka w czasie zajęć obowiązkowych i zajęć nadobowiązkowych lub zajęć dodatkowych odpowiada nauczyciel 

prowadzący zajęcia lub nauczyciel prowadzący zajęcia w zastępstwie osoby nieobecnej.  
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5. Na pierwszym zebraniu w roku szkolnym rodzice wypełniają oświadczenie o odbiorze ucznia i wychowanka po skończonych zajęciach w przedszkolu 

lub szkole. W oświadczeniu wskazują imiennie osoby upoważnione do odbioru ich dzieci ze szkoły lub przedszkola.  

6. Za bezpieczeństwo uczniów lub wychowanków w czasie wycieczki odpowiada kierownik wycieczki oraz opiekunowie (pozostałe zasady 

bezpieczeństwa regulują odrębne przepisy).  

7. Usprawiedliwianie nieobecności na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych dokonuje Wychowawca. Następuje to na podstawie zwolnień, porad 

lekarskich oraz usprawiedliwień od rodziców, nie później niż 7 dni po powrocie ucznia do szkoły. Po upływie tego terminu absencja nie będzie 

usprawiedliwiana.   

8. Zwolnienia ucznia może dokonać rodzic także osobiście, składając każdorazowo pisemne oświadczenie w sekretariacie szkoły o zabraniu dziecka.   

9. Jeżeli uczeń reprezentuje szkołę (np. biorąc udział w zawodach sportowych, uroczystościach, konkursach) jest z tego tytułu zwolniony z zajęć, a fakt 

ten odnotowuje się w dzienniku (zwolniony).  

10. Uczeń może być zwolniony z zajęć lekcyjnych w przypadku choroby, złego samopoczucia, po uprzednim powiadomieniu rodziców i możliwie 

najszybszym odebraniu ucznia przez samych rodziców lub osobę przez nich upoważnioną.   

11. Dopuszcza się możliwość zwalniania uczniów (całego oddziału) z ostatnich godzin lekcyjnych w przypadkach podyktowanych nieobecnością 

nauczycieli lub z innych ważnych przyczyn 

12. Urządzenia higieniczno-sanitarne są utrzymywane w czystości i w stanie pełnej sprawności techniczne. 

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

14. Szkoła nabywa wyposażenie posiadające odpowiedni atest lub certyfikat. 

15. Pomieszczenia w których odbywają się zajęcia, wietrzy się w czasie każdej przerwy, a  w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

16. Pracownie i sala gimnastyczna posiadają regulaminy określające zasady bezpiecznej pracy i zachowania się uczniów. Tematyka bhp i obowiązujące 

regulaminy należy omówić  w każdym oddziale na pierwszych zajęciach. 

17. Nauczyciel wychowania fizycznego sprawdza stan techniczny sprzętu sportowego przed każdymi zajęciami. 

18. Szkoła posiada apteczkę oraz plan ewakuacyjny umieszczone w widocznym miejscu. Drogi  ewakuacyjne oznaczone są w sposób wyraźny i trwały.  

                                                                        

[Biblioteka i czytelnia] 

§ 18. 

1. Biblioteka i czytelnia służą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych Zespołu, doskonaleniu warsztatu pracy 

nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.  

2. Biblioteka posiada w swoich zbiorach podręczniki szkolne, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne.  

3. Biblioteka nieodpłatnie:  
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1) wypożycza uczniom i nauczycielom podręczniki lub materiały edukacyjne mające postać papierową,   

2) zapewnia uczniom i nauczycielom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną,  

3) przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub je udostępnia.  

1. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:  

1) w zakresie pracy pedagogicznej:  

a) organizowanie działalności czytelniczej i informacyjnej w szkole,  

b) wspieranie uczniów, nauczycieli i rodziców w organizowaniu samokształcenia wykorzystując różne źródła informacji,  

c) wspieranie uczniów w rozwijaniu ich zainteresowań i uzdolnień,  

d) pomoc uczniom mającym trudności w nauce w poszukiwaniu informacji potrzebnych do odrabiania pracy domowej,  

e) przygotowanie uczniów do odbioru utworów literackich i do korzystania z różnych źródeł informacji,  

2) w zakresie prac organizacyjno-technicznych:  

a) gromadzenie zbiorów kierując się potrzebami uczniów i nauczycieli,  

b) prowadzenie dokumentacji z realizacji zadań biblioteki,  

c) sporządzanie sprawozdań półrocznych i rocznych z działalności biblioteki,  

 3) w zakresie udostępniania książek i innych informacji:  

a) gromadzenie, upowszechnianie i wypożyczanie książek i innych źródeł informacji,  

b) pomoc w doborze literatury i w poszukiwaniu źródeł informacji,  

c) kierowanie uczniów, nauczycieli, rodziców do innych bibliotek i ośrodków informacji,  

d) udostępniania na zajęcia księgozbioru podręcznego (słowników, albumów, atlasów),  

4) w zakresie tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania 

się technologią informacyjną:  

a) wzbogacanie biblioteki o nowe pozycje książkowe, czasopisma, słowniki, albumy, źródła medialne,  

b) wykorzystywanie zasobów Internetu do poszukiwania i wykorzystywania informacji,  

c) tworzenie prezentacji multimedialnych,  

5) w zakresie rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się:  

a) przygotowywanie gazetek okolicznościowych,  

b) organizowanie wystaw i kiermaszy książek,  

c) przygotowywanie i przeprowadzanie konkursów czytelniczych, plastycznych, przedmiotowych,  

d) przygotowywanie przedstawień teatralnych, uroczystości szkolnych,  
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e) przyznawanie nagród dla najaktywniejszych czytelników,  

6) w zakresie organizowania działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną:  

a) organizowanie wycieczek edukacyjnych np. do muzeum,  

b) organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi,  

c) poznawanie tradycji, ciekawych miejsc w swojej miejscowości,  

d) realizowanie projektów czytelniczych,  

e) organizowanie wyjazdów do kina, do teatru,  

2. Ponadto do zadań nauczyciela bibliotekarza należy w szczególności:  

1) opracowanie projektu Regulaminu korzystania z biblioteki i czytelni,  

2) prowadzenie katalogu rzeczowego i alfabetycznego,  

3) określenie godzin wypożyczania książek przy zachowaniu zasady dostępności biblioteki dla ucznia przed i po lekcjach,  

4) prowadzenia różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa np. organizowanie konkursów czytelniczych, wystaw, imprez czytelniczych itp.,   

5) przedstawianie Radzie Pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa poszczególnych oddziałów i informowania nauczycieli i wychowawców na 

podstawie obserwacji pedagogicznej i prowadzonej statystyki o poziomie czytelnictwa w poszczególnych klasach,  

6) współpraca z nauczycielami,  

7) prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego przy współpracy z wychowawcami  i nauczycielami poszczególnych 

przedmiotów,  

8) zamawianie i oprawa książek,  

9) udostępniania zbiorów w wypożyczalni i czytelni,  

10) wypożyczanie podręczników lub materiałów edukacyjnych, przekazywanie lub udostępnianie materiałów ćwiczeniowych i postępowanie                                     

w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego zgodnie z „Regulaminem korzystania                                                  

z podręczników i materiałów edukacyjnych”,  

11) opieka nad zbiorami biblioteki, w tym m.in.: gromadzenie i opracowanie zbiorów (klasyfikowanie, katalogowanie, prowadzenie kartotek, zestawień 

bibliotecznych, selekcja zbiorów), prowadzenie ewidencji użytkowników, wypożyczanie zasobów bibliotecznych, udzielanie rad                                                        

i pomocy w korzystaniu ze zbiorów biblioteki, w tym indywidualne doradztwo w doborze lektury, eksponowanie nowości wydawniczych.  

3. Ze zbiorów i pomieszczeń biblioteki mają prawo korzystać: uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice oraz inne osoby za zgodą Dyrektora.  

4. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy współpraca z uczniami, nauczycielami, rodzicami oraz z innymi bibliotekami.   

1) współpraca z uczniami polega między innymi na: rozbudzaniu i rozwijaniu indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów, pogłębianiu                       

i wyrabianiu u uczniów nawyku czytania i samokształcenia, propagowaniu dziedzictwa kultury narodowej i regionalnej, pomaganiu                                        

w przygotowywaniu się do konkursów, pomaganiu w wyborze literatury, pomaganiu w korzystaniu z różnych źródeł informacji,   
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2) współpraca z nauczycielami polega między innymi na: wspomaganiu doskonalenia zawodowego nauczycieli przez nauczyciela bibliotekarza, 

wspieraniu nauczycieli i wychowawców w realizacji ich zadań dydaktyczno–wychowawczych m.in. poprzez gromadzenie materiałów potrzebnych 

do prowadzenia zajęć i doskonalenia warsztatu pracy, informowaniu nauczycieli i wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów oraz o nowościach 

czytelniczych, uczestniczeniu w organizacji imprez, konkursów, projektów zgodnie z planem pracy szkoły, udostępnianiu zbiorów na zajęcia,  

3) współpraca z rodzicami polega między innymi na: wypożyczaniu zasobów bibliotecznych, udzielaniu pomocy w doborze literatury, 

popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców, informowaniu rodziców o stanie czytelnictwa uczniów w zależności od potrzeb,   

4) współpraca z innymi bibliotekami polega między innymi na: wspólnym organizowaniu imprez czytelniczych, wymianie wiedzy i doświadczeń, 

wypożyczeniach międzybibliotecznych, udziału w konkursach tematycznych.  

5. Bibliotekarzowi Dyrektor Szkoły może zlecić realizację innych zadań wynikających z potrzeb realizacji prawidłowego procesu dydak tycznego, 

wychowawczego i opiekuńczego.  

6. Bibliotekarz zobowiązany jest do stałej współpracy z nauczycielami w celu uzgodnienia kierunków gromadzenia zbiorów specjalistycznych oraz 

informowania nauczycieli i uczniów o nowościach wydawniczych.  

 

[Organizacja świetlicy] 

§ 19. 

1. Dla uczniów lub wychowanków, którzy muszą dłużej przebywać w Zespole ze względu na czas pracy rodziców, organizację dojazdu do Zespołu                         

lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniom lub wychowankom opieki w Zespole, działa świetlica.  

2. Nad uczniami i wychowankami podczas zajęć świetlicy opiekę sprawuje nauczyciel świetlicy wyznaczony przez Dyrektora szkoły.  

3. Nauczyciel świetlicy ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo powierzonych uczniów. 

4. Liczba uczniów i wychowanków podczas zajęć prowadzonych przez jednego nauczyciela w świetlicy, nie powinna przekraczać 25.  

5. Szczegółową pracę świetlicy określa Regulamin świetlicy oraz plan pracy świetlicy tworzony przez nauczyciela świetlicy.  

6. Wychowawcy świetlicy dążą do zapewnienia uczniom jak najlepszych warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości i zainteresowań do nauki, 

wypoczynku i rekreacji, oraz zapewnienie bezpieczeństwa i zorganizowanej opieki. 

7. Nadzór pedagogiczny nad pracą świetlicy sprawuje Dyrektor szkoły.  

8. Celem pracy świetlicy jest:  

1) Zapewnienie opieki uczniom i wychowankom po zajęciach lekcyjnych w bezpiecznym i miłym otoczeniu.  

2) Stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu, zjedzenia posiłku i odrabiania prac domowych.  

3) Rozwijanie umiejętności manualnych, muzycznych i zainteresowań czytelniczych.  

4) Kształtowanie ekspresji ruchowej (zabawy taneczne, dyskoteki).  

9. Zadania świetlicy szkolnej:  
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1) Kształtowanie podstawowych nawyków współżycia w grupie.  

2) Działanie w zakresie troski o zdrowie dzieci i kształtowanie nawyków w zakresie higieny i kultury codziennego życia.  

3) Pomoc w opanowaniu wiedzy szkolnej i rozwijaniu sprawności umysłowej.  

4) Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz nabywanie umiejętności spożytkowania czasu wolnego. 

5) Kształtowanie postaw moralno–społecznych. 

10. Zadania wychowawcy świetlicy:  

1) Opracowuje roczny plan pracy świetlicy szkolnej.    

2) Tworzy warunki do nauki własnej.  

3) Realizuje zajęcia wynikające z planów działania i programu wychowawczego szkoły.  

4) W porozumieniu z Dyrektorem – wyposaża świetlicę szkolną w gry i pomoce dydaktyczne oraz materiały potrzebne do prowadzenia zajęć.  

5) Współpracuje z rodzicami i wychowawcami.  

6) Dba o estetykę pomieszczeń.  

7) Prowadzi dokumentację świetlicy.  

11. Prawa i obowiązki uczestników świetlicy.  

        1) Wychowanek ma prawo do:  

a) korzystania z pomocy wychowawcy podczas odrabiania pracy domowej,  

b) swobodnego wypowiadania myśli i przekonań,  

c) opieki wychowawczej, życzliwego i podmiotowego traktowania,  

d) korzystania z organizowanych przez szkołę form dożywiania.  

             2) Uczestnik świetlicy ma obowiązek:  

a) systematycznego udziału w zajęciach,  

b) przestrzegania regulaminu świetlicy,  

c) przestrzegania zasad współżycia w grupie,  

d) dbania o wspólne dobro, ład i porządek oraz wystrój świetlicy,  

e) poszanowania mienia świetlicy,  

f) ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie.  

12. Dokumentacja świetlicy:  

1) program opiekuńczo – wychowawczy świetlicy szkolnej,  

2) roczny plan pracy,  

3) dziennik zajęć i inna dokumentacja, 

4) roczne sprawozdanie z pracy świetlicy. 
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Rozdział II  

Niepubliczna Szkoła Podstawowa                 

w Pietrzykowie  
                                                                                             [Organizacja kształcenia w szkole]  

§ 20.  

1. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pietrzykowie jest niepubliczną szkołą podstawową i wchodzi w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego                            

w Pietrzykowie.   

2. Ustala się następującą nazwę: Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pietrzykowie.  

3. Siedziba Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie : Pietrzyków 49, 62-310 Pyzdry, woj. wielkopolskie.  

4. Organem prowadzącym Niepubliczną Szkołę Podstawową w Pietrzykowie jest Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne „Nasza Szkoła”                                   

w Pietrzykowie. Siedziba organu prowadzącego: Pietrzyków 25, 62-310 Pyzdry. 

5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Niepublicznym Szkołą Podstawową w Pietrzykowie jest Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu. 

6. Kształcenie w szkole podstawowej trwa osiem lat i jest podzielone na dwa etapy edukacyjne:  

1) I etap edukacyjny obejmujący klasy I–III szkoły podstawowej – edukacja wczesnoszkolna, 

2) II etap edukacyjny obejmujący klasy IV–VIII szkoły podstawowej.  

7. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy.  

8. Termin rozpoczynania i kończenia świątecznych ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.  

9. Dyrektor powierza opiekę nad uczniami w poszczególnych klasach wychowawcom klas.   

10. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. Oddział klasowy może liczyć do 20 uczniów. 

11. W szczególnych przypadkach w zakresie danego etapu edukacyjnego dopuszcza się organizację nauczania części zadań edukacyjnych  w klasach 

łączonych z uwzględnieniem pkt. 6.   

12. W szkole prowadzone jest nauczanie dwóch języków obcych nowożytnych: język angielski (obowiązkowy) i język niemiecki                                  

(obowiązkowy w klasie  VII i VIII). 
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13.  Uczeń od klasy V szkoły podstawowej, ma prawo brać udział w zajęciach edukacyjnych ,,Wychowanie do życia w rodzinie” organizowanych przez 

szkołę. Pisemną zgodę na udział w zajęciach wyrażają rodzice. 

14.  Oddział można dzielić na grupy na zajęciach języków obcych i informatyki, o ile pozwala na to sytuacja finansowa Zespołu.  

15.  Programy nauczania realizowane przez nauczycieli uwzględniają podstawę programową kształcenia ogólnego  obowiązującą w danej klasie.   

16.  Wymiar obowiązkowych godzin zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania może zostać zwiększony za zgodą Organu 

prowadzącego.  

17. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć przewidziany w 

ramowym planie nauczania.  

18. Godzina lekcyjna w klasach IV – VIII trwa 45 minut. Jeśli wymaga tego realizacja programu, godziny mogą być łączone w bloki po dwie lub trzy 

jednostki,  z zachowaniem zasad BHP. W szczególnych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, 

zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć edukacyjnych ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. Przerwy międzylekcyjne mogą trwać od  5 

do 20 minut.  

19. Szczegółowe terminy oraz organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły. 

20. Każda planowana impreza szkolna musi być zgłoszona do Dyrektora szkoły. Wycieczki szkolne organizowane są zgodnie z zasadami zawartymi                             

w  Regulaminie wycieczek  i imprez krajoznawczo – turystycznych, stanowiącym załącznik do niniejszego Statutu.  

21. Organizacja działalności innowacyjnej i eksperymentalnej : 

1) w szkole mogą być prowadzone formy pracy innowacyjnej i eksperymentalnej, 

2) szkoła może współdziałać ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej na zasadach partnerskich, 

3) Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego autorskich programów nauczania, 

4) szczegółowe zasady prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej opracowuje zespół nauczycieli, którego eksperyment dotyczy,                        

w zależności od zakresu treści i rodzaju eksperymentu lub innowacji,  

5) Dyrektor szkoły stwarza warunki zapewniające prawidłowy przebieg innowacji czy eksperymentu,  

6) działalność innowacyjna czy eksperymentalna podlega monitorowaniu i bieżącej korekcie na podstawie efektów zaplanowanych działań, 

7) jeżeli prowadzony eksperyment lub innowacja nie mają wpływu na jakość pracy szkoły dalsze ich prowadzenie zostaje zaniechane, 

 

[Cele i zadania szkoły] 

§ 21. 

1. Szkoła zapewnia uczniom pełen rozwój umysłowy, moralny, emocjonalny i fizyczny w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi,            

w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej. Szkoła respektuje zasady nauk pedagogicznych, 
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przepisy prawa, a także zobowiązania wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ oraz Konwencji o 

Prawach Dziecka. 

2. Szkoła podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 

oraz innej działalności statutowej, zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy szkoły i jej 

rozwoju organizacyjnego w szczególności w odniesieniu do: efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz realizacji  celów i zadań 

statutowych, organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki, tworzenia warunków do rozwoju i aktywności uczniów, współpracy z rodzicami i 

środowiskiem lokalnym, zarządzania szkołą.  

3. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej 

podstawie, a także zawarte w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym, dostosowanym do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego 

środowiska. 

4. Szkoła zapewnia:  

1) bezpieczne i higieniczne warunki pobytu uczniów w szkole,  

2) opiekę dla uczniów pozostających w Szkole ze względu na organizację dojazdu do Szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki                  

w szkole,  

3) zaopatrzenie w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe uczniów zgodnie z właściwymi przepisami                                                  

i harmonogramem.  

5. Szkoła umożliwia:  

1) realizację obowiązku szkolnego dla uczniów uczęszczających do szkoły, 

2) zdobywanie rzetelnej wiedzy i umiejętności na poziomie umożliwiającym kontynuowanie nauki na dalszym etapie edukacyjnym, 

3) atrakcyjny i nowatorski proces nauczania,  

4) udział w programach i projektach prowadzonych przez szkołę,  

5) dokonanie świadomego wyboru przez absolwentów dalszego kierunku kształcenia,  

6) udział w zajęciach nadobowiązkowych zgodnych z zainteresowaniami,  

7) rozwijanie zdolności, dostrzeganie różnego rodzaju związków i zależności,  

8) poznanie dziedzictwa kultury narodowej, światowej i europejskiej,  

9) efektywne współdziałanie w zespole,  

10) poradnictwo psychologiczno–pedagogiczne oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe,  

11) rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych,  

12) stwarza warunki do realizacji uczniowskich projektów edukacyjnych oraz określa warunki i tryb realizacji i oceny projektów.  
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6. Szkoła kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach 

wykonawczych wydanych na jej podstawie, stosownie do istniejących warunków i wieku ucznia poprzez:   

1) zapewnianie odpowiedniej bazy dla uczniów szkoły, w tym zapewnianie uczniom możliwości pozostawienia części podręczników i przyborów 

szkolnych w szkole,  

2) systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów.  

7. Szkoła realizuje:  

1) podstawy programowe przedmiotów obowiązkowych zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw oświaty, 

2) Szkolny Zestaw Programów zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły, 

3) Program Wychowawczo-Profilaktyczny obejmujący w sposób całościowy wszystkie działania o charakterze wychowawczym, 

8. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej Szkoły są:  

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego, 

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się: zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został 

włączony do szkolnego zestawu programów nauczania, organizowane przez Dyrektora Szkoły za zgodą Organu Prowadzącego Szkołę i po 

zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,  

3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych, 

4) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

5) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, 

6) inne niż wymienione wyżej zajęcia edukacyjne.  

9. Zadania wychowawcze realizowane w szkole:   

1) wszyscy nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni mają obowiązek realizować Program Wychowawczo-Profilaktyczny obowiązujący w szkole, 

2) treści wychowawcze realizuje się w ramach jednostek dydaktycznych każdego przedmiotu, godzin do dyspozycji wychowawcy oraz podczas 

wszystkich zajęć pozalekcyjnych,  

3) Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu  dalej 

Wychowawcą oddziału, 

4)  w procesie wychowania każdy nauczyciel ma obowiązek ściśle współpracować z rodzicami uczniów.   

10. Szkoła umożliwia otrzymanie pomocy materialnej dla rodzin uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej na wniosek rodziców. Uczniom                

z rodzin patologicznych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej szkoła może zorganizować pomoc materialną we współpracy                                                  

z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pyzdrach. 

11. Formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie:  
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1) zajęcia rewalidacyjne lub zajęcia korekcyjno–kompensacyjne,  

2) opieka i wsparcie Wychowawcy,  

3) pomoc psychologiczno–pedagogiczna,  

4) organizowanie bezpłatnych posiłków dla uczniów z rodzin najuboższych,  

5) prowadzenie  zorganizowanych  form  wypoczynku  letniego  i  zimowego dla dzieci z rodzin najuboższych, patologicznych i niewydolnych 

wychowawczo,  

6) przyznanie stypendiów lub zasiłków.  

12. Szkoła współpracuje z rodzicami ucznia w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki. Współdziałanie odbywa się na zasadzie wzajemnego 

szacunku, partnerstwa i rozumienia racji obu stron. Współdziałanie zapewnia rodzicom znajomość zadań i zamierzeń Szkoły, znajomość przepisów 

prawa szkolnego, uzyskiwanie bieżącej informacji na temat swego dziecka, porady i konsultacje w sprawach dotyczących dziecka. 

13. Szkoła diagnozuje możliwości, predyspozycji i potrzeby dziecka poprzez obserwację, rozmowy z rodzicami, przeprowadzanie wywiadów  

  środowiskowych  i ankiet. 

14. Szkoła wspiera rodziców i opiekunów w kształtowaniu środowiska wychowawczego dziecka stosownie do jego wieku, potrzeb i warunków szkoły   

  poprzez wspieranie działalności uczniowskich, diagnozowanie środowiska rodzinnego ucznia oraz współpracę z innymi instytucjami wychowawczymi.  

15. Szkoła udziela uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w celu wspomagania ich rozwoju oraz wzmocnienia efektywności uczenia się poprzez:  

1) korygowanie odchyleń od normy,  

2) wyrównywanie i korygowanie braków w zakresie wiedzy i umiejętności,  

3) eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń (w tym zaburzeń zachowania) 

4) zalecenie skierowania uczniów do poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innych specjalistycznych poradni.  

 

[Zasady rekrutacji do szkoły] 

§ 22.  

1. Uczniowie przyjmowani są do szkoły na wniosek rodziców .  

2. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci 7-letnie. W przypadku przyjęcia dziecka 6-letniego jego rodzice zobowiązani są do 

przedstawienia dokumentu potwierdzającego realizację przez dziecko rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.   

3. Do pozostałych klas przyjmowani są uczniowie posiadający promocję do danej klasy.  

4. Uczniowie mogą być przyjmowani do szkoły także w ciągu roku szkolnego.  

5. Decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje Dyrektor, który może zasięgnąć opinii Rady Pedagogicznej w tej sprawie, a następnie informuje  o 

przyjęciu Organ prowadzący.  
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6. Przyjęcie dziecka do szkoły następuje po podpisaniu umowy o świadczenie usług szkolnych. 

7. Rodzic przekazuje Dyrektorowi szkoły istotne dane o stanie zdrowia i rozwoju psychofizycznym dziecka mogące pomóc w zapewnien iu dziecku w 

szkole  właściwej opieki i odpowiednich działań opiekuńczo-wychowawczych. 

 

[Nauczyciel Wychowawca] 

§ 23.  

1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel Wychowawca.  

2. Dyrektor Zespołu powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej Wychowawcą.   

3. Wychowawca pełni swoją funkcję w stosunku do powierzonego oddziału chyba, że Rada Rodziców złoży uzasadniony wniosek do Dyrektora Zespołu o 

zmianę Wychowawcy lub sam nauczyciel wniesie stosowną prośbę o zmianę.   

4. Zadaniem Wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami , a w szczególności: 

1) wypełnianie celów i zadań zawarte w § 24 pkt.1 niniejszego Statutu. 

2) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia,   

3) przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie,   

4) rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez ucznia.   

5. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w pkt. 4 winien:   

1) zdiagnozować warunki życia i nauki swoich wychowanków,   

2) opracować wspólnie z rodzicami i uczniami Program Wychowawczy uwzględniający wychowanie prorodzinne, spójny z zapisami Programu 

Wychowawczo-Profilaktycznego. 

3) utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami w celu koordynacji oddziaływań wychowawczych,   

4) współpracować z rodzicami, włączając ich do rozwiązywania problemów wychowawczych,   

5) śledzić postępy w nauce swoich uczniów,   

6) dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia,   

7) udzielać porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia się, wyboru zawodu itd.,   

8) kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając je na tolerancji i poszanowaniu godności ludzkiej,    

9) powiadamiać za potwierdzeniem rodziców o przewidywanej dla ucznia rocznej ocenie z zajęć edukacyjnych i zachowania na miesiąc przed 

posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej,   

10) prowadzić określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno–wychowawczej (dzienniki, arkusze ocen, świadectwa szkolne itp).    
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6. Wychowawca ma obowiązek podczas pierwszych zajęć w danym roku szkolnym z oddziałem zapoznać (za potwierdzeniem) uczniów ze Statutem 

Szkoły, planem pracy wychowawczej oraz z obowiązującymi  w szkole przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. Z 

wyżej wymienionymi przepisami należy także zapoznać rodziców (za potwierdzeniem) do 30 września w danym roku szkolnym. 

 

 

[Prawa i obowiązki ucznia] 

§ 24. 

1. Podstawowym prawem ucznia jest prawo do nauki w warunkach poszanowania godności osobistej oraz własnych przekonań religijnych                                                 

i politycznych.  

2. Każdy uczeń objęty opieką szkoły, uzyskuje gwarancję realizacji jego praw i wolności, a w szczególności realizację prawa ucznia do:  

1) pełnego bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego,  

2) poszanowania godności osobistej oraz nietykalności cielesnej – niezależnie od sytuacji, w której się znajdzie, 

3) godności, prywatności, tajemnicy korespondencji,   

4) wychowania nie narzucającego żadnego światopoglądu politycznego, społecznego i religijnego, 

5) uznania i zachowania tożsamości narodowej, etnicznej i językowej,   

6) wolności myśli, sumienia, wyznania i wypowiadania poglądów, o ile nie naruszają one dobra osobistego osób trzecich, 

7) pełnego wypoczynku w okresie przerw świątecznych i ferii, 

8) zapoznania się z programem nauczania, jego treścią i stawianymi wymaganiami,  

9) programu nauczania dostosowanego do wieku, możliwości psychofizycznych, zainteresowań i zdolności, 

10) uzyskania na początku każdego roku szkolnego pełnej informacji dotyczącej zakresu wymagań edukacyjnych oraz metod nauczania, kryteriów  

       ocen z przedmiotów i z zachowania, 

11) jawnej, obiektywnej i umotywowanej oceny osiągnięć edukacyjnych, uwzględniającej zarówno poziom wiedzy i umiejętności, jak również starania  i 

wysiłek wkładany w osiągnięcie celów,  

12) procesu kształcenia – zorganizowanego w sposób uwzględniający indywidualne różnice w stylu i tempie uczenia się,   

13) tygodniowego planu zajęć, uwzględniającego zasady higieny umysłowej dziecka,  

14) organizacji życia szkolnego i pozaszkolnego, gwarantującego zachowanie właściwych  proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością  

       rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań i potrzeb, w tym potrzeby odpoczynku,  

15) pomocy psychologiczno–pedagogicznej, umożliwiającej wyrównywanie szans edukacyjnych oraz wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka, w tym 

rozwijanie indywidualnych zainteresowań,   
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16) przyjaznego nauczyciela nastawionego na pomoc w rozwiązywaniu zaistniałych problemów,   

17) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej, w porozumieniu z wychowawcami i dyrektorem,  

18) korzystania z wszelkich form rekreacji i wypoczynku organizowanych przez oddział lub Zespół,  

19) uzyskiwania informacji o swoich prawach oraz do korzystania z instytucjonalnych form ich egzekwowania,   

20) korzystania z bazy oświatowej oraz pomocy i środków dydaktycznych, będących w dyspozycji Zespołu,   

21) poznania przewidywanych rocznych ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz przewidywanej oceny zachowania – na miesiąc przed   

       klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej,   

22) wnioskowania o złagodzenie lub anulowanie zastosowanej statutowej kary,   

23) bycia wybranym i wybierania swoich reprezentantów do samorządu uczniowskiego,  

24) prezentowania i promowania własnych osiągnięć edukacyjnych, w tym reprezentowania szkoły na zewnątrz,   

25) uzyskania, od nauczycieli lub wychowawcy, uzasadnienia każdej ustalonej przez nich oceny osiągnięć edukacyjnych lub oceny zachowania   

       oraz  prawo do przedstawiania własnej opinii w sprawie proponowanej oceny zachowania,   

26) zapoznania się ze sprawdzoną i ocenioną pracą pisemną lub kartkówką,  

27) opieki i zapewnienia bezpieczeństwa w czasie całego pobytu w szkole oraz podczas zajęć organizowanych przez szkołę poza jej siedzibą,  

28) uczestniczenia w organizowanych przez szkołę pozalekcyjnych zajęciach edukacyjnych, rekreacyjno – sportowych, ogólnorozwojowych, itp.   

24) nauczania indywidualnego lub uczestniczenia w zajęciach w oddziałach lub grupach integracyjnych, jeśli jest uczniem niepełnosprawnym 

25) ochrony przed narkomanią,   

26) rozwijania zainteresowań, zdolności swoich talentów, 

27) zrzeszania się w organizacjach działających w Szkole, 

28) zrzeszania się w organizacjach pozaszkolnych, jeśli nie przeszkadza to w nauce szkolnej oraz nie przynosi ujemnych wpływów wychowawczych    

       na samego ucznia oraz jego kolegów. Wychowawca oddziału powinien wiedzieć o wymienionym uczestnictwie,  

31) realizować, za zgodą Dyrektora Szkoły, indywidualny tok lub program nauczania, jeśli jest uczniem ponadprzeciętnie zdolnym.                                                                                                        

3. Każdy uczeń zobowiązany jest swoją postawą i zachowaniem promować model wzorowego ucznia szkoły, a w szczególności obowiązany jest do:   

1) wykorzystywania pełni swoich możliwości psychofizycznych oraz czasu pobytu w szkole do systematycznego podwyższania poziomu własnej                 

wiedzy i umiejętności,   

2) regularnego i punktualnego uczęszczania na zajęcia edukacyjne ujęte w tygodniowym planie zajęć uczniów,   

3) właściwego zachowania się w trakcie zajęć edukacyjnych (uczeń nie żuje gumy, uczeń nie zakłóca toku lekcji, uczeń ma obowiązek zachowywać 

podczas lekcji należytą uwagę, nie rozmawiać z innymi uczniami, zabierać głos tylko po upoważnieniu go do tego przez  nauczyciela).  
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4) rzetelnego i terminowego wykonywania zadań powierzanych przez Dyrektora, Wychowawcę, nauczyciela, oddział klasowy lub organizację szkolną,  

5) obowiązkowego udziału w konsultacjach i lekcjach dodatkowych, o ile uczeń otrzyma takie polecenie od nauczyciela,  

6) usprawiedliwiania nieobecności w szkole oraz wyjaśniania przyczyn ewentualnych spóźnień lub braku przygotowania się do zajęć,    

7) przyjmowania współodpowiedzialności za własne zdrowie (życie) – uczeń nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie stosuje środków odurzających,               

a także przestrzega zasad bezpieczeństwa, dba o swój wygląd zewnętrzny i higienę osobistą,   

8) szanowania własności swojej i innych – uczeń nie pozostaje obojętnym wobec zaobserwowanych przypadków niszczenia oraz zawłaszczania cudzego 

mienia, zgłasza nauczycielom (osobom dorosłym) dostrzeżone nieprawidłowości,  

9) utrzymywania ładu i porządku w szkole i jej otoczeniu oraz dbałości  o środowisko naturalne,  

10) respektowania zasad współżycia społecznego oraz ogólnie przyjętych norm etycznych, m.in. poprzez:    

a) uczestniczenie w życiu klasy i szkoły – współorganizowanie lub inicjowanie działań sprzyjających integracji społeczności uczniowskiej  

b) udzielanie pomocy osobom potrzebującym, prezentowanie zachowań potwierdzających kulturę osobistą – uczeń nie używa wulgaryzmów, stosuje 

zwroty grzecznościowe,   

c) okazywanie szacunku zarówno nauczycielom, pracownikom szkoły, osobom starszym, jak i kolegom – uczeń zachowuje tajemnice 

korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych powierzonych w zaufaniu chyba, że szkodziłby ogółowi, zdrowiu czy życiu, 

d) uczciwe przyznawanie się do popełnionych błędów i naprawianie wyrządzonej szkody - uczeń nie kłamie, nie nadużywa zaufania innych, nie 

stosuje przemocy fizycznej ani psychicznej wobec innych,   

e) uznawanie prawa innych do posiadania i wyrażania własnych myśli i opinii – uczeń jest krytyczny wobec wszelkich przejawów nietolerancji bądź 

naruszania podstawowych praw ucznia (praw dziecka, praw człowieka),   

f) prezentowanie postawy potwierdzającej dumę z polskiego dziedzictwa kulturowego - uczeń zna i szanuje symbole narodowe, regionalne, lokalne, 

szkolne,  

g) postępowanie zgodne z dobrem szkolnej społeczności, dbałość o dobre imię szkoły i współtworzenie jej pozytywnego wizerunku, 

h) respektowanie zakazu używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w czasie trwania zajęć edukacyjnych, 

i) dbanie o schludny wygląd oraz noszenia odpowiedniego stroju (należy zachować umiar pamiętając, że szkoła jest miejscem nauki i pracy,                        

na terenie budynku szkolnego uczeń zobowiązany jest nosić obuwie nie zagrażające zdrowiu).    

j) uzupełnianie braków wynikających z absencji,  

k) przestrzeganie regulaminów pracowni przedmiotowych, boisk i sal gimnastycznych, regulaminów imprez i wycieczek, 

l) przekazywanie rodzicom informacji od Wychowawcy, nauczycieli itp., 

m) informowanie o przeciwwskazaniach lekarskich dotyczących udziału w określonych zajęciach czy formach aktywności,  
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n) wyłączanie telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych na czas trwania zajęć lekcyjnych i przerw oraz w czasie  korzystania                

z pomieszczeń biblioteki szkolnej. Posiadanie na terenie szkoły urządzeń elektronicznych, innych niż telefon komórkowy, wymaga pisemnej 

zgody wychowawcy klasy, a w czasie jego nieobecności – pisemnej zgody dyrektora szkoły. Używanie urządzeń innych niż telefon komórkowy 

w czasie zajęć edukacyjnych wymaga dodatkowej zgody nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne.  

4. Na terenie Szkoły obowiązkowe jest noszenie przez uczniów stroju galowego w czasie uroczystości szkolnych wynikających ze szkolnego ceremoniału, 

grupowych lub indywidualnych wyjść poza teren Szkoły w charakterze reprezentacji oraz imprez okolicznościowych, jeżeli taką decyzję podejmie 

Wychowawca oddziału lub Rada Pedagogiczna. Przez strój galowy należy rozumieć: dla dziewcząt – ciemne spodnie lub ciemna spódnica i biała bluzka, 

dla chłopców – spodnie długie ciemne lub ciemny garnitur i biała koszula.   

5. Przez strój codzienny należy rozumieć:   

1) strój schludny, czysty, estetyczny, który nie odsłania ramion, dekoltu i brzucha,   

2) umiarkowany w doborze biżuterii i ozdób (dopuszczalne są niewielkie kolczyki tylko w uszach),   

3) twarz bez makijażu, paznokcie w kolorze naturalnym,   

4) włosy niefarbowane.  

6. W doborze stroju, rodzaju fryzury, biżuterii należy zachować umiar pamiętając, że szkoła jest miejscem nauki i pracy.   

7. Uczeń ma obowiązek przestrzegać zasad higieny osobistej oraz estetyki. Na terenie budynku szkolnego uczeń zobowiązany jest nosić obuwie nie 

zagrażające zdrowiu. 

 

[Współpraca  z rodzicami]  

§ 25.  

1. Szkoła współpracuje z rodzicami ucznia w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki. Współdziałanie odbywa się na zasadzie  wzajemnego 

szacunku, partnerstwa i rozumienia racji obu stron. Współdziałanie zapewnia rodzicom znajomość zadań i zamierzeń Szkoły, znajomość przepisów 

prawa szkolnego, uzyskiwanie bieżącej informacji na temat swego dziecka, porady i konsultacje w sprawach dotyczących dziecka.   

2. Formami współdziałania rodziców ze szkołą są:   

1) spotkania wszystkich rodziców z Wychowawcą 2-3 razy w okresie, 

2) indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami,  

3) spotkania rodziców z Dyrektorem Szkoły,   

4) kontakty telefoniczne,  

5) spotkania indywidualne rodziców z Wychowawcą.  
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3. Indywidualne spotkanie rodzica z nauczycielem nie może zakłócać lekcji, pełnionego przez nauczyciela dyżuru lub innych zajęć                                                

prowadzonych z  uczniami. 

4. Informacje o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia, w tym o wynikach oceniania bieżącego, 

śródrocznego, rocznego i końcowego, są przekazywane rodzicom:   

1) podczas spotkań rodziców z Wychowawcą oddziału,   

2) podczas indywidualnych spotkań nauczycieli z rodzicami.   

5. W szczególnych przypadkach, gdy niemożliwy jest osobisty kontakt rodzica w wyznaczonym terminie z nauczycielem lub Wychowawcą oddziału, a 

uczeń w wyniku klasyfikacji rocznej lub końcowej zagrożony jest oceną niedostateczną informacje, o których mowa w pkt.4 przekazywane są rodzicom 

listem poleconym za potwierdzeniem odbioru w ciągu 7 dni od terminu wyznaczonego spotkania. 

6. W celu dobrego współdziałania rodziców oraz nauczycieli i wychowawców w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki organizuje się w szkole 

przynajmniej raz w okresie ogólne zebranie rodziców, podczas którego rodzice mają prawo do:  

1) zapoznania się z działaniami i zamierzeniami dydaktyczno–wychowawczymi w szkole i danym oddziale oraz przepisami dotyczącymi oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów,   

2) uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,  

3) uzyskiwania porad w sprawach wychowania,  

4) wyrażania i przekazywania Dyrektorowi Szkoły opinii na temat pracy szkoły, 

5) otrzymania pomocy w przypadku posiadania dziecka mającego trudności z dostosowaniem się do norm i zasad życia w danej społeczności szkolnej – 

ustalenie wspólnych działań. 

7. Wychowawcy klas zobowiązani są do zorganizowania dodatkowo co najmniej dwa razy w okresie spotkań z rodzicami w celu wymiany informacji oraz 

dyskusji na tematy wychowawcze. 

8. Rodzice mogą uzyskać informacje na tematy wychowawcze oraz na temat postępów w nauce i zachowaniu swoich dzieci w wyniku bezpośrednich 

kontaktów z nauczycielem lub Wychowawcą.  

 

[Egzamin Ósmoklasisty] 

§ 26.  

1. Egzamin Ósmoklasisty reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu 

przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. 

 

[System nagród i kar]   

§ 27. 



  37  

 

 

 

 

1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie 

nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. 

2. Uczeń kończy szkołę podstawową jeżeli: 

1) w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny końcowe wyższe od oceny niedostatecznej, 

2) przystąpił do Egzaminu Ósmoklasisty.   

3. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia Rada Pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie 

edukacyjno-terapeutycznym. 

4. Uczeń, który nie spełnił warunków, o których mowa w pkt.1, powtarza ostatnią klasę szkoły i przystępuje w roku szkolnym, w którym powtarza tę 

klasę, do Egzaminu Ósmoklasisty. 

5. Świadectwo promocji z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej osiągnął z wszystkich obowiązkowych przedmiotów 

nauczania przewidzianych szkolnym planem nauczania oraz religii/etyki średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę 

zachowania. 

6. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, uzyskał z obowiązkowych przedmiotów nauczania 

przewidzianych szkolnym planem nauczania oraz religii/etyki zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę 

zachowania. 

7. Uczeń kończący:   

1) klasę z wyróżnieniem - otrzymuje nagrodę,   

2) szkołę z wyróżnieniem - otrzymuje nagrodę, a jego rodzicom wręczany jest list gratulacyjny podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.   

8. Nagrody zapewnia Organ prowadzący w miarę możliwości finansowych. 

9. Za wzorową postawę ucznia wyrażającą się w aktywności w życiu szkoły, bardzo dobrych rezultatach w nauce, wzorowym zachowaniu   w szkole i 

poza szkołą, rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły, wybitne osiągnięcia, dzielność i odwagę uczeń ma prawo być nagradzany:  

1) pochwałą Wychowawcy wobec klasy,  

2) pochwałą Dyrektora wobec całej szkoły,  

3) listem pochwalnym do rodziców ucznia,  

4) upominkami książkowymi i dyplomami uznania z okazji zakończenia roku szkolnego,  

5) inną nagrodą przyznaną przez organ prowadzący szkołę, 

10. Nagrody przyznaje Dyrektor Szkoły na wniosek nauczycieli, Wychowawcy oddziału, Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców, Rady  

Pedagogicznej. 
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11. Począwszy od IV klasy uczeń otrzymuje promocję (kończy szkołę) z wyróżnieniem, jeżeli uzyska w wyniku rocznej klasyfikacji średnią ocen 

wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.  

12. Odnotowanie ważniejszych osiągnięć na świadectwie szkolnym, w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia odnotowuje się:  

1) uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem – w konkursach wiedzowych, artystycznych i sportowych  

    organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkół,  

2) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, lub środowiska szkolnego. 

13. Za nieprzestrzeganie obowiązków, postanowień regulaminów oraz niniejszego Statutu uczeń może być ukarany:  

1) upomnieniem Wychowawcy, 

2) pisemną naganą Wychowawcy, 

3) ustnym upomnieniem Dyrektora Szkoły, 

4) pisemną naganą Dyrektora Szkoły w obecności rodziców, 

5) wykonaniem określonych prac społecznie użytecznych na rzecz szkoły bądź środowiska lokalnego, 

6) zawieszeniem w niektórych prawach ucznia na czas określony np. zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych, zakazu reprezentowania  

    szkoły w zawodach sportowych, 

7) przeniesieniem ucznia do innej szkoły. 

14. Równocześnie z wyżej wymienionymi karami uczeń może mieć wystawianą obniżoną ocenę zachowania zgodnie z zasadami oceniania zachowania. 

15. Kary udzielać mogą Wychowawcy oddziałów oraz Dyrektor Szkoły na wniosek: nauczyciela, Wychowawcy oddziału, Samorządu Uczniowskiego, 

Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej.  

16. Szkoła informuje rodziców lub prawnych opiekunów o przyznanych nagrodach, a także zastosowaniu kary w terminie 7 dni od daty ich przyznania lub         

         ukarania.  

17. Uczeń ma prawo do odwołania się od kary w formie pisemnej lub ustnej do:  

1) Dyrektora szkoły  

2) Rzecznika Praw Ucznia – jeśli został ukarany przez dyrektora.  

Uczniowie występujący z odwołaniem powinni otrzymać wyjaśnienie w ciągu 14 dni.  

18. Uczeń ma prawo odwołania się od kary w ciągu 5 dni do Dyrektora szkoły. Wykonanie kary może być zawieszone decyzją Dyrektora. 

19. Uczeń może zostać usunięty ze szkoły (skreślony z listy uczniów) w przypadku ciężkich naruszeń regulaminów szkolnych i po wyczerpaniu innych kar 

statutowych – wyłącznie w drodze decyzji Dyrektora szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 

20. Uczeń, na wniosek Dyrektora Szkoły, może zostać przeniesiony przez Kuratora Oświaty do innej szkoły, jeżeli:   

1) umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi,  
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2) dopuszcza się kradzieży,  

3) wchodzi w kolizję z prawem,  

4) demoralizuje uczniów,   

5) permanentnie narusza postanowienia Statutu Niepublicznej Szkoły w Pietrzykowie. 

 

[Kształcenie, wychowanie i opieka dla dzieci niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym] 

§ 28. 

1. W Szkole organizuje się, w integracji z uczniami pełnosprawnymi, kształcenie, wychowanie i opiekę dla uczniów niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym – wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.  

2. W Szkole nie organizuje się oddziałów specjalnych dla dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.  

3. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym może być prowadzone do końca 

roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 rok życia.  

4. Szkoła zapewnia:  

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,  

2) warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz 

możliwości psychofizyczne uczniów,  

3) zajęcia specjalistyczne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty,  

4) inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów,                                         

w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne,  

5) integrację uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z uczniami pełnosprawnymi,  

6) przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym.  

5. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, zwany dalej „programem”, określa:  

1) zakres i sposób dostosowania odpowiednio programu oraz wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych ucznia, w szczególności przez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z uczniem,  

2) zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, prowadzących zajęcia uczniem, w tym w przypadku:   

a) ucznia niepełnosprawnego – działania o charakterze rewalidacyjnym,   

b) ucznia niedostosowanego społecznie – działania o charakterze resocjalizacyjnym,  

c) ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym – działania o charakterze socjoterapeutycznym.  
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3) formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą 

realizowane,   

4) działania wspierające rodziców ucznia oraz, w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi,                       

w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami  działającymi 

na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży oraz ze specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi, młodzieżowymi ośrodkami wychowawczymi i 

młodzieżowymi ośrodkami socjoterapii,   

5) zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia, odpowiednie ze względu na indywidualne  potrzeby rozwojowe i 

edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia, a także działania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i sposób realizacji tych działań,  

6) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji przez Szkołę zadań wymienionych w ust. 4.  

6. W ramach zajęć rewalidacyjnych w programie należy uwzględnić w szczególności:  

1) naukę orientacji przestrzennej i poruszania się oraz naukę systemu Braille’a lub innych alternatywnych metod komunikacji – w przypadku ucznia 

niewidomego,  

2) naukę języka migowego lub innych alternatywnych metod komunikacji – w przypadku dziecka lub ucznia niesłyszącego lub z afazją,  

3) zajęcia rozwijające umiejętności społeczne, w tym umiejętności komunikacyjne – w przypadku ucznia z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.   

7. Program opracowuje zespół, który tworzą odpowiednio nauczyciele i specjaliści, prowadzący zajęcia z uczniem, zwany dalej „zespołem”.  

8. Zespół opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia oraz uwzględniając zalecenia  zawarte w 

orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią 

specjalistyczną.  

9. Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny. 

Program opracowuje się w terminie:  

1) do dnia 30 września roku szkolnego, w którym uczeń rozpoczyna od początku roku szkolnego kształcenie w Szkole, albo  

2) 30 dni od dnia złożenia w Szkole orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, albo  

3) 30 dni przed upływem okresu, na jaki został opracowany poprzedni program – w przypadku, gdy uczeń kontynuuje kształcenie w Szkole.   

10. Pracę zespołu koordynuje Wychowawca oddziału, do której uczęszcza uczeń, albo nauczyciel lub specjalista, prowadzący zajęcia z uczniem, 

wyznaczony przez Dyrektora Szkoły.  

11. Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb.  

12. W spotkaniach zespołu mogą także uczestniczyć:  

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

nauczyciela,  
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2) na wniosek lub za zgodą rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia – inne osoby, w szczególności lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny 

specjalista.  

13. Zespół, co najmniej dwa razy w roku szkolnym, dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając 

ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi oraz, w miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji programu. Oceny 

poziomu funkcjonowania ucznia i modyfikacji programu dokonuje się, w zależności od potrzeb, we współpracy z poradnią psychologiczno-

pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną.  

14. Rodzice ucznia albo pełnoletni uczeń mają prawo uczestniczyć w spotkaniach zespołu, a także w opracowaniu i modyfikacji programu oraz 

dokonywaniu oceny, o której mowa w pkt.13. Dyrektor Szkoły zawiadamia rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia o terminie każdego spotkania 

zespołu                                  i możliwości uczestniczenia w nim.  

15. Rodzice ucznia albo pełnoletni uczeń otrzymują, na ich wniosek, kopię programu.  

16. Osoby biorące udział w spotkaniu zespołu są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na spotkaniu, które mogą naruszać dobra osobiste 

ucznia, jego rodziców, nauczycieli lub specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, a także innych osób uczestniczących w spotkaniu zespołu. 

17. W Szkole, w której kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone, zatrudnia się dodatkowo:  

1) nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych lub 

specjalistów, lub   

2) pomoc nauczyciela - z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.  

18. W Szkole, w której kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

inne niż wymienione w pkt.17 niepełnosprawności, niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym, za zgodą organu 

prowadzącego, można zatrudniać dodatkowo:  

1) nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia odpowiednio uczniów 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub specjalistów, lub  

2) pomoc nauczyciela - z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.  

19. Nauczyciele, o których mowa w pkt.17 i pkt.18:  

1) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami realizują zintegrowane 

działania i zajęcia, określone w programie,  

2) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami pracę wychowawczą z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz 

zagrożonymi niedostosowaniem społecznym,  

3) uczestniczą, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, 

określonych w programie, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów,  
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4) udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, 

określone w programie, w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi 

niedostosowaniem społecznym.  

20. Dyrektor Szkoły, uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wyznacza zajęcia edukacyjne oraz zintegrowane działania i zajęcia, 

określone w programie, realizowane wspólnie z innymi nauczycielami przez nauczycieli, o których mowa w pkt.17 i pkt.18 lub w których nauczyciele 

ci uczestniczą.  

21. Specjaliści i pomoc nauczyciela, o których mowa w pkt.17 i pkt.18, realizują zadania wyznaczone przez Dyrektora Szkoły.   

 

[Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, doradztwo zawodowe] 

 § 29.  

1. W szkole jest udzielana i organizowana pomoc psychologiczno-pedagogiczna.  

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje Dyrektor Szkoły.   

3. Szkoła współdziała z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.   

5. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele oraz inni specjaliści zatrudniani w  szkole.   

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom:   

1) niepełnosprawnym,   

2) niedostosowanym społecznie,   

3) zagrożonym niedostosowaniem społecznym,   

4) szczególnie uzdolnionym,   

5) ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,   

6) z zaburzeniami komunikacji językowej,   

7) z chorobami przewlekłymi,   

8) w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej,   

9) z niepowodzeniami edukacyjnymi,   

10) zaniedbanym środowiskowo (sytuacje związane z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami 

środowiskowymi),   

11) z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska  edukacyjnego, w tym związanymi                                                      

z wcześniejszym kształceniem za granicą).   
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7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:  

     1) ucznia,   

2) rodziców ucznia,  

3) Dyrektora szkoły,   

4) nauczyciela, Wychowawcy oddziału lub specjalisty prowadzącego zajęcia z uczniem,   

5) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej,   

6) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,  

7) asystenta edukacji romskiej,  

8) pomocy nauczyciela,  

9) pracownika socjalnego, 

10) asystenta rodziny,  

11) kuratora sądowego.   

8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia.   

9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom w trakcie bieżącej pracy oraz w formie:   

1) oddziałów terapeutycznych (jeśli takie zostaną utworzone w porozumieniu z organem prowadzącym),   

2) zajęć rozwijających uzdolnienia (do 8 uczniów w grupie),   

3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych (do 10 uczniów w grupie),   

4) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych (do 5 uczniów w grupie), logopedycznych (do 4 uczniów w grupie), socjoterapeutycznych 

(do 10 uczniów w grupie), jeśli takie zostaną zorganizowane w porozumieniu z organem prowadzącym oraz innych zajęć o charakterze 

terapeutycznym,   

5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowania kształcenia i kariery zawodowej,  

6) warsztatów, porad i konsultacji.  

10. Wsparcie dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest udzielane rodzicom uczniów i nauczycielom lub specjalistom w formie porad, 

konsultacji, warsztatów i szkoleń.   

11. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciele niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują o tym 

Wychowawcę oddziału.   

12. Wychowawca oddziału informuje innych nauczycieli lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich 

bieżącej pracy z uczniem – jeżeli stwierdzi taką potrzebę.   
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13. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców ucznia.  

14. W przypadku, gdy uczeń był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole Wychowawca oddziału planując udzielanie uczniowi pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, uwzględnia wnioski dotyczące dalszej pracy z uczniem, zawarte w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania 

lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia lub opinii.  

15. W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę oddziału, że konieczne jest objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formach, o których 

mowa w pkt.8.1)–8.5), Wychowawca oddziału planuje i koordynuje udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym ustala formy 

udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane. Podczas planowania i 

koordynowania udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form 

udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

16. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, o których mowa w pkt.8.2)–8.5), Dyrektor Szkoły 

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

17. Wychowawca oddziału planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracuje z rodzicami ucznia oraz – w zależności od 

potrzeb – z innymi nauczycielami, specjalistami, prowadzącymi zajęcia z uczniem, poradnią lub innymi osobami, o których mowa w pkt.6.  

18. Dyrektor szkoły może wyznaczyć inną niż Wychowawca oddziału osobę, której zadaniem będzie planowanie i koordynowanie udzielania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej uczniom w szkole.  

19. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego tworzony jest przez Dyrektora szkoły zespół d .s. pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej składający się z nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem, którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie  

udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi.   

20. Nauczyciele udzielający uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględniają w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym 

wnioski dotyczące dalszej pracy z uczniem, zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.   

21. Formy i okres oraz wymiar godzin udzielania uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego pomocy psychologiczno-

pedagogicznej są uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym przez zespół d.s. pomocy psychologiczno-

pedagogicznej dla ucznia.  

22. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Dyrektor Szkoły powołuje Przewodniczącego zespołu d.s. pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. Do zadań Przewodniczącego zespołu należy:   

1) organizacja spotkań zespołu,   

2) złożenie opracowanego Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego najpóźniej w terminie dwóch dni od spotkania zespołu,   

3) przekazywanie Dyrektorowi szkoły informacji o pracach zespołu,   

4) dołączenie opracowanego indywidualnego programu do dokumentacji ucznia,   

5) nadzór nad wdrażaniem przez zespół udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi,  o którym mowa w pkt.18.  

23. Do zadań zespołu d.s. pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy:   
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1) ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej, określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania 

uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej,  z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia, a także zaleceń zawartych w orzeczeniu,   

2) zaplanowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i sposobu ich realizacji,   

3) opracowanie i wdrażanie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego,  

4) dokonanie oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi, w tym efektywności realizowanych zajęć, dotyczącej:   

a) danej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej po zakończeniu jej udzielania,   

b) pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielonej w danym roku szkolnym – przed opracowaniem arkusza organizacji szkoły na kolejny rok 

szkolny.   

5) określenie wniosków i zaleceń dotyczących dalszej pracy z uczniem, w tym zalecane formy, sposoby i okresy udzielania uczniowi  dalszej pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej.   

24. Dyrektor niezwłocznie, po zatwierdzeniu przez Organ Prowadzący arkusza organizacyjnego, na piśmie informuje rodziców ucznia o ustalonych dla 

ucznia formach, sposobach i okresach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz o wymiarze godzin poszczególnych form udzielanej 

pomocy.   

25. O zakończeniu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej decyduje Dyrektor na wniosek rodziców ucznia, wychowawcy oddziału lub 

Przewodniczącego powołanego dla ucznia zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej.   

26. Uczniowi, na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzących 

zajęcia z uczniem w szkole i po uzyskaniu zgody rodziców albo pełnoletniego ucznia lub na wniosek rodziców albo pełnoletniego  ucznia, może zostać 

wydana opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się. Wniosek, o którym 

mowa, wraz z uzasadnieniem składa się do Dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, przekazuje wniosek wraz z 

uzasadnieniem oraz opinią Rady Pedagogicznej do poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, i informuje o tym rodziców 

albo pełnoletniego ucznia.  

27. W szkole prowadzone są przez doradcę zawodowego zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz z planowaniem kształcenia i 

kariery zawodowej. Organizuje się je w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, przy wykorzystaniu 

aktywnych metod pracy. W przypadku braku doradcy zawodowego w Szkole, Dyrektor Szkoły wyznacza nauczyciela lub specjalistę planującego i 

realizującego zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.  

28. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:  

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

zawodowej,  

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

3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej,  
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4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez Szkołę,  

5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego,  

6) wspieranie nauczycieli, wychowawców oddziałów i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

                                                                                

 

 

[Usprawiedliwianie nieobecności i zwalnianie uczniów] 

§ 30.  

1. Usprawiedliwianie nieobecności na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych następuje na podstawie zwolnień i porad lekarskich oraz 

usprawiedliwień od rodziców przedstawionych na druku szkolnym, dostarczanych na bieżąco, nie później jednak niż 7 dni po powrocie ucznia do 

szkoły. Po upływie tego terminu absencja nie będzie usprawiedliwiana.  

2. W przypadku nieobecności ucznia rodzice powinni telefonicznie powiadomić sekretariat szkoły o nieobecności ucznia, a następnie dostarczyć 

usprawiedliwienie zgodnie z postanowieniami pkt.1. W przypadku osobistego zwolnienia ucznia w trakcie zajęć rodzice podpisują pisemne 

potwierdzenie osobistego odbioru ucznia w sekretariacie szkoły, a uczeń powinien dostarczyć wychowawcy oddziału usprawiedliwienie na druku 

szkolnym lub zaświadczeniu lekarskim zgodnie z postanowieniami pkt.1.  

3. Usprawiedliwienia nieobecności ucznia w szkole dokonuje Wychowawca na prośbę rodziców, co oznacza, że może on w sytuacji szczególnej nie 

usprawiedliwić nieobecności ucznia, jeżeli istnieją dowody na to, że ten przebywał na wagarach.  

4. Jeżeli uczeń reprezentuje szkołę (np. biorąc udział w zawodach sportowych, uroczystościach, konkursach) jest z tego tytułu zwolniony z zajęć, a fakt 

ten odnotowuje się w dzienniku (zwolniony).  

5. Uczeń może być zwolniony z zajęć lekcyjnych w przypadku choroby, złego samopoczucia, po uprzednim powiadomieniu rodziców i możliwie  

najszybszym odebraniu ucznia przez samych rodziców lub osobę przez nich upoważnioną, po pisemnym potwierdzeniu osobistego odbioru ucznia w 

sekretariacie szkoły. 

6. Dopuszcza się możliwość zwalniania uczniów (całego oddziału) z ostatnich godzin lekcyjnych w przypadkach podyktowanych nieobecnością 

nauczycieli lub z innych ważnych przyczyn. Informację o zwolnieniu uczniów z zajęć przekazuje się uczniom ustnie, rodzicom telefonicznie oraz 

odnotowuje się ją w dzienniku lekcyjnym (lekcja odwołana).  

 

                                                            [Warunki korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych]  

                                                                                                                             § 31.  

1. Uczniowie są zobowiązani do przestrzegania ustalonych warunków zawartych w „Regulaminie korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych            

i innych urządzeń elektronicznych na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pietrzykowie”. 

2. Uczeń w sprawie pilnej zawsze może zadzwonić do rodziców z sekretariatu szkoły. 
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3. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie, zniszczenie lub kradzież telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. 

4. Nie wolno nagrywać i filmować nauczycieli, pracowników szkoły i uczniów za pomocą telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych 

bez ich wiedzy i zgody.  

 

 

 

Rozdział III 

Wewnątrzszkolny System Oceniania  
[Cele, zakres i organizacja wewnątrzszkolnego sytemu oceniania] 

§ 32. 

1. Cele wewnątrzszkolnego systemu oceniania:  

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,  

2) pomoc uczniowi w nauce poprzez przekazanie mu informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien dalej się 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, trudnościach w nauce, zachowaniu i specjalnych uzdolnieniach ucznia,  

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej, 

2. Zakres oceniania Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania:  

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia  poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców,  

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania, 

3) bieżące ocenianie i okresowe klasyfikowanie z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz z zachowania, według skali i w formach 

przyjętych w niniejszym dokumencie,  

4) przeprowadzanie Egzaminów Klasyfikacyjnych i Egzaminów Poprawkowych,  
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5) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania, 

6) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych 

uzdolnieniach ucznia 

7) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych  z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

3. Ocenianiu podlegają:  

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia, 

2) zachowanie ucznia.  

4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na:  

1) rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań określonych 

w podstawie programowej kształcenia ogólnego, wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania oraz 

wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania - w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

2) systematycznym obserwowaniu, sprawdzaniu i dokumentowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia oraz wysiłku wkładanego w wywiązywanie się z 

obowiązków oraz postępów w nabywaniu wiadomości i umiejętności ucznia w nauce.  

5. 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 ucznia określonych w Statucie szkoły.  

6. Ocenianie odbywa się:  

1) w stopniach szkolnych określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania                  

     i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w szkołach publicznych  

2) za pomocą narzędzi badawczych lub kart obserwacji osiągnięć ucznia.  

7. Oceniając wiedzę i umiejętności ucznia nauczyciele kierują się następującą hierarchią wartości:  

1) stosowanie wiadomości w nowych sytuacjach,  

2) umiejętność interpretacji i uzasadniania,  

3) umiejętność pracy samodzielnej,  

4) stosowanie wiadomości w typowych sytuacjach,  
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5) umiejętność samooceny,  

6) znajomość faktów i pojęć,  

7) postawa i wytrwałość,  

8) tempo przyswajania wiedzy.  

8.  Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami. 

9.  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.  

10. 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. 

11. Narzędziami gromadzenia informacji o postępach ucznia są: dziennik lekcyjny, arkusze obserwacji osiągnięć, postępów ucznia, obserwacji zachowania, 

karty samooceny ucznia, informacje zwrotne, diagnozy itp. 

12. Arkusze obserwacji osiągnięć i postępów ucznia opracowują nauczyciele/wychowawcy w kl. I-III. Arkusz obserwacji i postępów ucznia składa się                        

z dwóch części:       

           1) dotyczy oceny wiadomości i umiejętności w zakresie treści programowych poszczególnych zajęć edukacyjnych,  

           2) dotyczy oceny postawy i zaangażowania ucznia.  

13. Częstotliwość stosowania narzędzi badawczych:  

1) arkusze obserwacji osiągnięć i postępów ucznia kl. I-III -2 razy w okresie, 

2) diagnozy – wrzesień, czerwiec 

3) arkusze obserwacji zachowania w kl. I-VIII – pod koniec każdego okresu,  

4) informacji zwrotnych – minimum 1 raz w okresie.  
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14. Do opracowania i stosowania wyżej wymienionych narzędzi badawczych zobowiązani są wszyscy nauczyciele 

 

[Ogólne zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania] 

§ 33. 

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez 

ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu 

nauczania, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych. Wymagania te, jak i zapisy przedmiotowego systemu oceniania, nie mogą być sprzeczne z niniejszym 

dokumentem.  

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 uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej/końcowej klasyfikacyjnej oceny z zajęć edukacyjnych i zachowania,  

3) skutkach wystawienia uczniowi nagannej rocznej/końcowej oceny klasyfikacyjnej zachowania.  

3. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez szkołę informacji w zakresie  

nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób 

przekazywania tych informacji.  

4. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie dostarczonej przez rodziców pisemnej opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej lub 

innej poradni specjalistycznej, dostosować do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia 

wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające 

sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania. 

5. Wskazane jest propagowanie wśród uczniów sposobów i zasad dokonywania oceny własnych postępów i osiągnięć (samoocena), jak również 

dokonywanie oceny koleżeńskiej.  

6. Nauczyciele powinni w ocenianiu bieżącym stosować ocenianie kształtujące, czyli  informację zwrotną, którą należy rozumieć jako ustne lub pisemne 

wskazanie uczniowi i rodzicowi co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć. 

7. Informacja zwrotna, o której mowa jest w pkt.6 udzielana jest w formie:  

1) do sprawdzianów i prac klasowych - w formie pisemnej lub ustnej, 

2) do kartkówek oraz innych źródeł informacji, prowadzących do ustalenia oceny ucznia - w formie pisemnej lub ustnej. 

8. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny bieżące, klasyfikacyjne (śródroczne i roczne) oraz końcowe. Dopuszcza się w szkole ustalenie innych 

zasad oceniania uczniów w formie nowatorstwa, innowacji czy eksperymentów pedagogicznych, pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii Rady 
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Pedagogicznej i rodziców zainteresowanych uczniów. Zgodę na stosowanie innych zasad oceniania wyraża na piśmie Dyrektor Szkoły po otrzymaniu 

od nauczyciela szczegółowej, pisemnej informacji o odmiennych zasadach oceniania odrębnie dla każdego oddziału. 

9. Uczeń podlega klasyfikacji śródrocznej, rocznej oraz końcowej.  

10. 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. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się w 

ostatnim tygodniu I okresu. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej, stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni 

mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków.  

11. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz 

ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Klasyfikowanie roczne przeprowadza się najpóźniej 

w ostatnim tygodniu roku szkolnego.  

12. 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.  

13. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej szkoły. Na klasyfikację końcową składają się:  

1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie programowo najwyższej, 

2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się odpowiednio w klasach programowo niższych, 

3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.  

14. Oceny bieżące oraz śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródroczne i 

roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.  

15. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno–pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej zwalnia do 

końca danego etapu edukacyjnego 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. 

1) W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania 

zwolnienie z nauki drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

2) W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka nowożytnego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 

wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.  
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16. Na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia, a wychowawca 

oddziału jego rodziców, za potwierdzeniem, o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z poszczególnych zajęć edukacyjnych 

oraz zachowania. Szczegółowe terminy informowania rodziców o przewidywanych dla ucznia ocenach ustalane są corocznie przez Dyrektora Szkoły                            

w „Kalendarzu Roku Szkolnego” i udostępniane na tablicach informacyjnych w szkole. 

17. Ocena przewidywana ma charakter wyłącznie informacyjny i nie jest równoznaczna z ostateczną oceną roczną/końcową. Ocena przewidywana może 

zostać podwyższona lub obniżona w zależności od indywidualnej sytuacji ucznia.  

18. Wychowawca oddziału o przewidywanych dla ucznia rocznych ocenach klasyfikacyjnych informuje w formie pisemnej jego rodziców na zebraniu 

rodziców z potwierdzeniem obecności lub potwierdzeniem odbioru informacji pisemnej przez tych rodziców. Rodzice nieobecni na w/w zebraniu są 

zobowiązani, w terminie 5 dni roboczych od odbytego zebrania, skontaktować się z wychowawcą. Jeśli rodzice nie dopełnią w/w obowiązku, szkoła 

listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, przesyła pisemną informację o przewidywanych rocznych ocenach                                                                 

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie zachowania na adres zamieszkania rodziców.  

19. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną                          

w stopniu umiarkowanym lub znacznym, klasyfikacji śródrocznej i rocznej dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym   

programie edukacyjno-terapeutycznym.  

20. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki jest klasyfikowany na podstawie Egzaminów Klasyfikacyjnych.  

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

22. Oceny klasyfikacyjne ustalone przez nauczycieli i wychowawców zostają podane do wiadomości uczniom najpóźniej 3 dni przed klasyfikacyjnym 

posiedzeniem Rady Pedagogicznej.  

 

[Ogólne zasady formułowania wymagań edukacyjnych i ustalania ocen bieżących] 

§ 34. 

               1. Składnikami stanowiącymi przedmiot oceny na I i II etapie edukacyjnym są:  

  1) zakres wiadomości i umiejętności, 

  2) rozumienie materiału naukowego, 

  3) umiejętności stosowania wiedzy,  

  4) kultura przekazywania wiadomości.  

                2. Przewiduje się następujące źródła informacji, prowadzące do ustalenia oceny bieżącej:  
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    1) prace pisemne, 

    2) kartkówki, 

    3) prace domowe, 

    4) projekty edukacyjne, 

    5) praca z mapą, 

    6) prowadzenie zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń, 

    7) ocena aktywności ucznia podczas zajęć, 

    8) informacja zwrotna.  

3.  Każdy nauczyciel na początku roku szkolnego jest zobowiązany sformułować pisemnie wymagania edukacyjne wynikające z realizowanego przez 

siebie programu nauczania, niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen cząstkowych, ocen śródrocznych, ocen rocznych klasyfikacyjnych z 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych na dany rok szkolny i przedstawia je Dyrektorowi do zatwierdzenia. Nauczyciel na pierwszych 

zajęciach w danym roku szkolnym jest zobowiązany poinformować uczniów o wymaganiach edukacyjnych, o  sposobach sprawdzania osiągnięć 

edukacyjnych, a także warunkach, trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych. Rodzice informowani są o powyższym na pierwszym spotkaniu informacyjnym w danym roku szkolnym. 

4. Każdy nauczyciel jest zobowiązany do podania uczniom na pierwszych zajęciach w danym roku szkolnym szczegółowych kryteriów ustalania stopni 

bieżących, klasyfikacyjnych ocen śródrocznych i klasyfikacyjnych ocen rocznych z przedmiotu. Kryteria te opracowuje każdy nauczyciel przedmiotu                    

w porozumieniu z członkami zespołów przedmiotowych i są one jednakowe dla wszystkich uczniów z danego oddziału, z wyjątkiem tych uczniów, 

względem których orzeczono dostosowanie wymagań edukacyjnych. Kryteria te tworzą Przedmiotowy System Oceniania dla danego przedmiotu. 

5. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego jest zobowiązany poinformować uczniów oraz ich rodziców o warunkach, sposobie                                           

i kryteriach oceniania zachowania, o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania oraz o 

skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

6. Nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego 

stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. 

Dostosowanie wymagań edukacyjnych następuje na podstawie opinii i orzeczenia:  

   1) publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,  

   2) niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej.  

          7.  Fakt wywiązania się przez nauczyciela oraz wychowawcy z powyżej sformułowanych obowiązków odnotowany jest w dzienniku lekcyjnym. 

          8.  Za wykonanie pracy nadobowiązkowej nauczyciel może wystawić uczniowi ocenę. Za brak lub źle wykonaną pracę nadobowiązkową uczeń  

               nie może otrzymać oceny niedostatecznej, jego praca winna zostać bez oceny. 
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          9.  Nieodrobienie pracy domowej lub nieprzygotowanie do zajęć może być podstawą do ustalenia bieżącej oceny niedostatecznej z danego przedmiotu. 

         10. Ocenianie uczniów powinno odbywać się systematycznie w ciągu okresu szkolnego. Uczeń powinien otrzymywać oceny zarówno za odpowiedzi 

ustne, jak i prace pisemne. Odstępstwa od powyższej zasady dopuszczalne są na przedmiotach: zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, zajęcia 

artystyczne, informatyka i wychowanie fizyczne. Dopuszczalne są również odstępstwa wynikające ze stosowania elementów Oceniania 

Kształtującego.  

         11.Przy ustalaniu ocen bieżących z: zajęć technicznych, plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, informatyki i wychowania fizycznego należy w 

szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia, wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, uwzględniając 

w pierwszej kolejności wkład pracy, postęp w zdobywanych umiejętnościach oraz zaangażowanie i aktywność ucznia, a w przypadku wychowania 

fizycznego także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na  rzecz kultury 

fizycznej. Sprawdzanie wiadomości i umiejętności ucznia przede wszystkim powinno przybrać formę zdań praktycznych. 

    12. Zasady oceniania dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych (dysleksja):  

1) w sposobie oceniania uczniów z dysleksją uwzględnia się czynniki wpływające na jakość pracy i docenia się włożony przez dziecko wysiłek,  

2) ocena w głównej mierze dotyczy poprawności wypowiedzi ustnych i strony merytorycznej prac pisemnych,  

3) wydłuża się limit czasu na pisanie sprawdzianów, ocenia się na jednakowych prawach brudnopis i czystopis,  

4) pisanie ze słuchu zastępuje się pisaniem z pamięci,  

4) ze względu na dysleksję nie odpytuje się uczniów z czytania głośnego na forum klasy,  

5) w przypadku głębokiej dysgrafii umożliwia się uczniowi wykonanie prac kontrolnych na komputerze; jeżeli nauczyciel nie jest wstanie odczytać 

pracy ucznia, powinien to zrobić uczeń w jego obecności, wyjaśniając wszystkie wątpliwości ortograficzne,  

6) szczegółowe zasady i kryteria oceniania uczniów z dysleksją ustalają nauczyciele  poszczególnych zajęć edukacyjnych w przedmiotowych 

zasadach oceniania. 

         13. Zwolnienie ucznia  przez dyrektora szkoły z zajęć wychowania fizycznego może nastąpić w dwóch przypadkach uwzględniających stan zdrowia 

ucznia:  

                    1) Możliwość zwolnienia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego. Podstawą do tego 

zwolnienia będzie opinia lekarza wskazująca, jakiego rodzaju ćwiczeń fizycznych ten uczeń nie może wykonywać oraz przez jaki okres. Uczeń 

uczestniczy  w realizacji zajęć wychowania fizycznego z ograniczeniem wykonywania niektórych, wskazanych przez lekarza ćwiczeń fizycznych. 

Uczeń jest przez nauczyciela oceniany i klasyfikowany na podstawie dostosowanych wymagań edukacyjnych niezbędnych do ucznia oceny 
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klasyfikacyjnej do indywidualnych potrzeb i możliwości określonych w opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia 

określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, wydanej przez lekarza. 

                    2) Całkowite zwolnienie ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego dokonuje dyrektor szkoły na podstawie opinii lekarza o braku 

możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, przez okres wskazany w tej opinii. Uczeń jest obecny na zajęciach wychowania fizycznego i przez 

okres zwolnienia nie jest z nich oceniany. Jeżeli okres zwolnienia z realizacji zajęć wychowania fizycznego uniemożliwia ustalenia śródrocznej, 

rocznej lub semestralnej oceny klasyfikacyjnej, uczeń nie podlega klasyfikacji, w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony” lub 

„zwolniona”.  

 

[Ogólne zasady przeprowadzania prac pisemnych i kartkówek] 

§ 35. 

1. Za pracę pisemną (pracę klasową, sprawdzian, test, roczne badanie wyników nauczania) uznaje się każdą kontrolną pisemną pracę ucznia obejmującą 

zakres materiału większy niż trzy tematy prowadzone z całym oddziałem. Nauczyciel ma obowiązek przechowywać prace pisemne uczniów do 

końca roku szkolnego. W ciągu tygodnia nie mogą wystąpić więcej niż trzy prace pisemne dla danego oddziału. Ocenę z pracy pisemnej można 

poprawić, ale tylko jeden raz. O długości trwania pracy pisemnej decyduje nauczyciel. 

2. Za kartkówkę uznaje się krótkotrwałą, pisemną formę pracy kontrolnej (przewidzianą na najdłużej 15 minut) z zakresu ostatnich trzech tematów, 

stosowaną w sposób systematyczny i planowy w celu sprawdzenia wiedzy i umiejętności oraz zmobilizowania uczniów do systematycznej nauki – 

zakończoną wystawieniem oceny lub informacją zwrotną. Dla kartkówek nie przwiduje się poprawiania stopnia.W ciągu dnia mogą wystąpić 

kartkówki na każdej godzinie lekcyjnej. 

3.  Na prośbę uczniów nauczyciel może zmienić termin pracy pisemnej. Jednakże konsekwencje w postaci zwiększenia liczby prac pisemnych                       

w tygodniach następnych ponoszą uczniowie. 

4. W przypadku  nieobecności nauczyciela w szkole, ustala się nowy termin uprzednio zaplanowanej pracy pisemnej. Istnieje możliwość 

przeprowadzenia zaplanowanej pracy pisemnej przez nauczyciela, któremu w danym dniu powierzono zastępstwo.  

5. Nauczyciel ma prawo przerwać pracę pisemną lub kartkówkę uczniowi lub całemu oddziałowi, jeśli stwierdzi, że zachowanie uczniów nie 

gwarantuje samodzielności pracy. Uczniowie, w stosunku do których nauczyciel podejrzewa brak samodzielności w pisaniu pracy pisemnej lub 

kartkówki mogą zostać odpytani lub pisać pracę pisemną z odpowiedniego zakresu w najbliższym możliwym czasie w obecności oddziału. 

Stwierdzenie faktu odpisywania podczas pracy pisemnej lub kartkówki może być podstawą ustalenia stopnia niedostatecznego. 

6. Nauczyciel zobowiązany jest do poprawienia prac pisemnych w terminie dwóch tygodni. Do czasu oddania poprawionej pracy pisemnej nauczyciel 

nie powinien przeprowadzać następnej pracy pisemnej.  
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[Szczegółowe zasady przeprowadzania i sprawdzania prac pisemnych i kartkówek] 

§ 36. 

1. Ocenianiu bieżącemu podlegają wszystkie formy sprawdzania osiągnięć ucznia.  

2. Prace pisemne są obowiązkowe dla wszystkich uczniów.  

3. Jeżeli uczeń nie może napisać pracy pisemnej z całym oddziałem, to powinien to uczynić w najbliższym możliwym terminie, nie później jednak niż 

tydzień od daty powrotu do szkoły. Nauczyciel - na prośbę ucznia - ma obowiązek ustalić termin i miejsce pisania pracy pisemnej. Nauczyciel ma 

prawo po upływie tego terminu bez zapowiedzi sprawdzić przewidziany zakres materiału. 

4. Poprawa prac pisemnych jest dobrowolna i musi się odbyć w ciągu dwóch tygodni od daty oddania prac. Uczeń poprawia ją tylko raz. O poprawę 

prac pisemnych wnioskuje uczeń. Termin i formę poprawy ustala nauczyciel, informując o niej ucznia.  

5. Każdy stopień uzyskany podczas poprawiania pracy pisemnej wpisuje się do dziennika obok pierwszego stopnia z tej pracy. Przy wystawianiu oceny 

klasyfikacyjnej śródrocznej lub oceny klasyfikacyjnej rocznej są uwzględnianie obie oceny.  

6. Prace pisemne są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i każda z prac musi być poprzedzona lekcją utrwalającą. 

7. W ciągu tygodnia można zaplanować uczniom maksymalnie trzy prace pisemne, w ciągu jednego dnia - jedną. Nauczyciel planujący 

przeprowadzanie pracy pisemnej wpisuje w dzienniku temat pracy pisemnej  z odpowiednim wyprzedzeniem, o ile nie zaplanowano już w danym 

tygodniu trzech prac pisemnych, a w jednym dniu - jednej.  

8. Nauczyciel podczas pracy pisemnej podaje uczniom punktację przewidzianą za poszczególne umiejętności, wiedzę, zadania czy polecenia oraz 

liczbę punktów wymaganą do otrzymania określonej oceny.  

9. Nauczyciel poprawiający pracę pisemną ma obowiązek uwzględnić poniższe zasady ustalania ocen bieżących:  

 

%  z 

maksymalnej 

liczby punktów  

Ocena   

  

Skrót   

od 98%  celujący  6 (cel)    

od 90%  bardzo dobry  5 (bdb)     

od 75%  dobry  4 (db)    

od 50%  dostateczny  3 (dst)    

od 35%  dopuszczający   2 (dop)     
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poniżej 35%  niedostateczny  1 (ndst)   

 

10. Uczniowie, którzy mają stwierdzony w wyniku badania w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej niższy poziom intelektualny ocenę dopuszczającą 

otrzymują osiągając 30% z maksymalnej liczby możliwych do uzyskania punktów. Pozostałe oceny ustalane są wg schematu przedstawionego w 

pkt.9.  

11. Uczeń ma prawo nie przygotować się do zajęć w przypadku usprawiedliwionej nieobecności trwającej co najmniej dwa dni.  

12. Ewentualne braki uczeń powinien uzupełnić pod kontrolą rodziców w ciągu najbliższego tygodnia. Uczeń może skorzystać z pomocy nauczyciela 

(na „zajęciach wolnych”, świetlicy dydaktycznej, zajęciach wyrównawczych). Uzupełnieniu podlegają również zeszyty i ćwiczenia  – wg wskazówek 

nauczyciela.  

13. Ponadto uczeń może być nieprzygotowany do zajęć z innych przyczyn – ilość ustala nauczyciel przedmiotu i podaje do wiadomości na pierwszych 

zajęciach, przy czym:  

1) nieprzygotowanie uczeń musi zgłosić nauczycielowi przed rozpoczęciem zajęć,  

2) nauczyciel zaznacza nieprzygotowanie ucznia w dzienniku w odpowiedniej rubryce,  

3) w przypadku, gdy uczeń wykorzysta już liczbę nieprzygotowań, za każde kolejne nieprzygotowanie uzyskuje ocenę niedostateczną.  

14. Nauczyciele mają obowiązek nie zadawać zadań domowych:  

1) na ferie zimowe, wakacje letnie,  

2) przerwy świąteczne,  

3) „długie weekendy” (np. 1 – 3 maja). Obowiązek ten nie dotyczy zwykłych weekendów zwykłych (sobota – niedziela). 

 

[Ocenianie w klasach I-III] 

§ 37. 

1. W klasach I - III poziom opanowania wiadomości i umiejętności ucznia w stosunku do wymagań edukacyjnych określa się  

              (słowami) poprzez symbol umieszczany w dokumentach: 
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Mistrzowsko – (M), (6) 

Znakomicie – (Z), (5) 

Trafnie – (T), (4) 

Dajesz sobie radę  – (D), (3) 

     Poćwicz jeszcze – (P), (2) 

     Spróbuj jeszcze raz – (S), (1). 

2. Przy czym:  

1) Mistrzowsko - oznacza opanowanie przez ucznia wszystkich umiejętności zawartych w podstawie programowej, samodzielne, twórcze rozwiązywanie 

złożonych problemów o wysokim stopniu trudności  

2) Znakomicie – oznacza opanowanie wiedzy i umiejętności na górnej granicy wymagań, biegłość w wykonywaniu zadań, również nietypowych, 

zastosowanie umiejętności w sytuacjach nowych.  

3) Trafnie – oznacza poziom wiadomości, który umożliwia sprawne, samodzielne posługiwanie się nabytą wiedzą i umiejętnościami przy 

rozwiązywaniu zadań typowych.  

4) Dajesz sobie radę – oznacza opanowanie podstawowego zakresu wiedzy i umiejętności, rozwiązywanie zadań o średnim poziomie trudności.  

5) Poćwicz jeszcze – poziom wiadomości i umiejętności, który pozwala na wykonanie łatwych zadań, również z pomocą nauczyciela.  

6) Spróbuj jeszcze raz – oznacza poziom wiadomości i umiejętności uniemożliwiających uczenie się w klasie programowo wyższej.  

3. W klasach I-III ustala się jedną śródroczną/roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych i śródroczną/roczną ocenę klasyfikacyjną 

zachowania  – w formie opisowej.  

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

5. Roczna i śródroczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych w klasach I-III uwzględnia poziom opanowania przez ucznia 

wiadomości  i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje 

potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień. 

  

[Ocenianie w klasach IV-VIII] 

§ 38. 
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1. W klasach od IV do VIII poziom opanowania wiadomości i umiejętności ucznia w stosunku do wymagań edukacyjnych określa się                                           

wg sześciostopniowej skali:  

Celujący – (6),  

Bardzo dobry – (5),  

Dobry – (4),  

Dostateczny – (3),  

Dopuszczający – (2),  

Niedostateczny – (1).  

2. Przy czym:  

1) Celujący – oznacza opanowanie przez ucznia wszystkich umiejętności zawartych w podstawie programowej, samodzielne, twórcze 

rozwiązywanie złożonych problemów o wysokim stopniu trudności.  

2) Bardzo dobry – oznacza opanowanie wiedzy i umiejętności na górnej granicy wymagań, biegłość w wykonywaniu zadań, również nietypowych, 

zastosowanie umiejętności w sytuacjach nowych.  

3) Dobry – oznacza poziom wiadomości i umiejętności, który umożliwia sprawne, samodzielne posługiwanie się nabytą wiedzą i umiejętnościami 

przy rozwiązywaniu zadań typowych.  

4) Dostateczny – oznacza opanowanie podstawowego zakresu wiedzy i umiejętności, rozwiązywanie zadań o średnim poziomie trudności.  

5) Dopuszczający – oznacza poziom wiadomości i umiejętności, który pozwala na wykonywanie łatwych zadań, również z pomocą nauczyciela.  

6) Niedostateczny – oznacza poziom wiadomości i umiejętności uniemożliwiający uczenie się w klasie programowo wyższej.  

       3. Oceny śródroczne, roczne i końcowe wpisuje się do dokumentacji nauczania w pełnym brzmieniu tj. celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny,   

           dopuszczający, niedostateczny.   

       4. Oceny śródroczne, roczne i końcowe ustala się stosując następujące ogólne kryteria oceniania:  

1) Stopień celujący – kryteria:  

a. opanowanie pełnego zakresu treści podstawy  programowej w stopniu umożliwiającym stosowanie ich do rozwiązywania problemów o 

podwyższonym stopniu trudności, powiązane ze sobą w systematyczny układ,  

b. rozumienie uogólnień i związków między nimi oraz wyjaśnianie zjawisk bez jakiejkolwiek ingerencji z zewnątrz,  
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c. samodzielne i sprawne posługiwanie się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych, hierarchizowanie wiedzy, branie z powodzeniem 

udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych,  

    2) Stopień bardzo dobry – kryteria:  

a. opanowanie pełnego zakresu treści podstawy programowej dla danego oddziału, wiadomości powiązane ze sobą w logiczny układ,  

b. właściwe rozumienie uogólnień i związków między nimi oraz wyjaśnianie zjawisk bez ingerencji nauczyciela,  

c. samodzielne wykorzystywanie wiadomości w teorii i praktyce,  

    3) Stopień dobry – kryteria:  

a. opanowanie zakresu treści podstawy programowej, wiadomości podstawowe powiązane związkami logicznymi,  

b. poprawne rozumienie uogólnień i związków między nimi oraz wyjaśnianie zjawisk inspirowane przez nauczyciela,  

c. samodzielne stosowanie wiedzy w sytuacjach teoretycznych i praktycznych,  

    4) Stopień dostateczny – kryteria:  

a. znajomość treści podstawy programowej koniecznych do kontynuowania nauki, wiadomości podstawowe połączone związkami logicznymi,  

b. dość poprawne rozumienie podstawowych uogólnień oraz wyjaśnianie ważniejszych zjawisk z pomocą nauczyciela,  

c. stosowanie wiadomości dla celów praktycznych i teoretycznych inspirowane przez nauczyciela,  

5) Stopień dopuszczający – kryteria:  

a. znajomość treści podstawy programowej koniecznych do kontynuowania nauki,  

b. brak rozumienia podstawowych uogólnień i nieumiejętność wyjaśniania zjawisk i związków,  

c. stosowanie wiadomości dla celów praktycznych i teoretycznych przy pomocy nauczyciela,  

6) Stopień niedostateczny – kryteria:  

a. nieopanowanie treści podstawy programowej na poziomie pozwalającym na kontynuowanie nauki oraz brak jedności logicznej między 

posiadanymi wiadomościami,  

b. brak rozumienia uogólnień oraz nieumiejętność wyjaśniania zjawisk,  

c. brak umiejętności stosowania wiedzy nawet przy pomocy nauczyciela.  

5. Ocenę śródroczną ustala się w oparciu o oceny bieżące z odpowiedzi ustnych, prac pisemnych, prac domowych – obowiązkowych i  

    nadobowiązkowych, za wiedzę i umiejętności oraz za aktywność i osiągnięcia obserwowane podczas zajęć szkolnych i pozaszkolnych. 

6. Ocenę roczną ustala się na podstawie ocen bieżących za I i II okres.  

7. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach od 2 do 6, zaś negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona                                                  

    w stopniu 1.  

8. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna roczna/końcowa ocena klasyfikacyjna może być zmieniona tylko w wyniku Egzaminu Poprawkowego. 

9. Śródroczna ocena klasyfikacyjna nie może być ustalana jako średnia arytmetyczna z ocen bieżących. 
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10. Uczniowi można ustalić śródroczną ocenę klasyfikacyjną z co najmniej 3 ocen bieżących wystawionych podczas różnorodnych form kontroli  

      poziomu wiedzy czy umiejętności.  

11. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę 

klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu 

rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną . 

12. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje  się 

„nieklasyfikowany" albo „nieklasyfikowana".  

 

[Informowanie uczniów i rodziców o ocenach] 

§ 39. 

1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców.  

2. O każdej ocenie bieżącej nauczyciel informuje ucznia natychmiast po jej wystawieniu. Uczeń powinien wpisać ocenę do zeszytu przedmiotowego  lub 

do zeszytu korespondencji w przypadku zajęć, na których nie obowiązuje zeszyt przedmiotowy.  

3. Rodzice są informowani o osiągnięciach ucznia podczas zebrań, wywiadówek, rozmów indywidualnych.  

4. Uczniowie i ich rodzice otrzymują do wglądu ocenione sprawdziany i prace klasowe: 

1) rodzice ucznia za pośrednictwem dzieci otrzymują do wglądu i podpisania ocenione prace pisemne i kartkówki w dniu ich zwrotu,  

2) rodzice za pośrednictwem dzieci przekazują wyżej wymienione prace nauczycielowi na następne zajęcia,  

3) w przypadku niewywiązywania się z powyższej umowy kolejne prace będą do wglądu tylko u nauczyciela.  

5. Po omówieniu i dokonaniu poprawy przechowywane są one w teczce nauczyciela do końca roku szkolnego, po czym podlegają  zniszczeniu. 

Na wniosek rodzica lub ucznia nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę (ustnie), podając szczegółowe kryteria, przewidziane dla danej pracy pisemnej i kartkówki. 

 

[Poprawianie ocen] 

§ 40. 

1. Uczeń ma prawo poprawić każdą ocenę z pracy pisemnej. 

2. Uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną z następujących form aktywności tj.odpowiedzi ustnej, pracy domowej, ćwiczeń. 
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3. Uczeń ma prawo do jednokrotnej poprawy danej oceny. 

4. Poprawa prac pisemnych jest dobrowolna i musi się odbyć w ciągu tygodnia od daty oddania prac. 

5. O poprawę prac pisemnych oraz innych form aktywności wnioskuje uczeń. Termin i formę poprawy ustala nauczyciel informując o niej ucznia. 

6. Każdy stopień uzyskany podczas poprawiania pracy pisemnej lub innej formy aktywności wpisuje się do dziennika obok pierwszego stopnia z tej 

pracy. Przy wystawianiu oceny klasyfikacyjnej śródrocznej lub oceny klasyfikacyjnej rocznej są uwzględnianie obie oceny. 

 

 

 

 

[Zwalnianie z zajęć obowiązkowych]  

§ 41.  

1. Dyrektor zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych i informatyki na podstawie opinii o ograniczonych 

możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii.  

2. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub 

rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.  

3. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców, zwalnia z nauki języka niemieckiego:  

1) ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych (dysleksja, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, inne trudności w nauce),  

2) ucznia przyjętego do szkoły po I okresie klasy IV.  

4. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki języka niemieckiego, w dokumentacji przebiegu nauczania w części przeznaczonej na wpisanie zajęć 

dodatkowych nie umieszcza się żadnej informacji.  

5. Zajęcia z przedmiotu wychowania do życia w rodzinie realizowane są w kl. V i VI. Udział ucznia w lekcjach nie jest obowiązkowy. Rodzice, 

którzy nie chcą by ich dziecko uczestniczyło w zajęciach wychowania do życia w rodzinie, składają dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację                                      

z udziału dziecka w tych zajęciach. Zajęcia wychowania do życia w rodzinie nie podlegają ocenie i nie wpływają na promocję ucznia do klasy 

programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. Fakt uczestniczenia w zajęciach nie zostaje odnotowany w arkuszu ocen i na świadectwie szkolnym.  

  



  63  

 

 

 

 

[Skala i tryb oceniania śródrocznego/rocznego]  

§ 42.  

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie 

nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania.  

2. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania                    

i zachowania w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania.  

3. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania ustalają nauczyciele prowadzący te zajęcia 

lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. długotrwałej nieobecności nauczyciela) inny, upoważniony przez Dyrektora szkoły nauczyciel,  a 

ocenę klasyfikacyjną zachowania – Wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.  

4. Przy ustalaniu ocen klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych z zajęć edukacyjnych bierze się pod uwagę niżej wymienione formy sprawdzania 

osiągnięć ucznia wg następującej hierarchii ważności:  

1) prace pisemne,  

2) kartkówki i odpowiedzi ustne,  

3) praca samodzielna na lekcji,  

4) zadania domowe,  

5) inne przejawy aktywności na lekcji i poza lekcją,  

6) przygotowanie się do zajęć i spełnianie innych obowiązków ucznia   

5. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego – na zakończenie pierwszego okresu. 

6. O przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych nauczyciele informują ucznia i jego rodziców na miesiąc przed 

klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej – rodzice na zebraniu okresowym otrzymują od wychowawcy klasy karty z przewidywanymi 

ocenami klasyfikacyjnymi z zajęć edukacyjnych i zachowania.  

7. Po otrzymaniu informacji o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej rocznej z zajęć edukacyjnych uczeń lub jego rodzice mają prawo wystąpić z prośbą 

o umożliwienie uzyskania oceny wyższej o jeden stopień niż przewidywana w następujących przypadkach:  
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1) co najmniej 30-dniowej ciągłej (w II okresie) usprawiedliwionej nieobecności ucznia na zajęciach spowodowanej chorobą,  

2) trudnej sytuacji rodzinnej (np. rozwód rodziców, inna tragedia rodzinna), która mogła mieć wpływ na osiągnięcia edukacyjne ucznia,  

3) zdarzeń losowych, które mogły bezpośrednio wpłynąć na osiągnięcia edukacyjne ucznia.  

8. W przypadku, o którym mowa w pkt.7, rodzice ucznia w ciągu trzech dni od otrzymania informacji o przewidywanej ocenie składają pisemny 

wniosek do nauczyciela danych zajęć edukacyjnych o umożliwienie sprawdzenia wiadomości i umiejętności ucznia w celu uzyskania przez niego 

oceny wyższej niż przewidywana.  

9. Nauczyciel rozpatruje wniosek, o którym mowa w pkt.8, w ciągu 3 dni od dnia jego otrzymania. Rozpatrując wniosek nauczyciel może zasięgnąć 

opinii pedagoga szkolnego. 

10. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w pkt.8, sprawdzenia wiadomości i umiejętności ucznia dokonuje się na zasadach               

i w formie określonych przez nauczyciela danych zajęć edukacyjnych w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami w takim terminie , aby informacja           

o wyniku mogła być przekazana przed radą klasyfikacyjną. 

11. W przypadku niespełnienia przez rodziców  ucznia warunków określonych w pkt.8 przewidywana ocena klasyfikacyjna roczna pozostaje 

niezmieniona. 

12. Ustalając na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej przewidywaną śródroczną/roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć 

edukacyjnych, nauczyciel może wystawić ocenę „łamaną” – np. 4/5. Dotyczy to przypadków, gdy np. po terminie wystawienia ocen klasyfikacyjnych 

planowane są jeszcze formy sprawdzenia osiągnięć edukacyjnych ucznia, których wynik może mieć decydujący wpływ na ocenę klasyfikacyjną, 

oczekuje się na wyniki konkursów przedmiotowych pozaszkolnych. W takiej sytuacji uzyskanie przez ucznia oceny korzystniejszej uzależnione jest 

od spełnienia warunków określonych przez nauczyciela danych zajęć – np. w zależności od wyników uzyskanych w zaplanowanych sprawdzianach, 

projektach  i innych ocenianych formach aktywności, wyników konkursów przedmiotowych pozaszkolnych. 

13. Wymienione w pkt.12 okoliczności mogą również mieć wpływ na obniżenie przewidywanej oceny klasyfikacyjnej śródrocznej i rocznej. 

14. Jeżeli w wyniku kwalifikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki                      

w klasie wyższej, szkoła stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków poprzez zapewnienie możliwości:  

1) udziału w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych,  

2) indywidualnych konsultacji z nauczycielem danych zajęć. 

15. Zakres i formy tej pomocy nauczyciel konsultuje z rodzicami ucznia. 

16. Oceny zatwierdzone na radzie klasyfikacyjnej są ostateczne. 

17. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.  
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[Ustalanie oceny zachowania i warunki jej poprawy]  

§ 43. 

1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania ustala Wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz 

ocenianego ucznia. Wychowawca, ustalając ocenę zachowania, uwzględnia również ewentualne uwagi o zachowaniu ucznia przekazane przez 

pracowników niepedagogicznych szkoły.  

2. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia:  

 przestrzeganie przepisów szkolnych i prawnych zawartych w Statucie Szkoły( w tym WSO),  

 przestrzeganie wszelkich regulaminów obowiązujących w Zepsole,  

 przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią  

 systematyczne i punktualne uczęszczanie na zajęcia lekcyjne, apele szkolne, zajęcia dodatkowe, wyjazdy 

 wywiązywanie się z zadań powierzonych przez szkołę 

 pdejmowanie i wykonywanie prac społecznie użytecznych na rzecz klasy, szkoły, środowiska 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

 współpraca w grupie 

 służenie pomocą w nauce i przy wykonywaniu powierzonych prac 

 przeciwstawianie się przejawom przemocy, agresji 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły: 

 reprezentowanie szkoły w konkursach i zawodach sportowych 

 udział w imprezach i uroczystościach szkolnych 

 działalność  o charakterze charytatywnym, 

 włączanie się w akcje szkolne, 

 poszanowanie mienia szkolnego 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej, nieużywanie wulgaryzmów,urażających przezwisk, obelg itp. 

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, przestrzeganie zasad higieny osobistej, nieuleganie nałogom 

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią: 

 przestrzeganie zasad grzecznościowych w róznych sytuacjach życiowych w szkole i poza nią 

 odnoszenie się z szacunkiem i w sposób kulturalny do nauczycieli, pracowników szkoły, koleżanek i kolegów,rodziców 

 kulturalne zachowywanie się podczas przejazdów środkami lokomocji i w placówkach kulturalno-ośiwatowych, 

7) dbałość o schludny i estetyczny wygląd oraz stosowny strój. 
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3. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali: 

1) wzorowe; 

2) bardzo dobre; 

3) dobre; 

4) poprawne; 

5) nieodpowiednie; 

6) naganne. 

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

5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami 

opisowymi. 

6. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ 

stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego 

nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

7. Uczeń realizujący obowiązek szkolny w ramach nauczania indywidualnego otrzymuje ocenę zachowania uwzględniającą przede wszystkim jego 

stosunek do obowiązków szkolnych. 

8. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

9. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu                 

w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

10. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy 

programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły. 

11. Jeżeli uczeń otrzymał ocenę zachowania naganną, Rada Pedagogiczna może wnioskować o karze przeniesienia do innej szkoły jeśli uzna, że jest to 

zasadne. 

12. Szczegółowe kryteria oceniania zachowania podawane są do wiadomości rodziców i uczniów na początku każdego roku szkolnego. 

13. Propozycja rocznej oceny zachowania przedstawiona jest przez Wychowawcę uczniowi oraz jego rodzicom na miesiąc przed posiedzeniem 

klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej. 

14. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania wychowawca ustala w oparciu o następujące dokumenty i narzędzia badawcze: szczegółowe 

kryteria oceny zachowania, kartę obserwacji  zachowania, propozycje ocen zachowania nauczycieli poszczególnych przedmiotów. 
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15. Roczna ocena zachowania wystawiana jest przez Wychowawcę po uwzględnieniu kryteriów pkt.2 w odniesieniu do osiągnięć ucznia w całym roku 

szkolnym. 

16. Szczegółowe kryteria oceniania zachowania: 

1) wzorowe – ocenę taką otrzymuje uczeń, który przestrzega zasad wymienionych w pkt.2 oraz wybitnie wyróżnia się swoją postawą i kulturą  

    osobistą, godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz, aktywnie pracuje na rzecz oddziału, szkoły, środowiska. 

2) bardzo dobre – ocenę taką otrzymuje uczeń, który przestrzega zasad wymienionych w pkt.2 oraz wyróżnia się w przynajmniej jednej  

    dziedzinie np. sporcie, udziela się społecznie itd. 

3) dobre - ocenę taką otrzymuje uczeń, którego postawa i kultura osobista nie odbiega od przyjętych norm postępowania wymienionych w pkt.2. 

4) poprawne - ocenę taką otrzymuje uczeń, który przestrzega większość zasad wymienionych w pkt.2. 

5) nieodpowiednie - ocenę taką otrzymuje uczeń, który lekceważy przyjęte kryteria oceny zachowania w pkt.2. 

6) naganne - ocenę taką otrzymuje uczeń, który nagminnie i rażąco narusza zasady wymienione w pkt.2, stosuje używki (papierosy, narkotyki,  

    alkohol), wchodzi w kolizję z prawem i nie wykazuje poprawy, mimo podejmowanych przez szkołę środków zaradczych. 

17. Ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna. 

18. Uczeń może poprawić ocenę zachowania, o ile wykaże się w kolejnych okresach spełnieniem wymagań na ocenę, o którą się ubiega. W przypadkach 

szczególnych możliwe jest zawarcie kontraktu między uczniem, rodzicami i Szkołą, w którym precyzyjnie określa się, jakich zmian w zachowaniu 

ucznia oczekuje szkolna społeczność. 

19. Za każde określone zachowanie uczeń może być ukarany lub nagrodzony tylko raz. O nagrodach i karach powiadamia się pisemnie każdorazowo 

rodzica ucznia.  

20. Od nałożonej kary w terminie 5 dni roboczych od powiadomienia rodzic może się odwołać składając wniosek z uzasadnieniem do Dyrektora Szkoły 

o ponowne rozpatrzenie sprawy.  

21. Pisemnie w protokole Rady Klasyfikacyjnej Wychowawca krótko uzasadnia roczną klasyfikacyjną ocenę naganną. 

22. Uczeń może mieć wystawianą obniżoną ocenę zachowania zgodnie z zasadami oceniania zachowania oraz równocześnie może zostać nałożona na 

niego kara: 

1) upomnienie Wychowawcy, 

2) pisemna nagana Wychowawcy, 

3) ustne upomnienie Dyrektora Szkoły, 

4) pisemna nagana Dyrektora Szkoły w obecności rodziców, 

5) wykonanie określonych prac społecznie użytecznych na rzecz szkoły bądź środowiska lokalnego, 

6) zawieszenie w niektórych prawach ucznia na czas określony np. zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych, zakaz reprezentowania  

    szkoły w zawodach sportowych, 
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7) przeniesienie ucznia do innej szkoły. 

 

[Egzamin Klasyfikacyjny] 

§ 44. 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z 

powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie, za który 

przeprowadzana jest klasyfikacja. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionych nieobecności może zdawać Egzamin Klasyfikacyjny. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego 

z powodu nieobecności nieusprawiedliwionych lub na wniosek jego rodziców Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na Egzamin Klasyfikacyjny. 

3. Egzamin Klasyfikacyjny zdaje również uczeń:  

1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki,  

            2) uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza Szkołą – Egzamin nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: plastyka,  

                muzyka, zajęcia artystyczne, zajęcia techniczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi nie ustala się oceny  

                zachowania.  

4. Egzamin Klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w pkt.3., Egzamin Klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

Wynik Egzaminu określany jest w odniesieniu do procentu możliwych do zdobycia punktów łącznie z części pisemnej i ustnej Egzaminu, a ocena 

ustalana wg przyjętej w szkole skali oceniania. 

5. Egzamin Klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim 

formę zadań praktycznych.  

6. 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. 

7. Egzamin Klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w pkt.2 i pkt.3.1, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, 

wskazanego przez Dyrektora Szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

8. Egzamin Klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w pkt.3.2, przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły, który zezwolił na spełnianie 

przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza Szkołą. W skład komisji wchodzą: 

1) Dyrektor Szkoły lub nauczyciel zajmujący w szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji, 

2) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniego oddziału.  

            Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu  

            jednego dnia. W czasie Egzaminu Klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice ucznia. Z przeprowadzonego   

            Egzaminu Klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:  
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1) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w pkt.3.1, a w przypadku Egzaminu Klasyfikacyjnego dla ucznia, o którym mowa w pkt.3.2 – 

skład komisji,  

2) termin Egzaminu Klasyfikacyjnego,  

3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,  

4) wyniki Egzaminu Klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.  

Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez 

ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.   
9. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku Egzaminu Klasyfikacyjnego roczna/końcowa ocena klasyfikacyjna jest ostateczna.   

10. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku Egzaminu Klasyfikacyjnego niedostateczna roczna/końcowa ocena klasyfikacyjna z zajęć 

edukacyjnych może być zmieniona w wyniku Egzaminu Poprawkowego.  

11. Ustalona przez wychowawcę oddziału roczna/końcowa ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna.  

12. Szczegółowy zakres Egzaminu Klasyfikacyjnego, w formie pisemnej, przekazywany jest uczniowi oraz jego rodzicowi przez nauczyciela za 

pośrednictwem Sekretariatu Szkoły za potwierdzeniem odbioru w ciągu 7 dni od zakończenia zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym.  

13. O wynikach przeprowadzonego Egzaminu Klasyfikacyjnego uczeń oraz jego rodzic informowani są przez Dyrektora Szkoły po przeprowadzonym 

postępowaniu egzaminacyjnym, a w przypadku nieobecności rodzica w ustalonym telefonicznie innym terminie.  

 

[Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej/końcowej klasyfikacyjnej oceny z zajęć edukacyjnych 

 lub rocznej/końcowej klasyfikacyjnej oceny zachowania] 

§ 45. 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna/końcowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 

lub roczna/końcowa klasyfikacyjna ocena zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie 

później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  

2. Nauczyciel zajęć edukacyjnych lub Wychowawca oddziału jest zobowiązany udokumentować Dyrektorowi fakt, iż roczna/końcowa ocena 

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna/końcowa klasyfikacyjna ocena zachowania została ustalona zgodnie z obowiązującą procedurą.   

3. W przypadku stwierdzenia przez Dyrektora Szkoły, że roczna/końcowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna/końcowa ocena 

klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły, nie później niż w 

terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżenia, powołuje komisję która:  

1) w przypadku rocznej/końcowej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia,               w formie 

pisemnej i ustnej oraz ustala roczną/końcową ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,  
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2) w przypadku rocznej/końcowej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną/końcowej ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą 

większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

4. Termin sprawdzianu, o którym mowa pkt.3.1), uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. Sprawdzian w przypadku zajęć z: plastyki, muzyki, zajęć 

artystycznych, zajęć technicznych, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.  

W skład komisji wchodzą:  

             1) w przypadku rocznej/końcowej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:  

a) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,  

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,  

c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same zajęcia edukacyjne.   

             2) w przypadku rocznej/końcowej oceny klasyfikacyjnej zachowania:  

a) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,  

b) Wychowawca oddziału,  

c) wskazany przez Dyrektora Szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale,  

d) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,  

e) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,  

f) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, 

g) przedstawiciel Rady Rodziców.  

5. Nauczyciel, o którym mowa w pkt.4.1) może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych 

przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie 

nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

6. Ustalona przez komisję roczna/końcowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna/końcowa ocena klasyfikacyjna zachowania nie może 

być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej/końcowej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku Egzaminu Poprawkowego.  

            Z prac komisji sporządza się protokół, stanowiący załącznik do arkusza ocen ucznia, zawierający w szczególności:  

            1) w przypadku rocznej/końcowej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:  

a) imię i nazwisko ucznia, 

b) skład komisji,  

c) termin sprawdzianu,,  

d) zadania (pytania) sprawdzające,  

e) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę., 
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f) podpisy członków komisji.  

             2) w przypadku rocznej/końcowej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) imię i nazwisko ucznia, 

b) skład komisji, 

c) termin posiedzenia komisji, 

d) wynik głosowania,  

e) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem, 

f) podpisy członków komisji.   

            Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu   

            przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. O decyzji komisji informuje ucznia i jego rodziców Dyrektor  

            szkoły, w terminie 3 dni od dnia posiedzenia komisji.  

7. Na pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca sprawdzianu jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom. 

Dyrektor Szkoły – jeżeli to możliwe, w porozumieniu z wnioskodawcą – wyznacza termin wglądu w ciągu nie więcej niż 5 dni roboczych od 

otrzymania wniosku o wgląd. O wyznaczonym terminie wglądu Dyrektor Szkoły informuje wnioskodawcę. Podczas wglądu obecny jest Dyrektor 

Szkoły lub delegowany przez niego nauczyciel. Praca nie może być kopiowana lub powielana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób. Nie 

dopuszcza się również możliwości wykonywania zdjęć pracy, w całości lub w jakiejkolwiek jej części. Podczas wglądu nie jest dozwolone 

korzystanie z urządzeń telekomunikacyjnych. Osoba dokonująca wglądu ma prawo sporządzania notatek podczas wglądu, korzystając z materiałów 

przekazanych przez Dyrektora Szkoły lub delegowanego przez niego nauczyciela. Jeżeli podczas wglądu osoba uprawniona do wglądu zgłasza 

zastrzeżenia dotyczące sprawdzenia pracy w pierwszej kolejności należy dążyć do wyjaśnienia wątpliwości podczas wglądu, a jeżeli nie jest to 

możliwe lub osoba uprawniona do wglądu – pomimo udzielonych jej wyjaśnień – podtrzymuje swoje zastrzeżenia dotyczące pracy, osoba 

przeprowadzająca wgląd informuje osobę uprawnioną do wglądu o możliwości skierowania do Dyrektora Szkoły wniosku o weryfikację pracy. 

Weryfikacji dokonuje się najszybciej, jak jest to możliwe, w ciągu nie więcej niż 14 dni. Przepisy te stosuje się odpowiednio do dokumentacji 

Egzaminu Klasyfikacyjnego oraz Egzaminu Poprawkowego.  

8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym 

terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły. 

9. Przepisy te stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej/końcowej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku Egzaminu 

Poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia Egzaminu Poprawkowego. W tym przypadku ocena 

ustalona przez komisję jest ostateczna.   

 

[Egzamin Poprawkowy]  
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                                                                                                          § 46.  

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych                                         

w klasach IV-VIII, może zdawać Egzamin Poprawkowy. 

2. Egzamin Poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, informatyki, 

zajęć technicznych oraz wychowania fizycznego, z których Egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 

3. Termin Egzaminu Poprawkowego wyznacza i podaje uczniowi i jego rodzicom Dyrektor Szkoły do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-

wychowawczych. Egzamin Poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu roku szkolnego. 

4. Egzamin Poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły.  

W skład komisji wchodzą:  

1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,  

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący,  

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.  

5. Nauczyciel może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim 

przypadku Dyrektor Szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie 

nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły. 

6. Z przeprowadzonego Egzaminu Poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:  

1) imię i nazwisko ucznia, 

2) skład komisji,   

               2) termin Egzaminu Poprawkowego,   

               3) pytania egzaminacyjne,  

               4) wynik Egzaminu Poprawkowego oraz uzyskaną ocenę - stwierdzenie uogólniające: Decyzją komisji egzaminacyjnej zdał(a) egzamin   

                   poprawkowy / nie zdał(a) egzaminu poprawkowego 

                5) podpisy komisji.  

   Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu     

   przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.  

7. 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. Wynik Egzaminu określany jest w odniesieniu 

do procentu możliwych do zdobycia punktów łącznie z części pisemnej i ustnej Egzaminu, a ocena ustalana wg przyjętej skali oceniania zawartej w 

szkole. 
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8. Uczeń, który nie zdał Egzaminu Poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, a w klasie programowo 

najwyższej nie kończy szkoły i powtarza klasę.  

 

 [Promocja do następnej klasy] § 52.  

1. Uczeń klasy I-III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej po zakończeniu danego roku szkolnego i pod warunkiem spełnienia wymogu 50% 

obecności na zajęciach.  

2. Na wniosek rodziców  i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy i po uzyskaniu zgody rodziców, Rada Pedagogiczna 

może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.  

3. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III – na wniosek wychowawcy klasy oraz 

po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia.  

4. Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.  

5. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w pkt. 4, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem 

Egzaminu Poprawkowego.  

6. Uczeń klasy IV-VIII, który w wyniku klasyfikacji rocznej/końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz 

co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej                            

w danym typie szkoły kończy Szkołę z wyróżnieniem.  

7. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, o której mowa w pkt.6, wlicza się także 

roczne/końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć. W przypadku, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen, o 

której mowa w pkt.6, wlicza się roczne/końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć. 

8. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia Rada Pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w 

indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. 

9. Uczeń, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma opóźnienie w realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy,                       

a który uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania oraz rokuje 
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opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas, może być promowany do klasy 

programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.  

 

[Ukończenie szkoły]  

§53.  

1. Uczeń kończy szkołę:  

1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane                             

w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w 

klasach programowo niższych uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej.  

2) jeżeli ponadto przystąpił do sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3.  

2. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu w terminie do dnia 20 sierpnia danego 

roku, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek Dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu. 

Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia.  

3. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim organizowanych przez Kuratora Oświaty lub pod patronatem 

Kuratora z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem są zwolnieni ze sprawdzianu, na podstawie zaświadczenia stwierdzającego 

uzyskanie tytułu laureata. Zaświadczenie przedkłada się Dyrektorowi szkoły. Zwolnienie ze sprawdzianu jest równoznaczne z uzyskaniem ze 

sprawdzianu najwyższego wyniku.   

4. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w pkt.1.1), uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 

5. Informacje dotyczące procedury przeprowadzania egzaminu zewnętrznego tj. Egzaminu Ósmoklasisty w klasie VIII przekazuje uczniom i rodzicom 

Wychowawca.  
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Rozdział IV 

[Postanowienia końcowe]  

  

1. Szkoła  prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.  

2. Zasady gospodarki finansowej placówki określają odrębne przepisy.  

3. W przypadkach nie objętych zapisami niniejszego Statutu decyzje podejmuje Dyrektor Zespołu w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.   

4. Uczeń ani jego rodzice nie mogą powoływać się na nieznajomość niniejszego dokumentu, pod warunkiem spełnienia postanowień zawartych                            

      w §23 pkt.6. 

5. Sprawy nie objęte Statutem reguluje Ustawa o Systemie Oświaty, przepisy wykonawcze oraz regulaminy.  

6. Zgodnie a art.84 ust. 3 ustawy o systemie oświaty Organ prowadzący może zlikwidować placówkę z końcem roku szkolnego. Organ prowadzący 

jest zobowiązany co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji: rodziców uczniów, 

organ  o którym mowa w art. 82 ust. 1 i 1a Ustawy o Systemie Oświaty oraz gminę, na której terenie jest położona placówka.   

7. W przypadku likwidacji Zespołu dokumentację przebiegu nauczania przekazuje się organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny, w terminie 

jednego miesiąca od dnia zakończenia likwidacji.   

8. Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie wszystkim zainteresowanym.  

9. W wypadku niezgodności Statutu z uchwałami wyższego rzędu, rodzice, uczniowie lub nauczyciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego                                     

w Pietrzykowie mają prawo wnieść na piśmie, propozycje zmian w Statucie do Rady Pedagogicznej. Dokonywanie zmian w Statucie odbywa się 

w trybie właściwym dla jego uchwalenia.  

10. Zasady postępowania w sprawie uchwalenia Statutu lub niektórych jego postanowień określa ustawa.  

11. Niniejszy Statut jest dokumentem otwartym i może podlegać zmianom na wniosek dowolnego organu Zespołu Szkolno-Przedszolnego                                     

w Pietrzykowie.   

  

       Statut wchodzi w życie 1 września 2017 roku

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=02-07-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=02-07-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=02-07-2015&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=02-07-2015&qplikid=1#P1A103
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=02-07-2015&qplikid=1#P1A103


 

 


