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Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
Niniejszy Statut został opracowany na podstawie:
1) Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483).
2) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. PRAWO OŚWIATOWE (Dz. U. z 2017 r. poz. 59),
3) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. PRZEPISY WPROWADZAJĄCE USTAWĘ
PRAWO OŚWIATOWE (Dz. U. z 2017 r. poz. 60),
4) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze
zm.),
5) Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów
Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze
zmianami),
6) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad
techniki prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, poz. 908).
7) ROZPORZĄDZENIE MEN w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i
przedszkoli - podpisane 17 marca 2017. (Dz. U. z 2017r., poz. 649).
8) ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 14 lutego w sprawie podstaw programowych
wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego (Dz. U. z 2017r. , poz.356).
9) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 30 sierpnia 2012 r., poz. 977, ze zm.),
10) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie
szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. 2015 nr 0 poz. 843 ze zm. z dnia
25.08.2017.,poz.1651).
11) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie
szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017., poz. 1534).
12) ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu
prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu
nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
(Dz. U. z 2017r. , poz. 1646).
13) ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków
organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem
społecznym (Dz. U. z 2015, poz. 1113 ze zm. 28.08.2017r., poz.1652),
14) ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków
organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem
społecznym (Dz. U. z 2017 r., 1578),
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15) ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego
obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego
nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2014, poz. 1157 ze zm. z 28.08.2017r.
,poz.1656),
16) ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego
obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego
nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017, poz. 1616),
17) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie
warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i
szkołach (Dz. U. z 1992 r. nr 36, poz. 155 ze zm.),
18) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i
placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.),
19) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie
zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych
przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017r.,poz. 532 ze zm. z
28.08.2017r.),
20) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie
zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych
przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1591),
21) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.
22) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 1 sierpnia
2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu
ósmoklasisty.
§ 2.
1.

Ilekroć w dalszej części Statutu jest mowa o:
1)
Szkole - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 9 z Oddziałami
Integracyjnymi im. Jana Pawła II z siedzibą w Zduńskiej Woli przy ulicy Jana
Kilińskiego 27;
2)
Dyrektorze- należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 z
Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli;
3)
Radzie Pedagogicznej – należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Szkoły
Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli;
4)
ustawie - należy przez to rozumieć ustawę Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia
2016 roku Dz. U. z 2017, poz. 59);
5)
Statucie - należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej nr 9 z
Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli;
6)
uczniach - należy przez to rozumieć uczniów szkoły podstawowej oraz
uczniów oddziałów gimnazjalnych;
7)
rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz
osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
8)
wychowawcy - należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu opiece
powierzono oddział w szkole;
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9)
nauczycielach - należy przez to rozumieć pracowników pedagogicznych
Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w
Zduńskiej Woli;
10)
organie sprawującym nadzór pedagogiczny- należy przez to rozumieć
Łódzkiego Kuratora Oświaty;
11)
organie prowadzącym - należy przez to rozumieć Miasto Zduńska Wola z
siedzibą w Zduńskiej Woli adres: ul. Stefana Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola.
§ 3.
1. Szkoła używa pieczęci:
1) okrągłej – dużej i małej z godłem państwa i napisem w otoku: „Szkoła Podstawowa nr 9
z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli”;
2) okrągłej z godłem państwa i napisem w otoku: „Publiczne Gimnazjum nr 4 z Oddziałami
integracyjnymi im. Stefana Prawdzic Złotnickiego w
Zduńskiej Woli”;
3) podłużnej z napisem: „Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana
Pawła II, ul. J. Kilińskiego 27, tel. (43) 823 31 43, 98-220 Zduńska Wola”, REGON
000734682
NIP
8291736660;
4) podłużnej z napisem: „Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 9 z Oddziałami
Integracyjnymi
im.
Jana
Pawła
II
w
Zduńskiej
Woli”;
5) okrągłej z napisem „Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana
Pawła II w Zduńskiej Woli– Biblioteka”;
2. Szkoła używa również innych pieczęci zgodnie z wykazem i wzorami znajdującymi się w
dokumentacji
szkolnej
zgodnej
z
jednolitym
rzeczowym
spisem
akt.
3. Wymienione w ust. 1 i 2 pieczęci mogą być używane tylko przez osoby do tego
upoważnione.
4. Pieczęci, o której mowa w ust.1, pkt. 2 używa się do czasu wygaśnięcia oddziałów
gimnazjalnych, w roku szkolnym 2018/2019.
§ 4.
1. W Szkole są prowadzone oddziały gimnazjalne dotychczasowego Publicznego
Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Prawdzic Złotnickiego w
Zduńskiej Woli; odpowiednio w roku szkolnym 2017/2018- oddziały II i III, w roku
szkolnym 2018/2019 – oddziały III.

Rozdział 2
CELE I ZADANIA SZKOŁY
§ 5.
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1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego oraz
uwzględniające program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, obejmujący treści i działania o
charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, oraz treści i działania o charakterze
profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o
przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w społeczności szkolnej,
skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
2. Szkoła w szczególności realizuje następujące cele:
2)
prowadzi uczniów do nabywania i rozwijania umiejętności poprawnego i
swobodnego wypowiadania się, czytania i pisania, wykonywania elementarnych
działań arytmetycznych, posługiwania się prostymi narzędziami i kształtowania
nawyków społecznego współżycia;
3)
rozwija poznawcze możliwości uczniów tak, aby mogli oni przechodzić od
dziecięcego do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata;
4)
zapewnia opanowanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na
poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie
kształcenia;
5)
rozwija i przekształca spontaniczną motywację poznawczą w motywację
świadomą, zapewnia dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego
opanowania przekazywanych treści, przygotowuje do podejmowania zadań
wymagających systematycznego i dłuższego wysiłku intelektualnego oraz fizycznego;
6)
rozwija zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego, traktowania
wiadomości przedmiotowych stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w
sposób integralny prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie;
7) dba o rozwój moralny i duchowy dziecka;
8)
uczy pozytywnych zachowań w stosunkach międzyludzkich;
9)
rozbudza i rozwija wrażliwość estetyczną i moralną dziecka oraz jego
indywidualne zdolności twórcze;
10)
rozwija zdolność odróżniania świata rzeczywistego od wyobrażonego oraz
postaci realistycznych od fantastycznych;
11)
rozwija umiejętności dziecka poznawania siebie oraz otoczenia rodzinnego,
społecznego, kulturowego, technicznego i przyrodniczego dostępnego jego
doświadczeniu;
12)
zapewnia opiekę i wspomaga rozwój dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i
zdrowym środowisku w poczuciu więzi z rodziną;
13)
uwzględnia indywidualne potrzeby dziecka i troszczy się o zapewnienie mu
równych szans oraz stwarza warunki do indywidualnego i grupowego działania na
rzecz innych dzieci;
14)
stwarza przyjazną atmosferę i pomaga dziecku w dobrym funkcjonowaniu w
społeczności szkolnej;
15)
kształtuje potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność
fizyczną, wyrabia czujność wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego, psychicznego i
duchowego;
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16)
prowadzi działalność wychowawczą i zapobiegawczą wśród dzieci i młodzieży
zagrożonych uzależnieniem;
17)
kształtuje świadomość ekologiczną;
18)
wzmacnia poczucie tożsamości kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej,
oraz umożliwia poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w
perspektywie kultury europejskiej;
19)
kultywuje tradycje narodowe i regionalne;
20)
rozbudza i rozwija uczucia patriotyczne;
21)
umożliwia poznanie regionu i jego kultury, wprowadza w życie kulturalne
wspólnoty lokalnej;
22)
umożliwia kulturalne spędzenie czasu wolnego;
23)
umacnia wiarę dziecka we własne siły i w zdolność osiągania wartościowych i
trudnych celów oraz umożliwia rozwijanie uzdolnień i indywidualnych zainteresowań
uczniów;
24)
stwarza warunki do rozwijania samodzielności, obowiązkowości,
podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie;
25)
zapewnia warunki do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz
zachowań prozdrowotnych, a także stwarza warunki do rozwoju wyobraźni i ekspresji
werbalnej, plastycznej, muzycznej i ruchowej;
26)
kształtuje postawę otwartości wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu
społecznym i odpowiedzialności za zbiorowość;
27)
wprowadza uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy,
solidarności, altruizmu, patriotyzmu, szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców
postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu
rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);
28)
kształtuje u uczniów poczucie godności własnej osoby i szacunek dla godności
innych osób;
29)
rozwija
takie
przedsiębiorczość;
30)

kompetencje

jak:

kreatywność,

innowacyjność i

rozbudza ciekawość poznawczą uczniów oraz motywację do nauki;

31)
wyposaża uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtuje takie umiejętności,
które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;
32)

ukazuje wartość wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;

33)
wspiera uczniów w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi
dalszej edukacji;
34)
zapewnia możliwość pobierania nauki przez uczniów niepełnosprawnych,
niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zgodnie
z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami;
§ 6.
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1. Szkoła realizuje wymienione cele poprzez podjęcie zadań z uwzględnieniem optymalnych
warunków rozwoju i potrzeb uczniów, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony
zdrowia w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, a w szczególności;
1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa
ukończenia szkoły poprzez:
a)
realizację podstawy programowej;
b)
ciekawe i atrakcyjne prowadzenie zajęć;
c)
pracę z uczniem zdolnym i o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
d)
realizację innowacyjnych i różnorodnych programów rozwijających
zainteresowania;
e)
umożliwianie rozwijania zainteresowań uczniów w ramach zajęć
pozalekcyjnych;
2) umożliwia podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i
religijnej poprzez:
a) organizowanie i udział w uroczystościach z okazji świąt państwowych i
kościelnych;
b) eksponowanie i szanowanie symboli narodowych w pomieszczeniach szkolnych;
c) organizowanie lekcji religii i etyki do wyboru przez rodziców uczniów;
d) umożliwienie poznania regionu i jego kultury, wprowadzenie w życie kulturalne
wspólnoty lokalnej;
e) poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury
europejskiej;
f) wskazywanie uczniom godnych naśladowania autorytetów z historii i czasów
współczesnych.
3) sprawuje opiekę nad uczniami zgodnie z ich potrzebami i możliwościami szkoły w
szczególności poprzez:
a) dobrowolne i nieodpłatne udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej;
b) organizowanie nauczania indywidualnego;
4) zapewnianie uczniom niepełnosprawnym dowozu na zajęcia szkolne;
5) udzielanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub
losowej;
6) prowadzenie zajęć specjalistycznych;
7) organizację zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych, w tym
prowadzonych z udziałem wolontariuszy;
8) organizację zajęć prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w
tym prowadzonych z udziałem wolontariuszy;
9) organizację zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów. w tym
prowadzonych z udziałem wolontariuszy;
10) organizację zajęć finansowanych ze środków zewnętrznych, w tym Europejskiego
Funduszu Społecznego i innych instytucji wspierających działania edukacyjne o
charakterze zgodnym z celami i zadaniami szkoły;
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11) prowadzi działalność wychowawczą i zapobiegawczą wśród dzieci i młodzieży
zagrożonych uzależnieniem, realizowaną w szczególności przez:
a) diagnozowanie zagrożeń związanych z uzależnieniem;
b) współpracę z rodzicami dzieci zagrożonych uzależnieniem;
c) informowanie i przygotowywanie nauczycieli i rodziców do przeciwdziałania
uzależnieniom;
d) realizację programów profilaktycznych.
12) wyznacza nauczyciela wychowawcę dla każdego oddziału, który sprawuje szczególną
opiekę wychowawczą nad każdym uczniem, a w szczególności:
a)
zobowiązuje wychowawcę do wypracowania wspólnie z uczniami reguł
zachowania w szkole;
b)
nakazuje każdemu nauczycielowi eliminowanie zachowań agresywnych;
c)
gwarantuje diagnozę zespołu uczniów;
d)
zobowiązuje wychowawcę do integrowania zespołu.
13)
zapewnia opiekę nad uczniami z uwzględnieniem obowiązujących w szkole
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, tj.:
a)
organizuje szkolenia w zakresie bhp dla wszystkich pracowników szkoły;
b)
przeprowadza przeszkolenie dla wszystkich nauczycieli i pracowników
niepedagogicznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy;
c)
za zgodą rodziców może ubezpieczać uczniów od następstw nieszczęśliwych
wypadków;
d)
zapewnia opiekę nauczyciela prowadzącego zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, w
tym nauczyciela wyznaczonego na zastępstwo;
e)
zagwarantuje opiekę uczniom korzystającym ze świetlicy;
f)
zapewnia opiekę uczniom podczas pobytu w szkole zgodnie z tygodniowym
planem zajęć;
g)
wyznacza nauczyciela dyżurującego podczas przerw według ustalonego
harmonogramu dyżurów;
h)
zapewnia opiekę podczas zajęć poza terenem szkoły zgodnie z obowiązującym
regulaminem dotyczącym organizacji wyjść i wycieczek szkolnych;
i)
zwiększa poziom bezpieczeństwa uczniów poprzez zainstalowany system
monitoringu w budynku i wokół niego;
14) sprawuje indywidualną opiekę nad niektórymi uczniami, a zwłaszcza nad uczniami
rozpoczynającymi naukę w pierwszej klasie tj.
a) wychowawcy oddziałów pierwszych mają obowiązek w pierwszych dniach września
przeprowadzić zajęcia mające na celu zaznajomienie uczniów z pomieszczeniami szkoły,
zasadami bezpieczeństwa i higieny na terenie szkoły;
b) zajęcia w otoczeniu szkoły i najbliższej okolicy dotyczące bezpiecznego poruszania się
po drogach;
15) wspiera uczniów z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów ruchu,
wzroku i słuchu poprzez:
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a) dostosowania metod, form pracy, organizację warunków w oddziale;
b) organizację warunków w innych pomieszczeniach w szkole, sanitariatach, szatni, itp.;
16) uczniom, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebne są
szczególne formy opieki, w tym stała bądź doraźna pomoc materialna:
a) daje możliwość dofinansowania wyjazdu na wycieczkę szkolną;
b) dofinansowania obiadów w szkolnej stołówce;
c) wyprawki szkolnej;
d) stypendium w sytuacjach losowych w porozumieniu z organem prowadzącym;
17) uczniom, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do
szkoły, zapewnia ona nauczanie indywidualne;
18) uczniom szczególnie uzdolnionym umożliwia indywidualny tok lub program nauki.
19) podejmuje działania wychowawczo -profilaktyczne obejmujące promocję zdrowia, w tym
zdrowia psychicznego, profilaktykę, interwencje kryzysowe, terapie, korektę zachowań
oraz przeciwdziałanie, a także redukcję agresji i przemocy, działania te realizowane są
poprzez:
a) rozmowy z pedagogiem i innymi specjalistami;
b) udział uczniów w programach i przedsięwzięciach promujących zdrowy styl życia;
c) udział uczniów w zajęciach profilaktycznych na temat uzależnień, przemocy,
demoralizacji, w tym organizowanych przy współudziale specjalistów z zewnątrz;
d) podejmowanie tej tematyki oraz edukacji prawnej uczniów ukierunkowanej na
uświadomienie im instrumentów prawnych możliwych do wykorzystania wobec uczniów
zagrożonych demoralizacją i popełniających czyny zabronione na godzinach z
wychowawcą;
e) system procedur dotyczących sprawnego i szybkiego podejmowania działań
interwencyjnych, udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym i sprawcom zdarzeń;
e) współpracę szkoły z instytucjami wspierającymi działania profilaktyczne;
f) zainstalowanie w szkole komputerowego programu chroniącego uczniów przed
niepożądanymi treściami w Internecie;
20) uwzględnia system oceniania zgodny z przepisami w sprawie oceniania, klasyfikowania i
promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów;
21) przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
22) zapewnia opiekę pielęgniarki szkolnej;
23) współdziała ze środowiskiem zewnętrznym m. in. poradniami psychologiczno –
pedagogicznymi, policją, stowarzyszeniami, parafią, rodzicami oraz innymi instytucjami
świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i ich rodzicom;
24) współdziała z rodzicami uczniów w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.

§ 7.
1. Szkoła udziela uczniom pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Sposób i formy jej
udzielania regulują odrębne przepisy.
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2. W celu realizacji zadań wymienionych w ust. 1 Dyrektor szkoły zatrudnia pedagoga,
logopedę, psychologa i innych specjalistów koniecznych do prowadzenia terapii.
3. Szkoła prowadzi stałą współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.
Oddziały integracyjne
§ 8.
1. W szkole organizowane są oddziały integracyjne. Organizuje się je w celu
umożliwienia uczniom niepełnosprawnym zdobycia wiedzy i umiejętności na miarę
ich możliwości.
2. Liczba uczniów w oddziale integracyjnym wynosi od 15 do 20, w tym od 3 do 5
uczniów niepełnosprawnych.
3. Za zgodą organu prowadzącego, liczba dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych w
oddziale integracyjnym może być niższa od liczby określonej w § 8. ust. 2.
4. Oddział integracyjny pracuje w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego
właściwą dla danego etapu edukacyjnego.
5. W odniesieniu do dzieci niepełnosprawnych treści programów nauczania są
modyfikowane i dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia
niepełnosprawnego.
6. W oddziałach integracyjnych zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających
kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej, w celu współorganizowania kształcenia
integracyjnego, z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o
potrzebie kształcenia specjalnego
7. Nauczyciele o których mowa w ust. 6:
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;
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.
8. Dyrektor szkoły ustala zajęcia, w których ze względu na potrzeby edukacyjne dzieci
niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie uczestniczą nauczyciele i
specjaliści, o których mowa ust.6.
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9. W szkolnych planach nauczania uwzględniane są - prowadzone przez zatrudnionych
w szkole nauczycieli i specjalistów - zajęcia rewalidacyjne dla uczniów
niepełnosprawnych w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności, a w
szczególności:
1) zajęcia korygujące wady postawy;
2) zajęcia korygujące wady wymowy;
3) inne, wynikające z programów rewalidacji.
10. Szkoła organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi realizującymi w niej
obowiązek szkolny poprzez:
1) tworzenie warunków do integracji uczniów niepełnosprawnych w społeczności
szkolnej;
2) zapewnienie szczególnej opieki psychologicznej i pedagogicznej.
11. Szkoła wspiera kształcenie i wychowanie dziecka niepełnosprawnego poprzez:
realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
organizowanie zajęć specjalistycznych, w tym rewalidacyjnych, oraz innych zajęć
odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz
możliwości psychofizyczne uczniów;
stworzenie warunków do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie
ze względu na potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów;
współpracę ze specjalistycznymi przychodniami celem stworzenia optymalnych
warunków nauki ucznia z zaburzeniem lub uszkodzeniem narządów ruchu, słuchu, wzroku;
ścisłą współpracę nauczycieli z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań
dydaktycznych i wychowawczych;
dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia;
integrację uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi lub uczniami
niepełnosprawnymi;
prowadzenie zajęć wychowawczych ukierunkowanych na rozwój osobowy dziecka;
przygotowanie ucznia do samodzielności w życiu dorosłym;
systematyczne diagnozowanie rozwoju dziecka i jego możliwości;
opracowanie indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych zakładających
optymalną stymulację rozwoju ucznia.
12. Na wniosek rodzica ucznia, który ze względu na stan zdrowia nie może okresowo
uczęszczać do szkoły, stosownie do orzeczenia poradni psychologiczno–
pedagogicznej, szkoła organizuje nauczanie indywidualne.
§ 9.
1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie poprzez:
1) dyżury nauczycieli w budynku wg grafiku wywieszanego w pokoju nauczycielskim;
2) zapewnienie opieki na zajęciach pozalekcyjnych, nadobowiązkowych i wycieczkach;
3) omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych;
4) zapewnienie pobytu w świetlicach szkolnych;
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5) systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne
oraz przeprowadzanie egzaminu na kartę rowerową;
6) uwzględnienie w tygodniowym rozkładzie zajęć dydaktyczno – wychowawczych
równomiernego rozłożenia zajęć w każdym dniu;
7) szkolenie pracowników szkoły w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz w zakresie udzielania pierwszej pomocy;
8) przestrzeganie liczebności grup uczniowskich na zajęciach praktycznych,
w pracowniach i innych przedmiotach wymagających podziału na grupy;
9) obciążanie uczniów pracą domową zgodnie z zasadami higieny pracy;
10) umożliwienie pozostawiania w szkole wyposażenia dydaktycznego ucznia;
11) odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń;
12) oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami;
13) kontrolę obiektów budowlanych należących do szkoły pod kątem zapewnienia
bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów - kontroli
obiektów dokonuje dyrektor szkoły co najmniej raz w roku;
14) umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji;
15) oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;
16) zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren szkoły w sposób
uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię;
17) ogrodzenie terenu szkoły;
18) zabezpieczenie przed swobodnym dostępem uczniów do pomieszczeń kuchni
i pomieszczeń gospodarczych;
19) wyposażenie wskazanych pomieszczeń szkoły, a w szczególności sal dydaktycznych
w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy
i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy;
20) dostosowanie mebli, krzeseł, szafek do warunków antropometrycznych uczniów,
w tym uczniów niepełnosprawnych;
21) zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad uczniami uczestniczącymi
w imprezach i wycieczkach poza teren szkoły;
22) udostępnianie kart charakterystyk niebezpiecznych substancji i preparatów
chemicznych zgromadzonych w szkole osobom prowadzącym zajęcia z użyciem tych
substancji i preparatów;
23) zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego
poprzez mocowanie na stałe bramek i koszy do gry oraz innych urządzeń, których
przemieszczanie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących.
§ 10.
1. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli
oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne
(nauczycielskie), na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy
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Dyrektorem szkoły lub za jego zgodą – z poszczególnymi nauczycielami, a zakładem
kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

Rozdział 3
ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE
§ 11.
1. Organami szkoły są:
1) Dyrektor;
2) Rada Pedagogiczna;
3) Rada Rodziców;
4) Samorząd Uczniowski.
2. Każdy z organów szkoły ma możliwość swobodnego działania i podejmowania
decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą o systemie oświaty.
3. Precyzyjne zasady współdziałania wynikają z odrębnych zadań, określonych
regulaminami poszczególnych organów i zarządzeń zewnętrznych, regulujących pracę
szkół.
Dyrektor Szkoły
§ 12.
1. Dyrektor szkoły opracowuje arkusz organizacji szkoły, który określa szczegółową
organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym z uwzględnieniem
szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów
nauczania.
2. Dyrektor szkoły w szczególności:
1) kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz;
2) sprawuje nadzór pedagogiczny, z zastrzeżeniem art. 62 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe
- szkołą lub placówką może kierować osoba niebędąca nauczycielem, wtedy nie może
sprawować nadzoru pedagogicznego/;
3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
4) realizuje uchwały Rady Rodziców oraz Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich
kompetencji stanowiących;
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5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez
Radę Rodziców i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także
może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły lub
placówki;
6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom
w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę;
7) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;
8) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
9) stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych
organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest
działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności
dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki;
10) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego ucznia;
11) współpracuje z pielęgniarką, sprawującą profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi
i młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej
realizacji tej opieki;
12) zapewnia uczniom bezpłatny dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych lub
materiałów ćwiczeniowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
13) podejmuje decyzje o czasowym zawieszeniu zajęć dydaktycznych zgodnie z odrębnymi
przepisami;
14) powołuje komisję rekrutacyjną, wyznacza przewodniczącego komisji oraz:
a) podaje do publicznej wiadomości zasady rekrutacji do Szkoły Podstawowej
nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II, tryb postępowania
rekrutacyjnego (w tym postępowania uzupełniającego), wykaz wymaganych
dokumentów oraz terminy rekrutacji do szkoły;
b) rozpatruje odwołania rodziców od postanowień komisji rekrutacyjnej;
c) występuje do organu prowadzącego o przyjęcie ucznia do dowolnej klasy w
trakcie roku szkolnego, gdy wymaga to wprowadzenia zmian organizacyjnych
skutkujących zmianami planu finansowego placówki;
d) odracza obowiązek szkolny.
15) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
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3. Dyrektor szkoły może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach
określonych w statucie szkoły. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady
Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego.
4. Przepis ust. 3 nie dotyczy ucznia objętego obowiązkiem szkolnym. W uzasadnionych
przypadkach uczeń ten, na wniosek Dyrektora szkoły, może zostać przeniesiony przez
Kuratora Oświaty do innej szkoły.
5. Dyrektor występuje do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej
szkoły po wyczerpaniu, w stosunku do ucznia, wszystkich możliwych oddziaływań
wychowawczych zastosowanych przez wychowawcę klasy, pedagoga i psychologa
szkolnego, Dyrektora szkoły, instytucje współpracujące ze szkołą, poradnie specjalistyczne,
policję, kuratora, opiekuna rodziny i innych.
6. Przypadki, w których Dyrektor może wystąpić do Kuratora o przeniesienie ucznia do innej
szkoły, to w szczególności:
1) uczeń naraża siebie na niebezpieczeństwo, a podejmowane środki zaradcze nie przynoszą
efektów,
2) uczeń naraża innych na niebezpieczeństwo, a podejmowane przez szkołę różnorodne
działania nie zmniejszają tego niebezpieczeństwa;
3) zachowanie ucznia wpływa demoralizująco na innych uczniów;
3) uczeń rażąco narusza zasady współżycia społecznego, a zachowanie ucznia wykracza
poza ustalone normy społeczne;
4) wszelkie działania naprawcze zastosowane wobec tego ucznia i jego rodziny,
wielokrotnie podejmowane, udokumentowane, nie przynoszą poprawy w obszarze
zagrożeń dla zdrowia i życia;
5) inne występujące przypadki, powodujące zagrożenia dla życia i zdrowia uczniów szkoły.
7. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli
i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym
pracownikom szkoły;
3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady
Rodziców, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz
pozostałych pracowników szkoły;
8. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną,
rodzicami i Samorządem Uczniowskim.
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9.W przypadku nieobecności Dyrektora szkoły zastępuje go Wicedyrektor.
Wicedyrektorzy

§ 13.
1. Do wykonania zadań związanych z funkcjonowaniem poszczególnych szkół Dyrektor
szkoły powołuje Wicedyrektorów.
2. Zakresy czynności osób pełniących funkcje wicedyrektorów zawierają zakresy ich
obowiązków służbowych.

Rada Pedagogiczna
§ 14.
1. Rada Pedagogiczna jest organem powołanym do opracowywania, wnioskowania i
podejmowania uchwał w sprawach związanych z organizacją szkoły.
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor szkoły i wszyscy nauczyciele
zatrudnieni w szkole.
3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym,
osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady
Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w
szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność
wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki.
4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor szkoły.
5. Rada Pedagogiczna szkoły opiniuje:
1) powierzenie stanowiska Dyrektora szkoły, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo
do konkursu nikt się nie zgłosił;
2) przedłużenie powierzenia stanowiska Dyrektora;
3) pracę Dyrektora szkoły przy ustalaniu jego oceny pracy;
4) projekt planu finansowego szkoły.
6. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w
każdym okresie (śródroczu) w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po
zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.
Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z
inicjatywy Dyrektora szkoły, organu prowadzącego szkołę lub co najmniej 1/3 członków
Rady Pedagogicznej.
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7. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest
odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania
zgodnie z regulaminem Rady.
8. Dyrektor szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku
szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz
informacje o działalności szkoły.
9. Dyrektor szkoły może powierzyć przewodnictwo
Wicedyrektorom.
10. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

Rady

Pedagogicznej

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców;
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole, po
zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców;
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;
5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;
6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego
nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły
lub placówki.
11. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;
2) projekt planu finansowego szkoły;
3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
4) propozycje Dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w
ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych;
5)
zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich
oddziałach danego rocznika przez co najmniej cykl edukacyjny i materiałów ćwiczeniowych
obowiązujących w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym, z zastrzeżeniem
art. 22ad ust. 2 Ustawy o systemie oświaty;
12. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust.10, niezgodnych
z przepisami prawa.
13. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ
prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
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14. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej
niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę.
Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
15. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły lub placówki albo jego zmian i
przedstawia do uchwalenia Radzie Rodziców.
16.Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska
Dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole.
17. W przypadku wystąpienia z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora,
organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i
powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku.
18. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności
co najmniej połowy jej członków.
19. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady Pedagogicznej są
protokołowane.
20. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania
spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste
uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły lub placówki.

Rada Rodziców
§ 15.
1. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów.
2. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych,
wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału;
3. W wyborach do Rady Rodziców jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory
przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:
1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów przedstawicieli rad oddziałowych, do Rady
Rodziców;
5. Rady Rodziców mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres współpracy.
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6. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów szkoły, organu
prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami
we wszystkich sprawach szkoły lub placówki.
7. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo
profilaktycznego szkoły, o którym mowa w art. 26 ustawy Prawo oświatowe;

-

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub
wychowania szkoły;
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora szkoły;
4) opiniowanie zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we
wszystkich oddziałach danego rocznika przez co najmniej cykl edukacyjny i materiałów
ćwiczeniowych obowiązujących w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym, z
zastrzeżeniem art. 22ad ust. 2 Ustawy o systemie oświaty;
5) opiniowanie decyzji Dyrektora szkoły o dopuszczeniu do działalności w szkole
stowarzyszenia lub innej organizacji, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych,
a w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność
wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej szkoły;
6) opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela
za okres stażu.
8. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska
porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego
szkoły, o którym mowa w art. 26 przepisów Prawa oświatowego, program ten ustala Dyrektor
szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez
Dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w
porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
9. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić
fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania
funduszy Rady Rodziców określa regulamin Rady Rodziców.
10. Fundusze gromadzone przez Radę Rodziców mogą być przechowywane na odrębnym
rachunku bankowym Rady Rodziców.
11. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na
tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez Radę
Rodziców.
Samorząd Uczniowski
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§ 16.
1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej „Samorządem”.
2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalany przez
ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są
jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
4. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
5. Samorząd może przedstawiać Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi
wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły lub placówki, w szczególności dotyczących
realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi
wymaganiami;
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji
między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych
zainteresowań;
4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej
zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu
z dyrektorem;
6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.
6. Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu
Wolontariatu.
7. Samorząd może ze swojego składu wyłonić Radę Wolontariatu.
8. Opiekunem Rady Wolontariatu jest nauczyciel lub nauczyciele, którzy wyrażają chęć
organizacji Wolontariatu uczniów i zaangażowania się w bezinteresowną służbę
potrzebującym.
9. W działaniach Wolontariatu uczestniczyć mogą wszyscy chętni nauczyciele, uczniowie,
rodzice.
§ 17.
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1. Zapewnia się wymianę bieżącej informacji pomiędzy organami szkoły
podejmowanych i planowanych działaniach przez:
1) zarządzenie wewnętrzne Dyrektora szkoły;
2) ogłoszenia wywieszane na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim;
3) zebrania Rady Pedagogicznej, pracowników administracji i obsługi szkoły z kadrą
kierowniczą szkoły, rodziców z nauczycielami, wychowawcami klas i Dyrektorem
szkoły;
4) apele szkolne;
5) gazetkę szkolną.
2. Wszystkie organy szkoły współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia, wychowania i
opieki dzieci i młodzieży oraz rozwiązywania wszystkich istotnych problemów szkoły.
3. Wszystkie organy szkoły współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i
wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w
granicach swoich kompetencji.
4. Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom szkoły poprzez swoje
reprezentacje: Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.
5. Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie
Dyrektorowi szkoły lub Radzie Pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej podczas
protokołowanych posiedzeń tych organów.
6. Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach zainteresowanych
organów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających podjęcia szybkiej
decyzji w terminie 7 dni.
7. Wszystkie organy szkoły zobowiązane są do wzajemnego informowania się o
podjętych lub planowanych działaniach i decyzjach w terminie 14 dni od daty ich
podjęcia.
8. Koordynatorem współdziałania organów szkoły jest Dyrektor szkoły, który:
1)
zapewnia każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania
decyzji w granicach swoich kompetencji;
2)
umożliwia rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły;
3)
zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami szkoły o
planowanych i podejmowanych działaniach i decyzjach;
4)
organizuje spotkania przedstawicieli organów szkoły.
9. W przypadku wytworzenia się sytuacji konfliktowej między organami szkoły lub
wewnątrz niej, Dyrektor szkoły jest zobowiązany do:
1)
zbadania przyczyny konfliktu;
2)
wydania w ciągu 7 dni decyzji rozwiązującej konflikt i powiadomienia o niej
przewodniczących organów będących stronami.
10. Spory pomiędzy Dyrektorem szkoły a innymi organami szkoły rozstrzyga, w
zależności od przedmiotu sporu, organ prowadzący szkołę albo organ sprawujący nadzór
pedagogiczny.

Rozdział 4
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ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY
§ 18.
1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw
świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji
roku szkolnego.
§ 19.
1. W przypadku klas integracyjnych i terapeutycznych, w których prowadzony jest
eksperyment pedagogiczny, liczebność klas określają odrębne przepisy.
2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym
określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez Dyrektora szkoły z
uwzględnieniem szkolnych planów nauczania, o których mowa w przepisach w
sprawie ramowych planów nauczania.
§ 20.
1. Podstawową jednostką organizacji szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w
jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów
obowiązkowych, określonych w szkolnym zestawie programów nauczania.
2. Liczebność dzieci w oddziałach określona jest w założeniach do organizacji pracy
szkoły, z tym że zajęcia edukacyjne w klasach I–III szkoły podstawowej są
prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów.
3. W szkole mogą być prowadzone oddziały przedszkolne realizujące program
wychowania przedszkolnego.
§ 21.
1. 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.
2. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I – III szkoły podstawowej ustala
nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.
3. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone
w systemie klasowo – lekcyjnym.
4. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się
prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny
tygodniowy czas trwania zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
5. Godzina zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych trwa 60 minut.
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6. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć, o których mowa w
ust.5, w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas
tych zajęć w okresie tygodniowym.
7. W przypadku zagrożenia zdrowia i życia: awariami, klęskami żywiołowymi,
epidemiami i innymi wypadkami losowymi, Dyrektor szkoły - po uzgodnieniu z
organem prowadzącym - może zawiesić zajęcia.
8. Oddział można dzielić na grupy według zasad określonych w odrębnych przepisach.
§ 22.
1. Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć
nadobowiązkowych finansowanych z budżetu szkoły jest normowana przez odrębne
przepisy.
§ 23.
1. Uczniowie mający opóźnienie w cyklu kształcenia i nierokujący ukończenia
oddziałów gimnazjalnych, którzy najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno wychowawczych ukończyli 16 lat, mogą kontynuować naukę w szkole dla dorosłych.
2. Jeżeli uczeń oddziału gimnazjalnego ukończył 18 lat (z wyjątkiem osób
niepełnosprawnych) i nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych (nie uczęszcza na
zajęcia lekcyjne, nie przestrzega Statutu i regulaminów szkolnych, ma naganny
stosunek do obowiązków ucznia) zostaje skreślony z listy uczniów na podstawie
uchwały Rady Pedagogicznej.
§ 24.
1.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest organizowana w szczególności w
formie:
1) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
2)
zajęć
specjalistycznych:
korekcyjno-kompensacyjnych,
logopedycznych,
socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
3) porad dla uczniów;
4) porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli.
Świetlica szkolna

§ 25.
1. Dla uczniów szkoły, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas
pracy ich rodziców lub organizację dojazdu do szkoły, tworzy się świetlicę szkolną.
2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w
grupie nie powinna przekraczać 25. W przypadku oddziałów integracyjnych liczba
uczniów na zajęciach świetlicowych pozostających pod opieką jednego nauczyciela
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odpowiada liczbie uczniów wymaganej dla oddziału integracyjnego, określonej w
przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 2. Ustawy o systemie oświaty.
3. Organizacja pracy świetlicy:
1) zajęcia trwają w godzinach ustalonych przez Dyrektora szkoły, zgodnie z
zapotrzebowaniem rodziców, w uzgodnieniu z organem prowadzącym;
2) do świetlicy przyjmowani są uczniowie na podstawie pisemnego zgłoszenia
rodziców dziecka;
3) zajęciami opiekuńczo - wychowawczymi obejmowani są także uczniowie
potrzebujący zapewnienia opieki w sposób doraźny (np. nieuczestniczący w
lekcjach religii, wychowania do życia w rodzinie, basenu), a także ze względu na
organizację dojazdu;
4) korzystanie ze świetlicy jest bezpłatne;
5) zachowanie i aktywność uczniów w czasie zajęć świetlicowych oceniana jest
według ustalonych wewnętrznych reguł;
6) świetlica posiada regulamin oraz dokumentację przebiegu działań
wychowawczych.
4. Formy pracy świetlicy:
1) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów;
2) gry i zabawy umysłowe;
3) zajęcia ruchowe w sali lub na świeżym powietrzu;
4) zajęcia relaksacyjno – terapeutyczne;
5) pomoc w odrabianiu lekcji;
6) współpraca ze środowiskiem;
7) prezentacja osiągnięć uczniów.
Stołówka szkolna

§ 26.
1. W szkole funkcjonuje stołówka szkolna. Zasady organizacji stołówki określają
odrębne przepisy.
2. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne.
3. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala
Dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
4. Organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców albo pełnoletniego ucznia z całości
lub
części
opłat,
o których
mowa
w
ust.3:
1)
w
przypadku
szczególnie
trudnej
sytuacji
materialnej
rodziny;
2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.
5. Organ prowadzący szkołę może upoważnić do udzielania zwolnień, o których mowa
w ust. 4, Dyrektora szkoły.
Biblioteka
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§ 27.
1. W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna.
2. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań
uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych, doskonaleniu warsztatu pracy
nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz, w miarę
możliwości, wiedzy o regionie.
3. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, ich rodzice a także nauczyciele i inni
pracownicy szkoły na zasadach określonych w regulaminie biblioteki szkolnej.
4. Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają:
1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów;
2) korzystanie z programów multimedialnych;
3) korzystanie ze zbiorów na miejscu i wypożyczanie ich przez bibliotekę;
4) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie wypożyczanie oraz udostępnianie
darmowych
podręczników,
materiałów
edukacyjnych
i
materiałów
ćwiczeniowych;
5) prowadzenie przysposobienia czytelniczo – informacyjnego uczniów (w grupach
bądź oddziałach).
5. Biblioteka udostępnia swe zbiory od września do czerwca.
6. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
7. Za zniszczoną lub zgubioną, wypożyczoną książkę użytkownik powinien odkupić taką
samą lub o zbliżonej tematyce, po uzgodnieniu z nauczycielem biblioteki.
8. Biblioteka udziela rodzicom informacji o czytelnictwie uczniów, służy pomocą w
doborze literatury dotyczącej problemów wychowawczych, trudności i niepowodzeń
szkolnych.
9. Biblioteka szkolna umożliwia wymianę materiałów informacyjnych między
bibliotekami.
10. Biblioteka informuje o zbiorach i zachęca do korzystania z zasobów bibliotek
publicznych znajdujących się w okolicy szkoły.
11. Zbiorami biblioteki są dokumenty piśmiennicze (książki, czasopisma i inne) oraz
dokumenty niepiśmiennicze (materiały audiowizualne).
12. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor szkoły.
13. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych
i po ich zakończeniu.
Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej

§ 28.
1. W szkole funkcjonuje Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej.
2. Centrum służy uczniom i pracownikom szkoły jako źródło wiedzy i informacji.
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3. Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM) jest integralną częścią
biblioteki szkolnej. Wspiera realizację statutowych zadań biblioteki, rozszerza i
uzupełnia jej ofertę.
4. ICIM pełni funkcję pracowni interdyscyplinarnej ze swobodnym dostępem do sieci
Internet, urządzeń reprograficznych i gromadzonych zbiorów multimedialnych.
5. Szczegółowe zasady korzystania z pracowni określa regulamin ICIM.
Pływalnia

§ 29.
1. W szkole funkcjonuje kryta pływalnia, której organizację określają odrębne przepisy.

Stowarzyszenia i organizacje
§ 30.
1. W szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest
działalność wychowawcza wśród dzieci i młodzieży albo rozszerzanie i wzbogacanie
form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
2. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje, o których mowa
ust.1. wyraża Dyrektor szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności
oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej.

Rozdział 5
REKRUTACJA
§ 31.
1. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym
kończą 6 lub 7 lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego.
2. Do szkoły przyjmuje się:
1) dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami
Integracyjnymi im. Jana Pawła II - z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodziców;
2) dzieci spoza obwodu - na prośbę rodziców w miarę posiadanych miejsc po
przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego zgodnie z regulaminem rekrutacji
do szkoły.
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3) dzieci posiadające orzeczenie wydane przez Poradnię Psychologiczno
Pedagogiczną o potrzebie kształcenia specjalnego zamieszkałe na terenie miasta
Zduńska Wola.
3. W przypadku większej liczby kandydatów spoza obwodu listę przyjętych ustala się w
oparciu o obowiązujące w szkole zasady rekrutacji zgodne z kryteriami określonymi przez
organ prowadzący ujęte w regulaminie rekrutacji

§ 32.
1. Postępowania rekrutacyjne do Szkoły Podstawowej nr 9 przeprowadza Komisja
Rekrutacyjna, zwana dalej „Komisją” powołana przez Dyrektora szkoły.
2. Dyrektor wyznacza przewodniczącego Komisji.
3. Zasady postępowania rekrutacyjnego oraz tryb działania Komisji, a także zakres oraz
zakres uprawnień i obowiązków członków komisji w postępowaniu rekrutacyjnym
określa Regulamin Rekrutacji zwany dalej „Regulaminem”.
4. Zasady postępowania rekrutacyjnego oraz tryb pracy Komisji, określony w regulaminie
dotyczy także postępowania uzupełniającego, tj. postępowania po przeprowadzonym
postępowaniu rekrutacyjnym w przypadku, gdy Szkoła Podstawowa nr 9 dysponuje
wolnymi miejscami.
5. Posiedzenia Komisji odbywają się w terminie rekrutacji, podawanym
w każdym roku szkolnym do publicznej wiadomości.
6. Przewodniczący Komisji jest uprawniony do zwoływania posiedzeń w trybie
nadzwyczajnym.
7. Posiedzenia Komisji zwołuje, prowadzi i nadzoruje Przewodniczący Komisji.
8. Udział w posiedzeniach Komisji jest obowiązkowy dla wszystkich jej członków.
9. Postanowienia Komisji są wiążące, jeżeli bierze w nich udział co najmniej 2/3 składu
Komisji.
10. Członkowie Komisji mają prawo do wglądu do wszystkich dokumentów związanych z
pracą Komisji, tj. do złożonych wniosków rekrutacyjnych wraz z załącznikami.
11. Posiedzenia Komisji są protokołowane. Protokół z posiedzenia zawiera: datę, skład
osobowy, ustalenia Komisji. Protokół podpisywany jest przez przewodniczącego i
członków.
12. Obsługę administracyjno-biurową Komisji prowadzi sekretariat szkoły.
13. Do zadań Komisji należy w szczególności:
1) dokonanie merytorycznej oceny wniosków rekrutacyjnych wraz z załącznikami;
2) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego;
3) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych do dalszego postępowania rekrutacyjnego, zgodnie
z wymogami art. 20. ust. 1 Ustawy o systemie oświaty, wywieszonej w
widocznym miejscu w siedzibie placówki, zawierającej imiona i nazwiska
kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej;
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4) podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych do szkoły,
zgodnie z wymogami art. 20. zc ust.4 Ustawy o systemie oświaty;
5) w przypadku mniejszej liczby kandydatów na liście przyjętych podaje się liczbę
wolnych miejsc;
6) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego;
7) sporządzanie, w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata,
uzasadnień odmowy przyjęcia kandydata; uzasadnienie odmowy przyjęcia
zawiera: przyczyny odmowy, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała
do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu
rekrutacyjnym;
8) w przypadku wolnych miejsc przeprowadzenie w terminie do końca sierpnia roku
szkolnego poprzedzającego rok szkolny, uzupełniającego postępowania
rekrutacyjnego według tych samych zasad.
14. Członkowie Komisji rzetelnie i obiektywnie wykonują powierzone im czynności,
kierując się wyłącznie przepisami prawa.
15. Do obowiązków członków Komisji należy w szczególności:
1) uczestniczenie we wszystkich posiedzeniach Komisji;
2) czynny udział w pracach Komisji;
3) wykonywanie poleceń Przewodniczącego;
4) zapoznanie się z przepisami regulującymi rekrutację do szkół;
5) ochrona danych osobowych kandydatów i rodziców kandydatów.
16. Do obowiązków Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:
1) zapoznanie członków Komisji z regulacjami prawnymi naboru do szkoły;
2) opracowanie harmonogramu posiedzeń Komisji oraz porządku zebrań;
3) zawiadomienie członków Komisji o terminie i miejscu zebrań Komisji;
4) dostarczenie na posiedzenie Komisji dokumentacji kandydatów do szkoły,
w oparciu o które Komisja przeprowadzi postępowanie rekrutacyjne;
5) przewodniczenie zebraniu Komisji;
6) zapewnienie obsługi administracyjnej – dostęp do dokumentów, przepisów;
7) zaopatrzenie w sprzęt biurowy i papier;
8) sprawdzenie treści protokołu oraz jego podpisanie;
9) przygotowanie informacji w formie wydruku papierowego, o których mowa
w § 121. ust. 1. pkt. 3 -5;
10) sporządzenie sprawozdania z przebiegu prac Komisji wraz z wnioskami do dalszej
pracy.
Obowiązek szkolny
§ 33.
1. Sprawowanie kontroli nad spełnianiem obowiązku szkolnego przez dzieci reguluje
art. 19 Ustawy o systemie oświaty.
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2. Niespełnienie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie ustawy
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
3. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia szkoły
podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.
4. Na wniosek rodziców naukę w szkole może także rozpocząć dziecko, które w danym
roku kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli spełnia jeden z poniższych warunków:
korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny,
w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej;
posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez
publiczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną albo niepubliczną poradnię
psychologiczno - pedagogiczną, założoną zgodnie z art. 82 Ustawy o systemie oświaty oraz
zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników
publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych.
5. Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły, jest zwolnione z obowiązku
odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.
6. Dokonując podziału na oddziały w klasach pierwszych Dyrektor grupuje dzieci od
najmłodszego i kolejno wg miesięcy urodzenia.
7. Na wniosek rodziców w szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor szkoły
dokonując podziału może odstąpić od zasady, o której mowa w ust. 6 w następujących
przypadkach:
1) gdy, w tym samym roku szkolnym przyjmowane jest rodzeństwo urodzone w
różnych rocznikach;
2) dzieci są spokrewnione;
3) dzieci uczęszczały do tej samej grupy w oddziale przedszkolnym lub przedszkolu;
4) konieczności planowania sprawnego i jak najkrótszego dowozu dzieci;
5) gdy ułatwia to rodzicom odbiór dzieci ze szkoły.
Odroczenie obowiązku szkolnego
§ 34.
1. Odroczenia obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny dokonuje Dyrektor szkoły.
2. Odroczenia dokonuje się na wniosek rodziców złożony w roku kalendarzowym, w
którym dziecko kończy 7 lat, nie później niż do 31 sierpnia.
3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2. rodzic jest zobowiązany dołączyć opinię, z
której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w
danym roku szkolnym wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną, założoną
zgodnie z art. 82 Ustawy o systemie oświaty oraz zatrudniającą pracowników
posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni
psychologiczno - pedagogicznych.
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4. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie
obowiązku szkolnego.
5. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
obowiązek szkolny może być odroczony nie dłużej niż do końca roku szkolnego w
roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
6. Odroczenia obowiązku szkolnego dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego dokonuje dyrektor szkoły, w obwodzie której dziecko
mieszka,
na wniosek rodziców złożony w roku kalendarzowym, w którym dziecko
kończy 7 lat.
7. W przypadku potrzeby dalszego odroczenia obowiązku dla dziecka posiadającego
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego rodzice są zobowiązani złożyć
ponowny wniosek w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Wnioski, o
których mowa w ust. 5. i 6. składa się nie później niż do 31 sierpnia.
8. Do wniosku, o którym mowa w ust. 5. i 6. rodzic jest zobowiązany dołączyć
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinię, z której wynika potrzeba
odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym
wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną albo niepubliczną
poradnię psychologiczno - pedagogiczną, założoną zgodnie z art. 82 Ustawy o
systemie oświaty oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje
określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych.

Rozdział 6
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW
§ 35.

1. Podstawowym prawem ucznia jest prawo do nauki w warunkach poszanowania
godności osobistej oraz własnych przekonań.
2. W szczególności uczeń ma prawo do:
1) oddziaływania na życie szkoły poprzez swoich przedstawicieli w Samorządzie
Uczniowskim;
2) wiedzy o prawach ucznia szkoły, dostępu do Statutu szkoły oraz innych
dokumentów wewnątrzszkolnych;
3) zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi
wymaganiami;
4) jawnej i umotywowanej oceny zachowania oraz z postępów w nauce;
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5) korzystania z wszelkich form rekreacji i wypoczynku organizowanych
przez szkołę lub klasę;
6) zgłaszania przedstawicielom uczniowskim, wychowawcom i władzom szkoły
- wniosków i postulatów dotyczących szkoły i spraw uczniowskich;
7) otrzymywania informacji o podejmowanych w jego sprawach decyzjach,
np. w sprawie promocji, klasyfikowania, karach porządkowych, świadczeń
socjalnych;
8) bezpłatnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej stosownej do jego potrzeb i
możliwości organizowanych na zasadach określonych w Statucie szkoły;
9) ochrony przed uzależnieniami, demoralizacją, szkodliwymi treściami oraz innymi
przejawami patologii społecznej;
10) korzystania w szkole z zorganizowanego, zgodnie z zasadami higieny pracy
umysłowej, procesu dydaktycznego, wychowawczego i opieki, z uwzględnieniem
jego wieku i rozwoju psychofizycznego;
11) odpowiedniej do jego sytuacji i możliwości szkoły pomocy w przypadku trudności
życiowych, materialnych, szkolnych;
12) rozwijania uzdolnień i zainteresowań oraz uzyskania pomocy w planowaniu
swojego rozwoju;
13) informacji o wymaganiach edukacyjnych i sposobach sprawdzania osiągnięć;
14) odpoczynku w terminach określonych w przepisach w sprawie organizacji roku
szkolnego, a także podczas przerw między zajęciami;
15) ubiegania się o udział w reprezentacji szkoły w imprezach artystycznych i
sportowych oraz w innych formach współzawodnictwa uczniów;
16) wiedzy o swoich obowiązkach oraz środkach, jakie mogą być stosowane w
przypadku ich naruszenia;
17) wiedzy o przysługujących mu prawach oraz środkach ochrony tych praw;
18) poszanowania własnej godności.
§ 36.
Uczeń lub jego rodzice mają prawo do składania skarg (w formie pisemnej do
Dyrektora szkoły, w terminie do 7 dni roboczych od powzięcia wiadomości o naruszeniu
tych praw) w przypadku naruszenia praw ucznia, jeśli stwierdzą, że te zostały naruszone.
2.
Złożona skarga musi zawierać opis sytuacji i konkretne zarzuty dotyczące naruszenia
prawa ucznia.
3.
Dyrektor przeprowadza postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni roboczych
odpowiedź pisemną przekazuje wnioskodawcy.
4.
W przypadku negatywnej odpowiedzi Dyrektora rodzice ucznia mają prawo
odwołać się do Rzecznika Praw Ucznia przy Kuratorze Oświaty lub Kuratora Oświaty
z powiadomieniem Dyrektora.
1.

§ 37.
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1. Do obowiązków ucznia w szczególności należą:
1) udział w zajęciach lekcyjnych i systematyczne przygotowywanie się do nich;
2) dbałość o dobre imię szkoły oraz poszanowania jej imienia;
3) właściwe zachowanie oraz okazywanie szacunku nauczycielom, wychowawcom,
pracownikom szkoły, pozostałym uczniom i wszystkim ludziom poprzez
społeczne akceptowane formy;
4) podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora szkoły oraz Rady
Pedagogicznej;
5) dbałość o czystość mowy ojczystej;
6) przestrzeganie porządku szkolnego, dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo własne i
innych uczniów;
7) godne zachowanie się poza szkołą;
8) na terenie szkoły oraz w trakcie trwania zajęć opiekuńczo – wychowawczych poza
nią zachowanie stosownego wyglądu oraz noszenie stosownego stroju określonego
w Statucie szkoły;
9) doręczenie w ciągu 7 dni wychowawcy klasowemu pisemnego usprawiedliwienia
nieobecności na zajęciach w szkole napisanego i podpisanego przez jego
rodziców;
powyższe
usprawiedliwienie
jest
jedynym
dokumentem
upoważniającym wychowawcę klasowego do usprawiedliwienia nieobecności
ucznia w czasie zajęć w szkole;
10) dbanie o porządek, estetykę pomieszczeń;
11) naprawianie przez siebie szkody, której koszty finansowe pokrywają rodzice;
12) zmienianie obuwia przy wejściu do szkoły.
2. Uczniowie szkoły mają absolutny zakaz:
1) używania telefonów komórkowych podczas zajęć edukacyjnych, opiekuńczych,
wychowawczych, sportowych itp;
2) fotografowania, nagrywania, filmowania itp. na terenie szkoły;
3) fotografowania, nagrywania, filmowania itp. nauczycieli i innych pracowników
szkoły oraz kolegów i koleżanki bez ich zgody - na terenie szkoły i poza nią;
4) wnoszenia i używania oraz rozprowadzania na terenie szkoły i poza nią
wszelkiego rodzaju używek, w tym narkotyków, alkoholu, tytoniu itp. oraz innych
niebezpiecznych, zagrażających życiu i zdrowiu substancji i przedmiotów;
5) wprowadzania na teren szkoły, bez zgody Dyrektora szkoły lub nauczyciela,
uczniów innych szkół oraz osób nieuprawnionych do samowolnego przebywania
na terenie szkoły.

Nagrody
§ 38.
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1. W szkole stosuje się następujący system nagród dla uczniów:
1) stypendium naukowe, którego szczegółowe kryteria przyznawania określa regulamin;
2) świadectwo z wyróżnieniem za średnią ocen co najmniej 4,75 oraz wzorowe lub co
najmniej bardzo dobre zachowanie;
3) nagrody książkowe za osiągnięte wyniki w nauce i wzorowe zachowanie;
4) nagrody książkowe lub dyplomy za wzorową postawę lub frekwencję;
5) dyplomy uznania za znaczne osiągnięcia w pracy na rzecz oddziału, szkoły,
środowiska, działalności sportowej, kulturalno - oświatowej w pracy w samorządzie
szkolnym i innych organizacjach działających na terenie szkoły, a nagrody rzeczowe
za wieloletnie wyróżnianie się pracą w powyższym zakresie;
6) pochwały Rady Pedagogicznej, Dyrektora szkoły wobec uczniów całej szkoły za
wybitne osiągnięcia przynoszące chlubę całej szkole;
7) pochwałę wychowawcy klasy za wyróżniającą pracę na rzecz szkoły i oddziałów;
8) wpis do „Złotej Księgi” absolwentów,
9) tytuł Najlepszego Absolwenta Szkoły,
10) list pochwalny skierowany do rodziców,
11) nagroda Dyrektora szkoły,
12) Order Niezapominajki.

Kary
§ 39.
1. W zależności od nieprzestrzegania Statutu szkoły i ogólnie przyjętych norm
postępowania ucznia w szkole, jak i poza nią, stosuje się stopniowanie kar:
1) upomnieniem wychowawcy klasy;
2) naganą wychowawcy klasy;
3) pisemnym powiadomieniem rodziców o nagannym zachowaniu ucznia;
4) upomnieniem lub naganą Dyrektora szkoły;
5) zawieszeniem prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych i do reprezentowania
szkoły na zewnątrz;
6) zakazem udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych;
7) przeniesieniem do równoległego oddziału w swojej szkole;
8) usunięciem ze szkoły, jeżeli uczeń nie podlega obowiązkowi szkolnemu.
2. Kar udziela ( kolejność odpowiednia do zapisu kar w ust. 1):
1) wychowawca;
2) wychowawca;
3) wychowawca;
4) Dyrektor szkoły;
5) Rada Pedagogiczna;
6) Rada Pedagogiczna;
7) Rada Pedagogiczna;
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8) Rada Pedagogiczna.
3. Stopniowanie wyżej wymienionych kar nie obowiązuje w przypadku szczególnie
poważnych wykroczeń takich jak:
1) pobicie;
2) świadome działanie stanowiące zagrożenie życia lub skutkujące uszczerbkiem
zdrowia dla innych uczniów i pracowników szkoły;
3) kradzież na terenie szkoły i w trakcie trwania zajęć opiekuńczo-wychowawczych
poza nią;
4) dewastacja i celowe niszczenie mienia szkolnego, dewastacja i celowe niszczenie
mienia w trakcie trwania zajęć opiekuńczo wychowawczych poza szkołą;
5) wyłudzanie, szantaż, przekupstwo;
6) wulgarne odnoszenie się do nauczycieli i innych członków społeczności szkolnej;
7) zniesławianie szkoły i społeczności szkolnej np. na stronach internetowych;
8) świadome fizyczne i psychiczne znęcanie się nad członkami społeczności szkolnej
lub naruszanie godności osobistej;
9) dystrybucja narkotyków i środków psychotropowych, alkoholu oraz ich posiadanie
na terenie szkoły oraz w trakcie trwania zajęć opiekuńczo - wychowawczych poza
nią;
10) palenie papierosów, używanie alkoholu i środków odurzających oraz bycia pod ich
wpływem na terenie szkoły i w jej obrębie oraz w trakcie trwania zajęć
opiekuńczo-wychowawczych poza szkołą.
4. Sposoby informowania rodziców o zastosowanej karze:
1) wychowawca informuje rodziców o nałożonych przez siebie karach;
2) w przypadku nagany nałożonej przez Dyrektora szkoły lub Radę Pedagogiczną informację tę przekazuje rodzicom Dyrektor szkoły;
3) czasie trwania kary i o ewentualnym czasowym zawieszeniu decyduje
odpowiednio wychowawca, Dyrektor szkoły i Rada Pedagogiczna.
5. Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej Dyrektor szkoły może wystąpić do
Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły, gdy ten:
1) świadomie podejmuje działania stanowiące zagrożenie życia lub skutkujące
uszczerbkiem zdrowia dla innych uczniów lub pracowników szkoły;
2) świadomie fizycznie i psychicznie znęca się nad członkami społeczności
szkolnej lub narusza ich godność, uczucia religijne lub narodowe;
3) dopuszcza się kradzieży;
4) wchodzi w kolizję z prawem;
5) demoralizuje innych uczniów;
6) permanentnie narusza postanowienia Statutu szkoły.

Tryb odwoływania się od kar zawartych w Statucie
§ 40.
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1. Od każdej wymierzonej kary uczeń może się odwołać (na piśmie) za pośrednictwem
Samorządu Uczniowskiego, wychowawcy lub rodziców do Dyrektora szkoły w
terminie trzech dni od momentu uzyskania informacji o karze.
2. Dyrektor szkoły powołuje wówczas komisję odwoławczą w składzie:
1) Dyrektor szkoły lub jego Zastępca;
2) wychowawca klasy;
3) pedagog szkolny;
4) Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego.
3. Komisja po ponownym rozpatrzeniu sprawy wyraża swoją opinię, Dyrektor szkoły na
jej podstawie podejmuje decyzję o uchyleniu lub podtrzymaniu kary.
4. Dyrektor szkoły w formie pisemnej powiadamia ucznia i jego rodziców o ostatecznej
decyzji.

Rozdział 7
OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE
§ 41.
1. Wewnątrzszkolne ocenianie reguluje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów.

§ 42.
1. Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;
2) zachowanie ucznia.
2. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu
przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości
i umiejętności w stosunku do:
1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz
wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów
nauczania;
2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów
nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.
3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy,
nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad
współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia zawartych w
Statucie szkoły.
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4. Bieżące, wewnątrzszkolne ocenianie z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie
pracy ucznia oraz:
1) przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych
pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i
jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć;
2) informowanie ucznia o jego zachowaniu i postępach w tym zakresie;
3) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
5) dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w
nauce i zachowaniu oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia;
6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy
dydaktyczno-wychowawczej.
§ 43.
1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców o:
1)
wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych
śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych
zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
2. Wymagania edukacyjne wynikające z realizowanych przez nauczycieli programów
nauczania oraz sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów są spisane w formie
przedmiotowych systemów oceniania, które dostępne są dla uczniów i ich rodziców w
bibliotece szkolnej.
3. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz
rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i
trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

§ 44.
1) Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców.
2) Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice mogą otrzymać
do wglądu na ustną lub pisemną prośbę skierowaną do nauczyciela.
3) Prace, o których mowa w §44, ust.2, rodzice otrzymują do wglądu tylko na terenie
szkoły i bez możliwości kopiowania.
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4) Nauczyciele są zobowiązani do przechowywania sprawdzonych i ocenionych prac
klasowych w terminie do końca roku szkolnego.
5) Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją
uzasadnić.
6) Uzasadnienie oceny odbywa się w sposób słowny, w wyjątkowych sytuacjach, na
wyraźną prośbę rodzica, pisemnie.
§ 45.
1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i
dodatkowych zajęciach edukacyjnych - odpowiednio do potrzeb rozwojowych i
edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych u ucznia:
1) posiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie
tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie
edukacyjno- terapeutycznym, o którym mowa w art.127 ust. 3 Ustawy –Prawo
oświatowe;
2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na
podstawie tego orzeczenia;
3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni
specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię
poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,
wskazującą potrzebę takiego dostosowania-na podstawie tej opinii;
4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1-3, który objęty
jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie
rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez
nauczycieli i specjalistów;
5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania
przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania
fizycznego- na podstawie tej opinii.

3. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,
o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po
ukończeniu klasy III szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły
podstawowej.
4. Na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu
pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a prowadzących zajęcia z uczniem w szkole,
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i po uzyskaniu zgody rodziców lub na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia
opinia, o której mowa w ust. 3, może być wydana także uczniowi oddziałów
gimnazjalnych;
5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, 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 lub pełnoletniego ucznia.
6. Nauczyciel jest zobowiązany uwzględnić w przedmiotowym systemie oceniania
zasady oceniania uczniów, o których mowa w § 45 ust. 2.
7. Nauczyciel, w terminie jednego miesiąca od daty wystawienia pisemnej opinii
poradni, jest zobowiązany zapoznać ucznia, o którym mowa w §5 ust. 2 i 3, i jego
rodziców o sposobie indywidualizacji wymagań.
§ 46.

1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, lub
informatyki na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych
zajęciach, wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii.
2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na
zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych
możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń, wydanej przez lekarza na
czas określony w tej opinii.
3. 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”.
4. Ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim nie obowiązuje nauka
drugiego języka nowożytnego.
5. Na wniosek rodzica uczeń z niepełnosprawnością w stopniu lekkim może uczyć się
drugiego języka obcego.
6. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców złożony do dnia 15 września każdego roku
szkolnego oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu
edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, ze
sprzężonymi niepełnosprawnościami lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z
nauki drugiego języka obcego.
7. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może
nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
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8. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo
„zwolniona”.
§ 47.

17. Przy ustalaniu oceny z techniki, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy
w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w
wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
18. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać
pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków
wynikających ze specyfiki tych zajęć oraz systematyczny udział w zajęciach, a
także aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz
kultury fizycznej.
Klasyfikacja śródroczna i roczna

§ 48.
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 według skali § 50. ust.1
i § 51. ust.2.
2. Klasyfikacja śródroczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć z
zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem
ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym
opracowanym dla ucznia na podstawie określonych przepisów i zachowania ucznia
oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej
oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z § 8. ust. 6 i § 11. ust.4.
3. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego:
1) dokładny termin klasyfikacji śródrocznej wyznacza Dyrektor szkoły;
2) klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z
zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania
ucznia
w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania, według skali o której mowa w §10. ust. 1 i §11. ust. 2;
3) klasyfikacja roczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym polega na podsumowaniu jego osiągnięć
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edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie
nauczania, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie
edukacyjno-terapeutycznym opracowanym dla ucznia na podstawie
określonych przepisów i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz
ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej
oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z § 51. ust. 4.
4) Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć dla
uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i
znacznym są ocenami opisowymi;
5) Ocena śródroczna i roczna z religii, dla uczniów z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, jest oceną wyrażoną w
skali, zgodnie z § 50. ust.1.;
6) W oddziałach integracyjnych śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć
edukacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, po
zasięgnięciu opinii nauczyciela współorganizującego kształcenie integracyjne.
4. W klasach I-III szkoły podstawowej:
1) oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych są ocenami
cyfrowymi zawartymi w § 50. ust. 1.;
2) śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych, a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ocenami
opisowymi, natomiast ocena z etyki/religii jest oceną cyfrową w skali zawartej w § 50. ust. 1.
3) Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, o której
mowa w § 48. ust. 1, uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia
wiadomości i umiejętności w stosunku do odpowiednio wymagań i efektów
kształcenia dla danego etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i
edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem
uzdolnień.
5. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym Rady Pedagogicznej
nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca
oddziałów są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych
dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej
rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania:
1) w przypadku oceny niedostatecznej w formie pisemnej miesiąc przed
klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej;
2) w przypadku ocen pozostałych, również pisemnie,10 dni przed
klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej.
6. Wystawienie oceny powinno nastąpić 3 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady
Pedagogicznej.
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7. Rodzice mają obowiązek w ciągu 3 dni roboczych od odbytego w szkole zebrania
przybyć do szkoły, skontaktować się z wychowawcą oddziału (w czasie
wyznaczonego dyżuru wychowawcy) i odebrać od wychowawcy za potwierdzeniem
odbioru pisemną informację o przewidywanych rocznych ocenach z zajęć
edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie zachowania.
8. W czasie nieobecności nauczyciela wychowawcy, informację pisemną rodzice
odbierają w sekretariacie szkoły.
9. Jeśli rodzice nie dopełnią w/w obowiązków, szkoła listem poleconym za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru przesyła pisemną informację o przewidywanych rocznych
ocenach z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych i przewidywanej
rocznej ocenie zachowania na adres zamieszkania rodziców.
10. Wysłanie do rodziców listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, który
nie został odebrany przez rodziców uznaje się za doręczony.
§ 49.

2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych
ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne,
a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania- wychowawca oddziału po
zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
3. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę,
do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.
4. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu
na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
5. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być
zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego na warunkach określonych w
§ 55.
6. W przypadku otrzymania przez ucznia innej oceny niż niedostateczna uczeń nie
może ubiegać się o egzamin poprawkowy z zastrzeżeniem § 55.
§ 50.
1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej oceny bieżące, i oceny klasyfikacyjne
śródroczne, roczne i końcowe ustala się w stopniach według następującej skali:
1) stopień celujący- 6;
2) stopień bardzo dobry- 5;
3) stopień dobry- 4;
4) stopień dostateczny- 3;
5) stopień dopuszczający- 2;
6) stopień niedostateczny- 1.
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2. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których
mowa w ust. 1, pkt. 1-5.
3. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w ust.
1, pkt. 6.
4. Do wymienionej w ust. 1 skali stopni stosuje się następujące skróty:
4. stopień celujący- cel.;
5. stopień bardzo dobry- bdb.;
6. stopień dobry- db.;
7. stopień dostateczny- dst.;
8. stopień dopuszczający- dop.;
9. stopień niedostateczny- ndst.
5. Dopuszcza się stosowanie skrótów ocen, o których mowa w ust. 2, podczas wpisania
w dzienniku szkolnym ocen śródrocznych.
6. Dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „-„ przy ocenach bieżących i ocenach
śródrocznych.
7. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną
zachowania.
§ 51.

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

1. Śródroczna, roczna i końcowa ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia
w szczególności:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
3) dbałość o honor i tradycje szkoły;
4) dbałość o piękno mowy ojczystej,
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
7) okazywanie szacunku innym osobom.
Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, śródroczną, roczną i końcową ocenę
klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:
wzorowe;
bardzo dobre;
dobre;
poprawne;
nieodpowiednie;
naganne.

3. Do wymienionej w ust. 2 skali ocen stosuje się następujące skróty:
1) wzorowe- wz.;
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2)
3)
4)
5)
6)

bardzo dobre- bdb.;
dobre- db.;
poprawne- pop.;
nieodpowiednie- ndp.;
naganne- ng.

4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są
ocenami opisowymi.
5. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono
zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń
lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
6. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
2) na promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
7. Przy ustalaniu oceny zachowania uwzględnia się udział ucznia w realizacji projektu
edukacyjnego.
8. Szczegółowe zasady oraz kryteria na poszczególne oceny zachowania zawarte są
w załączniku nr 1 do Statutu .
§ 52.
1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć
edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w oddziale
programowo wyższym, szkoła w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę
uzupełniania braków.
2. Uzupełnianie braków, o których mowa w ust. 1., może nastąpić poprzez udział
w zajęciach wyrównawczych, korzystanie z zorganizowanej pomocy koleżeńskiej
lub świetlicy szkolnej, konsultacje z nauczycielem przedmiotu.
3. Jeżeli uczeń został nieklasyfikowany w wyniku klasyfikacji śródrocznej z jednego
lub kilku przedmiotów uzupełnia braki w sposób i terminie podanym przez
nauczyciela przedmiotu/ nauczycieli przedmiotów.
Egzamin klasyfikacyjny i poprawkowy

§ 53.
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych,
jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z
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powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu
przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać
egzamin klasyfikacyjny.
3. Na pisemną prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności
nieusprawiedliwionej lub na pisemną, uzasadnioną prośbę jego rodziców Rada
Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
1) realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki;
2) uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w § 53. ust. 2 , nie
obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka, zajęcia
artystyczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.
6. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z
zastrzeżeniem ust. 7.
7. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, i wychowania
fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym
dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu
klasyfikacyjnego ustala Dyrektor szkoły po uzgodnieniach z uczniem i jego rodzicami.
9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:
1) Dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora szkoły – jako
przewodniczący;
2) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest
przeprowadzany ten egzamin.
10. W przypadku, gdy nie jest możliwe powołanie nauczyciela danego języka obcego
nowożytnego w skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który
został przyjęty z innej szkoły i który, na mocy odrębnych przepisów, kontynuuje we
własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego lub
uczęszcza do oddziału w innej szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego, Dyrektor
szkoły powołuje w skład komisji nauczyciela danego języka obcego nowożytnego
zatrudnionego w innej szkole, w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły.
11. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 2 i jego
rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może przystąpić do egzaminów
klasyfikacyjnych w ciągu jednego dnia.
12. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni- w charakterze obserwatorów rodzice ucznia.
13. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający
w szczególności:
6. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
7. imiona i nazwiska osób, wchodzących w skład komisji przeprowadzającej
egzamin;
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8. termin egzaminu klasyfikacyjnego;
9. imię i nazwisko ucznia;
10. zadania egzaminacyjne;
11. ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
14. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o
ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania
praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
15. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”
albo „nieklasyfikowana”.
16. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu
klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym
terminie wyznaczonym przez Dyrektora szkoły.
§ 54.
1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna
ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust 2 i §55.
ust 1.
2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego
niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z jednego albo dwóch zajęć edukacyjnych
może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem § 55.
3. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest
ostateczna, z zastrzeżeniem § 55.
§ 55.
1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora szkoły, jeżeli
uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena
klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone nie
później niż 2 dni od daty zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno wychowawczych.
2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych
lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z
przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje
komisję, która:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza
sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz
ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania- ustala roczną ocenę
klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów, w
przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
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a)
b)
c)
d)
e)
f)

3. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 , przeprowadza się nie później niż w
terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust.1. Termin
sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, uzgadnia się z uczniem i jego
rodzicami.
4. Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia
zgłoszenia zastrzeżeń.
5. W skład komisji wchodzą:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych;
a)
Dyrektor szkoły albo nauczyciel- jako przewodniczący komisji;
b)
nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
c)
nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) Dyrektor szkoły albo nauczyciel- 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.
6. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt 1b, może być zwolniony z udziału w
pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych
przypadkach. W takim przypadku Dyrektor szkoły powołuje w skład komisji
innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że
powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z
Dyrektorem tej szkoły.
7. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz
roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej
wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem
niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może
być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 55, ust.1-2.
8. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych; ze
sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia:
nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;
imiona i nazwiska osób, wchodzących w skład komisji;
termin sprawdzianu, o którym mowa w ust.2 pkt 1;
imię i nazwisko ucznia;
zadania sprawdzające;
ustaloną ocenę klasyfikacyjną:
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
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b) termin posiedzenia komisji;
c) imię i nazwisko ucznia;
d) wynik głosowania;
e) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.
9. Protokoły stanowią załączniki do arkusza ocen ucznia.
10. Do protokołu, o którym mowa w ust. 9, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą
informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu
przez ucznia zadania praktycznego.
11. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o
którym mowa w ust. 2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego
w dodatkowym terminie wyznaczonym prze dyrektora szkoły.
12. Przepisy ust.1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu
poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia
przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona
przez komisję jest ostateczna.
§ 56.
1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania,
uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia niedostatecznego.
2. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1. nie otrzymuje promocji do
klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem § 57, ust.15.
3. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji
rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen
klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę
klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do oddziału programowo wyższego
z wyróżnieniem.
4. Ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego
ucznia, w porozumieniu z rodzicami.
5. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim
oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć
edukacyjnych celującą ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim bądź laureata lub
finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej
oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych
celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.
§ 57.
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1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku rocznej
klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć
edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
2. Uczeń ubiegający się o egzamin poprawkowy składa pisemną prośbę do Dyrektora
szkoły w ciągu 3 dni od daty wystawienia ocen, nie później jednak niż w dniu rady
pedagogicznej klasyfikacyjnej.
3. Egzamin poprawkowy składa się z dwóch części: pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem
egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki, oraz wychowania fizycznego, z
których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.
4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor szkoły do dnia zakończenia
rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
5. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły.
W skład komisji wchodzą:
1) Dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako
przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
7. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 6 pkt. 2 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.
8. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w
szczególności:
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
3) termin egzaminu poprawkowego,
4) imię i nazwisko ucznia;
5) zadania egzaminacyjne,
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
9. Do protokołu załącza się odpowiednio pisemne prace ucznia i zwięzłą informację, o
ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania
praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
10. Uczeń, który z przyczyn
usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu
poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym
terminie, określonym przez Dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
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11. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza
klasę z zastrzeżeniem ust.12.
12. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w
ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia,
który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć
edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodnie ze
szkolnym planem nauczania realizowane w oddziale programowo wyższym.
Wydłużenie okresu nauki

§ 58.
1. Dla uczniów niepełnosprawnych można przedłużyć okres nauki na każdym etapie
edukacyjnym co najmniej o 1 rok, zwiększając proporcjonalnie liczbę godzin zajęć
edukacyjnych. Na pierwszym etapie edukacyjnym o jeden rok – na I etapie o dwa lata
– na II etapie edukacyjnym.
2. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność podejmuje Rada
Pedagogiczna po uzyskaniu opinii Zespołu, o którym mowa w przepisach wydanych
na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe, z której wynika
potrzeba przedłużenia uczniowi okresu nauki, w szczególności z powodu znacznych
trudności w opanowaniu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia
ogólnego lub efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia
w zawodach, oraz zgody rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia.
3. Decyzje, o których mowa w ust. 1 i 2, podejmuje się:
1) w przypadku szkoły podstawowej:
a) na I etapie edukacyjnym – nie później niż do końca roku szkolnego w klasie III;
b) na II etapie edukacyjnym – nie później niż do końca roku szkolnego w klasie VIII.
1) O wydłużeniu etapu edukacyjnego decyduje Dyrektor szkoły indywidualnie w
stosunku do każdego ucznia niepełnosprawnego. Decyzja Dyrektora powinna
znaleźć uzasadnienie w szczegółowej analizie sytuacji edukacyjnej dokonanej
przez Radę Pedagogiczną i zostać podjęta w uzgodnieniu z rodzicami.
2) Wydłużenie etapu edukacyjnego stosuje się do ucznia, u którego
niepełnosprawność powoduje spowolnienie tempa pracy i utrudnia opanowanie
treści programowej w czasie przewidzianym w planie nauczania na dany rok
szkolny. Treści te uczeń realizuje, o co najmniej jeden rok szkolny dłużej.
3) Na zakończenie pierwszego roku realizacji wydłużonego etapu edukacyjnego
uczeń nie podlega klasyfikacji rocznej i nie otrzymuje świadectwa promocyjnego.
Ukończenie szkoły
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§ 59.

1. Uczeń kończy szkołę podstawową, gimnazjum ( przy szkole podstawowej):
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, z uwzględnieniem § 46 ust. 3.,
uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej,
2) jeżeli przystąpił odpowiednio do egzaminu gimnazjalnego lub .egzaminu ósmoklasisty.
2. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym
promocję do klasy programowo wyższej.
3. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia
w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może
postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na
wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na
wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.
4. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na
wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia Rada
Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej
do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom
rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści
nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.
5. Uczeń kończy szkołę podstawową, gimnazjum (przy szkole podstawowej) z
wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust.1, pkt 1,
uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co
najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
6. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do
średniej ocen, o której mowa w ust. 5, wlicza się także roczne lub końcowe oceny
klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
7. O ukończeniu szkoły przez ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo
najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w
porozumieniu z rodzicami.
Egzamin

§ 60.
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1. Egzamin gimnazjalny jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w
podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz sprawdza, w jakim stopniu uczeń
lub słuchacz spełnia te wymagania.
2. Egzamin gimnazjalny jest przeprowadzany w terminie ustalonym przez CKE.
3. Egzamin gimnazjalny jest przeprowadzany w formie pisemnej.
4. Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części i obejmuje:
1) w części pierwszej - humanistycznej - wiadomości i umiejętności z zakresu
języka polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie;
2) w części drugiej - matematyczno-przyrodniczej - wiadomości i umiejętności
z zakresu matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii,
chemii, fizyki i geografii;
3) w części trzeciej - wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego
nowożytnego.
5. Do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego uczeń lub słuchacz przystępuje z tego
języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych
zajęć edukacyjnych.
6. Część trzecia egzaminu gimnazjalnego jest przeprowadzana na poziomie
podstawowym i na poziomie rozszerzonym.
7. Uczeń, który przystępuje do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z języka obcego
nowożytnego, którego naukę na podbudowie wymagań określonych w podstawie
programowej kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego kontynuował w
gimnazjum, przystępuje do egzaminu z tego języka na poziomie podstawowym i na
poziomie rozszerzonym, z zastrzeżeniem ust. 10..
8. Uczeń, który przystępuje do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z języka obcego
nowożytnego innego niż język obcy nowożytny, o którym mowa w ust. 6, przystępuje
do egzaminu z tego języka na poziomie podstawowym oraz może przystąpić do
egzaminu z tego języka na poziomie rozszerzonym, na wniosek rodziców ucznia.
9. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze
względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
lub niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest
niepełnosprawność intelektualna stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie
przystępuje do egzaminu gimnazjalnego.
10. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu
niepełnosprawności sprzężone inne niż wymienione w ust. 8. może być zwolniony
przez Dyrektora OKE z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego lub jego
części, na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły.
11. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu
na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, który przystępuje do części
trzeciej egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego, którego naukę na
podbudowie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego
dla II etapu edukacyjnego kontynuował w gimnazjum, jest zwolniony z obowiązku
przystąpienia do egzaminu z tego języka na poziomie rozszerzonym. Uczeń ten może
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przystąpić do egzaminu z tego języka na poziomie rozszerzonym, na wniosek
rodziców.
12. Laureat i finalista olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie MEN oraz
laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem lub
egzaminem gimnazjalnym, są zwolnieni: w przypadku ucznia gimnazjum z danego
zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku języka obcego
nowożytnego - z części trzeciej tego egzaminu.
13. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 12, następuje na podstawie zaświadczenia
stwierdzającego uzyskanie odpowiednio przez ucznia gimnazjum tytułu odpowiednio
laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu zespołu
egzaminacyjnego.
14. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 12, z danego zakresu części pierwszej lub z danego
zakresu części drugiej egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem z
danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku.
15. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 12, z części trzeciej egzaminu gimnazjalnego jest
równoznaczne z uzyskaniem z tej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku
na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym.
16. W przypadku gdy uczeń uzyskał tytuł laureata lub finalisty, o których mowa w ust. 12,
z innego języka obcego nowożytnego niż ten, który został zadeklarowany w części
trzeciej egzaminu gimnazjalnego, Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców ucznia lub na
wniosek słuchacza, złożony nie później niż na 2 tygodnie przed terminem egzaminu
gimnazjalnego, informuje okręgową komisję egzaminacyjną o zmianie języka obcego
nowożytnego, jeżeli języka tego uczy się w ramach obowiązkowych zajęć
edukacyjnych.
17. Rodzice ucznia lub słuchacz składają Dyrektorowi szkoły, nie później niż do dnia 30
września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny,
pisemną deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do
części trzeciej egzaminu gimnazjalnego.
18. Rodzice ucznia mogą złożyć Dyrektorowi szkoły, nie później niż na 3 miesiące przed
terminem egzaminu gimnazjalnego pisemną informację o:
1) zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji;
2) rezygnacji z przystąpienia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie
rozszerzonym - w przypadku, o którym mowa w ust.11.
19. W przypadku niezłożenia informacji o rezygnacji, o której mowa w ust. 18 i
nieprzystąpienia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym
uczeń lub słuchacz otrzymuje z części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie
rozszerzonym wynik "0%".
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20. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania może przystąpić
do egzaminu gimnazjalnego w warunkach dostosowanych do jego indywidualnych
potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, na podstawie tego orzeczenia.
21. Uczeń posiadający opinię poradni psychologiczno -pedagogicznej, w tym poradni
specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się może przystąpić do
egzaminu gimnazjalnego w warunkach dostosowanych do jego indywidualnych
potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, na podstawie tej opinii. Opinię
przedkłada się Dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 15 października roku
szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu gimnazjalnego.
22. Uczeń chory lub niesprawny czasowo może przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w
warunkach odpowiednich ze względu na jego stan zdrowia, na podstawie
zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza.
23. Uczeń, który w roku szkolnym, w którym przystępuje do sprawdzianu lub egzaminu
gimnazjalnego, był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu
na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą,
zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną, może
przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w warunkach dostosowanych do jego
indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, na podstawie
pozytywnej opinii rady pedagogicznej.
24. Opinia Rady Pedagogicznej, o której mowa w ust. 22, jest wydawana 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.
25. Dyrektor CKE opracowuje szczegółową informację o sposobach dostosowania
warunków przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego do potrzeb i możliwości
uczniów, o których mowa w ust. 19-22.
26. Rada Pedagogiczna wskazuje sposób lub sposoby dostosowania warunków
przeprowadzania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego do potrzeb i możliwości
uczniów, o których mowa w ust. 20-23, spośród możliwych sposobów dostosowania
warunków przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, określonych w szczegółowej
informacji, o której mowa w ust. 25.
27. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub
znacznym nie przystępują do sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.
28. Wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego nie wpływają na ukończenie szkoły.
29. Szczegółowy tryb przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu zawierają odrębne
przepisy MEN i CKE.
30. Zapisy dotyczące egzaminu gimnazjalnego stosuje się do zakończenia roku szkolnego
2018/2019, tj. do wygaśnięcia gimnazjów.
§ 61.
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1.
2.

Na zakończenie szkoły podstawowej ósmoklasista przystępuje do egzaminu.
Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w trzech kolejnych dniach:
1) pierwszego dnia – z języka polskiego;
2) drugiego dnia – z matematyki;
3) trzeciego dnia – z języka obcego nowożytnego, którego uczeń uczył się w
szkole podstawowej w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych i z
następujących przedmiotów do wyboru: biologii, chemii, fizyki, geografii i
historii.

3. Egzamin ósmoklasisty trwa:
1) z języka polskiego – 120 minut;
2) z matematyki – 100 minut;
3) z języka obcego nowożytnego i z przedmiotu do wyboru – po 90 minut.
4. Wynik egzaminu będzie miał wpływ na przyjęcie ucznia do szkoły ponadpodstawowej.
5. Szczegółowe warunki przeprowadzenia egzaminu określa rozporządzenie MEN.

§ 62.
4) Nauczyciel jest zobowiązany poinformować uczniów, z tygodniowym
wyprzedzeniem, o terminie sprawdzianu pisemnego, obejmującego określony dział
programu.
5) W przypadku tzw. kartkówek obejmujących trzy ostatnie lekcje powiązane
tematycznie, nauczyciel nie jest zobowiązany informować uczniów o ich terminie.
6) W jednym dniu nie może być więcej niż jeden sprawdzian, o którym mowa w ust. 1,
a w ciągu tygodnia nie więcej niż 3 tego typu sprawdziany.
7) Uczeń ma prawo do poprawy oceny w terminie ustalonym przez nauczyciela.
§ 63.
1) Wszystkie oceny są wpisywane do dziennika.
2) Nauczyciel ma prawo prowadzić dodatkowy zeszyt, w którym odnotowuje postępy
uczniów, z zastrzeżeniem §44 ust. 1.
§ 64.
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3. Wewnątrzszkolne ocenianie podlega ewaluacji.
§ 65.

1. W klasach I-III ocena zachowania jest oceną opisową i uwzględnia następujące
kryteria:
1) szacunek dla innych;
2) kultura osobista;
3) obowiązkowość, dokładność;
4) zaangażowanie, inicjatywa;
5) kontakty koleżeńskie;
6) poszanowanie cudzej własności;
7) wypełnianie poleceń;
8) punktualność;
9) zachowanie podczas zajęć pozalekcyjnych;
10) utrzymywanie porządku wokół siebie.
2. Ocenę zachowania ustala się przy wystawieniu oceny śródrocznej i rocznej, na 10 dni
przed zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.
3. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy na podstawie uwag o zachowaniu
ucznia zapisywanych w tabeli dotyczącej kryteriów zachowania, dołączonej
do każdego dziennika lekcyjnego, opinii pracowników szkoły i jeśli uzna to za
zasadne klasy. Wychowawca klasy przy ustalaniu oceny powinien uwzględnić
również dane dotyczące frekwencji.
4. Obowiązkiem wychowawcy jest sprawdzanie czy inni nauczyciele dokonują wpisów
do tabeli oraz ustalenie punktowej (dodatniej bądź ujemnej) wartości każdego
spostrzeżenia.
5. Wychowawca jest zobowiązany do informowania rodziców w czasie spotkań
semestralnych i rocznych o ilości punktów pozytywnych (+) i negatywnych (-) ucznia
oraz wynikających z tego konsekwencjach.
6. Punktem wyjścia do oceny zachowania jest ocena dobra (kredyt 40 pkt). Stopień
wzorowy może otrzymać uczeń będący wzorem człowieka, ucznia i kolegi, stopień
bardzo dobry wskazuje na wyróżniającą się postawę ucznia, poprawny na uchybienia
w wypełnianiu obowiązków, nieodpowiedni na ich lekceważenie a naganny na
świadome nierespektowanie zasad regulaminu szkoły oraz nieprzestrzeganie
podstawowych norm społecznych.

Rozdział 8
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY
§ 66.
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1. W szkole tworzy się stanowiska:
1) nauczycieli,
2) pedagogów;
3) logopedów;
4) innych specjalistów;
5) sekretarza szkoły;
6) intendenta;
7) specjalisty do spraw kadr;
8) specjalisty do spraw płac;
9) głównego księgowego;
10) kierownika pływalni;
11) ratowników;
12) konserwatorów;
13) sprzątaczek;
14) kucharek;
15) pomocy kuchennych;
16) szatniarzy;
17) kierowców;
18) opiekunów dzieci;
19) inspektora do spraw bhp.
2. Liczbę etatów pracowników wymienionych w ust. 1 ustala Dyrektor w porozumieniu
z organem prowadzącym.
3. Pracodawcą dla nauczycieli i pozostałych pracowników niebędących nauczycielami
jest Dyrektor.
4. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1
określają odrębne przepisy.
5. Prawa i powinności nauczycieli i specjalistów określa Karta Nauczyciela; innych
pracowników szkoły – zakładowy regulamin pracy oraz indywidualne zakresy
obowiązków.
Zadania nauczyciela i wychowawcy

§ 67.
1. Zadania nauczycieli i specjalistów określa Ustawa o systemie oświaty, Karta
Nauczyciela oraz inne przepisy prawa oświatowego.
2. Praca nauczyciela podlega ocenie zgodnie z odrębnymi przepisami prawa.
3. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i jest
odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece
uczniów.
4. Zadania nauczyciela związane są z:
72

1) odpowiedzialnością za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów;
2) prawidłowym przebiegiem procesu dydaktycznego;
3) doskonaleniem umiejętności dydaktycznych i podnoszeniem poziomu wiedzy
merytorycznej;
4) dbałością o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny;
5) wspieraniem rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań;
6) wnioskowaniem do wychowawcy o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną
ucznia, w przypadkach, gdy podejmowane przez nauczyciela działania nie
przyniosły oczekiwanych zmian lub gdy nauczyciel zdiagnozował wybitne
uzdolnienia;
7) bezstronnością i obiektywizmem w ocenie uczniów;
8) udzielaniem pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu
o rozpoznanie potrzeb uczniów;
9) prowadzeniem zindywidualizowanej pracy z uczniem o specjalnych potrzebach,
na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach;
10) dostosowaniem wymagań edukacyjnych z nauczanego przedmiotu (zajęć)
do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych ucznia mającego do tego uprawnienia nadane innymi przepisami
prawa oświatowego;
11) współpracą z wychowawcą i samorządem klasowym;
12) indywidualnymi i zbiorowymi kontaktami z rodzicami uczniów;
13) uczestnictwem w uroczystościach i imprezach organizowanych przez szkołę,
14) opieką nad uczniami skupionymi w organizacji, kole przedmiotowym, kole
zainteresowań lub innej formie organizacyjnej;
15) opieką nad uczniami poza terenem szkoły podczas uroczystości zewnętrznych,
konkursów, wycieczek itp.;
16) przestrzeganiem dyscypliny pracy;
17) prawidłowym prowadzeniem dokumentacji pedagogicznej;
18) przestrzeganiem tajemnicy służbowej i ochroną danych osobowych uczniów
i rodziców;
19) przestrzeganiem zasad współżycia społecznego i dbaniem o właściwe relacje
pracownicze;
20) uczestniczeniem w przeprowadzaniu egzaminu.
§ 68.
1.

Zadaniem wychowawcy oddziału jest:
6) tworzenie atmosfery wzajemnego zaufania;
7) otaczanie indywidualną opieką i wspieranie w trudnościach każdego ucznia
i wychowanka;
8) ukazywanie odpowiedzialnej postawy życiowej wobec wspólnoty szkolnej,
rodziny, narodu, państwa;
9) pomoc w organizowaniu życia wspólnotowego powierzonego oddziału;
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10) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w danym oddziale, uzgadnianie
z nimi i koordynowanie działań dydaktyczno-wychowawczych;
11) utrzymywanie kontaktu z rodzicami uczniów i wychowanków, systematyczne
informowanie ich o postępach w nauce i zachowaniu dzieci, włączanie ich
w życie szkoły i realizację programu wychowawczego szkoły;
12) zaznajamianie rodziców uczniów swojego oddziału z zasadami oceniania
wewnątrzszkolnego;
13) prowadzenie dokumentacji swojego oddziału, w tym arkuszy ocen;
2. Wychowawca opracowuje spójne z programem wychowawczym szkoły oraz
treści i formy zajęć tematycznych na godzinach przeznaczonych do dyspozycji
wychowawcy.
3. W trudnych sytuacjach opiekuńczo-wychowawczych wychowawca jest
zobowiązany do korzystania z pomocy specjalistów ( takich jak: pedagog,
psycholog, logopeda itp.) zatrudnionych w szkole bądź w poradniach
pedagogiczno-wychowawczych.
Pedagog, psycholog, logopeda

§ 69.
1. Pedagog wykonuje zadania ogólnowychowawcze, profilaktyczne. Do zadań
pedagoga należy w szczególności:
a) dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej szkoły;
b) współuczestnictwo w opracowywaniu planu pracy szkoły w sferze
dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej;
c) troska o realizację obowiązku szkolnego uczniów szkoły;
d) współpraca z dyrekcją, nauczycielami, rodzicami, poradnią psychologiczno
– pedagogiczną w rozwiązywaniu pojawiających się problemów opiekuńczo
– wychowawczych;
e) udzielanie porad uczniom, rodzicom, nauczycielom ułatwiających
rozwiązywanie ich problemów wychowawczych;
f) zwracanie szczególnej uwagi na przestrzeganie przez szkołę w szczególności
postanowień Konwencji Praw Dziecka;
g) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów, przyczyn trudności w nauce
i niepowodzeń szkolnych oraz trudności wychowawczych przez: obserwację
zachowań pojedynczych uczniów i klasy, rozmowy indywidualne
i uczestnictwo w godzinach wychowawczych, analizę wyników nauczania
i ocen wychowania, diagnozę środowiskową ucznia, udzielanie porad
wychowawczych, prowadzenia zajęć na tematy ważne i interesujące uczniów;
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h) określanie
form
i
sposobów
udzielania
pomocy
uczniom
poprzez wnioskowanie o wydanie opinii o uczniu do poradni psychologiczno
– pedagogicznej, opracowywanie wniosków dotyczących uczniów
wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej;
i) rozpoznawanie sposobów spędzania czasu wolnego przez uczniów
wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej;
j) stwarzanie uczniom wymagającym szczególnej opieki i pomocy, z rodzin
dysfunkcyjnych możliwości udziału w różnych zajęciach turystycznych,
rekreacyjnych i innych zorganizowanych zajęciach pozalekcyjnych,
pozaszkolnych;
k) udzielanie pomocy wychowawcom klas i nauczycielom w pracy z uczniami
sprawiającymi trudności wychowawcze;
l) prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia psychicznego,
ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień zapobiegania uzależnieniom,
wśród uczniów, nauczycieli i rodziców;
m) wspieranie uczniów w dokonywaniu wyboru szkoły średniej oraz udzielania
informacji w tym zakresie;
n) podejmowanie działań pedagogicznych w sytuacjach kryzysowych;
o) współpraca z organizacjami w zakresie wspólnego oddziaływania na uczniów
wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej;
p) organizowanie indywidualnej opieki pedagogicznej;
q) organizowanie pomocy materialnej dla potrzebujących uczniów;
r) wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych
środowiskowo do odpowiednich instytucji, jeśli zajdzie taka konieczność.
§ 70.
1. Psycholog wykonuje zadania z zakresu udzielania i organizacji pomocy psychologiczno
-pedagogicznej w szkole, a w szczególności zajmuje się:
1) prowadzeniem badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym
diagnozowaniem potencjalnych możliwości oraz wspieraniem mocnych stron ucznia;
2) diagnozowaniem sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia
odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych,
mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli;
3) organizowaniem i prowadzeniem różnych form pomocy psychologiczno- pedagogicznej
dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
4) zapewnieniem uczniom doradztwa w zakresie wyboru dalszego kształcenia i rozwoju;
5) minimalizowaniem skutków zaburzeń rozwojowych;
6) zapobieganiem zaburzeniom zachowania;
7) inicjowaniem różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i
pozaszkolnym ucznia;
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8) wspieraniem wychowawców oddziałów oraz zespołów wychowawczych i innych
zespołów problemowo-zadaniowych w działaniach wynikających z programu
wychowawczego szkoły i programu profilaktycznego, o których mowa w odrębnych
przepisach.
§ 71.
1. Logopeda w szczególności:
1) przeprowadza badania wstępne, w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy
głośnej i pisma:
2) dokonuje diagnozy logopedycznej oraz - odpowiednio do jej wyników - organizuje pomoc
logopedyczną;
3) prowadzi profilaktykę logopedyczną;
4) organizuje pomoc logopedyczną dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, przy
ścisłej współpracy z pedagogiem/psychologiem i nauczycielami;
5) organizuje i prowadzi różnorodne formy z zakresu pomocy logopedycznej dla rodziców
i nauczycieli;
6) wspiera działania wychowawcze i profilaktyczne nauczycieli wynikające z programów:
wychowawczego, profilaktycznego, o których mowa w odrębnych przepisach.
Zespoły nauczycielskie

§ 72.
1.
Dyrektor może powoływać Zespoły Przedmiotowe złożone z nauczycieli
przedmiotów pokrewnych, bądź zespoły problemowe powoływane do rozwiązania
konkretnych spraw.
2.
Dyrektor powołuje Zespoły składające się z nauczycieli, wychowawców,
specjalistów dla dzieci potrzebujących pomocy psychologiczno - pedagogicznej.
Zespół taki ma za zadanie planowanie i koordynowanie udzielania pomocy
psychologiczno - pedagogicznej. Dyrektor wyznacza osobę koordynującą pracę
Zespołów ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
3.
Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego
zadaniem jest w szczególności:
1) korelowanie treści programowych przedmiotów i porozumiewanie się co do
wymagań programowych oraz organizacji kontroli i diagnozy osiągnięć uczniów;
2) porozumiewanie się z rodzicami w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i
organizacji czasu wolnego;
3) uzgodnienie tygodniowego, łącznego obciążenia ucznia pracą domową;
4) opracowywanie indywidualnych programów pracy z uczniem posiadającym
orzeczenie do kształcenia specjalnego;
5) wyrażanie opinii w sprawie oceny zachowania uczniów.
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4. Pracą zespołu kieruje wychowawca klasy.
§ 73.
Za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i
pozalekcyjnych odpowiada nauczyciel prowadzący te zajęcia.
2.
Za bezpieczeństwo uczniów w czasie przerw międzylekcyjnych odpowiadają
nauczyciele zgodnie z opracowanym planem dyżurów wychowawczych.
3.
Nauczyciele pełniący dyżur odpowiadają za bezpieczeństwo uczniów na korytarzach,
w sanitariatach, na klatkach schodowych, w szatni przed salą gimnastyczną lub innych
wyznaczonych miejscach.
4.
Dyżur wychowawczy rozpoczyna się co najmniej np. 10 minut przed zajęciami
dydaktycznymi, równo z dzwonkiem rozpoczynającym przerwę i kończy się równo z
dzwonkiem kończącym przerwę.
5.
Za bezpieczeństwo uczniów po dzwonku kończącym przerwę odpowiada nauczyciel
rozpoczynający daną lekcję.
6.
Za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć odbywających się poza terenem szkoły
odpowiadają:
1)
kierownik wycieczki i opiekunowie grupy;
2)
na wycieczce przedmiotowej lub krajoznawczo – turystycznej udającej się poza
teren szkoły, lecz w obrębie miejscowości, bez korzystania z publicznych środków
lokomocji, co najmniej jeden opiekun na 30 uczniów;
3)
na wycieczce udającej się poza teren szkoły z korzystaniem z publicznych środków
lokomocji w obrębie tej samej miejscowości, jeden opiekun na 15 uczniów;
4)
na wycieczce turystyki kwalifikowanej jeden opiekun na 10 uczniów, a kierownik
wycieczki musi posiadać odpowiednie uprawnienia.
1.

Zakres zadań innych pracowników szkoły

§ 74.
1. Funkcje pomocnicze w szkole spełniają pracownicy administracyjni i obsługowi.
2. Pracowników tych zatrudnia Dyrektor na zasadach przewidzianych w prawie pracy.
3. Pracownicy administracyjni i obsługowi realizują zadania na podstawie indywidualnych
zakresów zadań, uprawnień i odpowiedzialności ustalonych przez Dyrektora szkoły.

Rozdział 9
WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI
§ 75.
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1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach nauczania, wychowania
i profilaktyki.
2. Rodzice mają prawo do poznania dokumentów pracy szkoły, a w szczególności:
1) Statutu;
2) Programu Wychowawczego;
3) Programu Profilaktycznego;
4) Szkolnego Zestawu Programów Nauczania;
3. Rodzice mają prawo do:
1) uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,
jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce;
2) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania oraz dalszego
kształcenia dzieci;
3) uzyskiwania informacji na temat realizowanych w szkole programów
profilaktycznych oraz do opiniowania form ich realizacji;
4) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny
opinii na temat pracy szkoły.
4. Celem wymiany informacji oraz dyskusji miedzy rodzicami a nauczycielami
organizuje się:
1) zebrania ogólnoszkolne:
a) dotyczące organizacji roku szkolnego,
b) informacyjne - w trakcie roku szkolnego,
c) spotkania szkoleniowe dla rodziców;
2) zebrania z wychowawcą oddziału:
a) dotyczące organizacji roku szkolnego,
b) podsumowujące pierwszy i drugi semestr,
c) zebrania bieżące;
3) konsultacje indywidualne.
5. 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.

Rozdział 10
PROJEKT EDUKACYJNY
§ 76.
1. Do roku szkolnego 2018/2019 uczniowie oddziałów gimnazjalnych biorą udział w
realizacji projektu edukacyjnego.
2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na
celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.

78

3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania
określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjó lub
wykraczać poza te treści.
4. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i
obejmuje następujące działania:
1) wybranie tematu projektu edukacyjnego,
2) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji,
3) wykonanie zaplanowanych działań,
4) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego i jego ewaluację.
5. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określone przez Dyrektora
w porozumieniu z Radą Pedagogiczną zawiera załącznik nr 2 do Statutu.
6. Wewnątrzszkolne ocenianie uwzględnia udział ucznia w realizacji projektu
edukacyjnego.
7. Wychowawca oddziału na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą
realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców o warunkach
realizacji projektu edukacyjnego.
8. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu
edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.
9. Dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia realizacji projektu edukacyjnego
w przypadkach uniemożliwiających udział ucznia w realizacji tego projektu.
10. W przypadkach, o których mowa w ust. 9., na świadectwie ukończenia gimnazjum
w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji
projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony”.

Rozdział 11
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 77.
1. Szkoła posiada własny Sztandar.
§ 78.
1. Dla realizacji celów statutowych szkoła posiada odpowiednie pomieszczenia zgodnie
z art. 67 ust. 1 ustawy o systemie oświaty.
§ 79.
1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 80.
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1. Regulaminy określające działalność organów szkoły, jak też wynikające z celów
i zadań, nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego Statutu, jak również
z
przepisami wykonawczymi do Ustawy o systemie oświaty.

§ 81.
1. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.
2. Szkoła jest jednostką budżetową.

§ 82.
1. Zmiany w statucie dokonywane mogą być z inicjatywy:
4) Dyrektora jako przewodniczącego Rady Pedagogicznej;
5) organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
6) Rady Rodziców;
7) organu prowadzącego szkołę;
8) oraz co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

Załącznik nr 1
Kryteria ocen zachowania w Szkole Podstawowej nr 9
1. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:
1) wypełnia wszystkie postanowienia regulaminu szkolnego, jest wzorem dla innych;
2) wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich pracowników szkoły i kolegów
oraz prezentuje taką postawę na wszystkich zajęciach organizowanych przez szkołę
i poza nią;
3) dba o kulturę słowa, stosuje formy grzecznościowe wobec dorosłych i kolegów;
4) jest koleżeński i życzliwy wobec innych (z własnej inicjatywy pomaga kolegom,
np. w nauce, uzupełnianiu zaległości);
5) okazuje szacunek osobom starszym;
6) rozumie potrzeby osób niepełnosprawnych;
7) jest tolerancyjny wobec innych kultur, religii, narodowości;
8) jest uczciwy;
9) jest zawsze przygotowany do zajęć (nosi niezbędne przybory szkolne);
10) jest inicjatorem działań na rzecz klasy, szkoły, środowiska;
11) reprezentuje szkołę poprzez aktywny udział w konkursach, zawodach, projektach
edukacyjnych, akcjach;
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12) dba o powierzone mu podręczniki, przeznaczone do wieloletniego użytkowania.
13) wzorowo pełni dyżury klasowe i szkolne, sumiennie wywiązuje się z powierzonych
mu obowiązków;
14) nie przeszkadza w prowadzeniu lekcji;
15) wyróżnia się troską o mienie szkoły, klasy, kolegów;
16) wyróżnia się troską o swój estetyczny wygląd:
17) przestrzega zasad higieny osobistej;
18) do szkoły nosi estetyczny, stosowny i schludny ubiór (nie koloryzuje włosów, nie robi
makijażu oraz nie maluje paznokci);
19) na uroczystości szkolne przychodzi w stroju galowym;
20) dba o zdrowie swoje i innych, nie pali papierosów, nie zażywa środków odurzających;
21) bezwzględnie przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią;
22) systematycznie uczęszcza na zajęcia, nie ma nieusprawiedliwionych spóźnień
i nieobecności;
23) zawsze zmienia obuwie;
24) troszczy się o kulturę słowa,
25) nigdy nie używa słów nieprzyzwoitych, wulgaryzmów;
26) nie zamieszcza niestosownych wpisów w Internecie na portalach społecznościowych
lub innych komunikatorach.
27) uzyskał 61 lub więcej punktów na + według ustalonego kryterium punktowego.
2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
1) wypełnia wszystkie obowiązki wynikające z regulaminu szkolnego;
2) chętnie bierze udział w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska, bardzo dobrze
wywiązuje się z powierzonych mu zadań;
3) systematycznie uczęszcza do szkoły, stara się być zawsze przygotowany do lekcji;
4) nie ma uwag dotyczących niewłaściwego zachowania,
5) troszczy się o mienie szkolne, społeczne i kolegów, dba o porządek otoczenia;
6) dba o kulturę słowa, stosuje formy grzecznościowe, wobec dorosłych i kolegów, nie
używa wulgarnego słownictwa;
7) prezentuje wysoki poziom kultury osobistej;
8) jest koleżeński i życzliwy wobec innych, chętnie pomaga innym;
9) okazuje szacunek osobom starszym;
10) rozumie potrzeby osób niepełnosprawnych;
11) dba o swój estetyczny wygląd:
12) przestrzega zasad higieny osobistej;
13) do szkoły nosi stosowny i schludny ubiór (nie koloryzuje włosów, nie robi makijażu
oraz nie maluje paznokci);
14) na uroczystości szkolne przychodzi w stroju galowym;
15) dba o zdrowie swoje i innych, nie ulega nałogom;
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16) jest tolerancyjny wobec innych kultur, narodowości, religii;
17) bezwzględnie przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią;
18) nie zamieszcza niestosownych wpisów w Internecie na portalach społecznościowych
lub innych komunikatorach.
19) dba o powierzone mu podręczniki, przeznaczone do wieloletniego użytkowania;
20) uzyskał od 45-60 punktów w skali kryterium punktowego.
3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń który:
1)
2)
3)
4)
5)

przestrzega regulaminu szkolnego;
bierze udział w życiu klasy i szkoły;
dobrze wywiązuje się z powierzonych obowiązków;
systematycznie uczęszcza na zajęcia i przygotowuje się do nich;
nie otrzymuje licznych, powtarzających się lub dotyczących rażącego naruszenia
regulaminu szkolnego uwag;
6) szanuje mienie szkolne, społeczne i kolegów, pozostawia po sobie porządek;
7) dba o kulturę słowa, stosuje formy grzecznościowe wobec dorosłych i kolegów, nie
używa wulgarnego słownictwa;
8) jest kulturalny, swoim zachowaniem stara się nie utrudniać pracy kolegom
i pracownikom szkoły;
9) jest koleżeński i życzliwy dla innych, szanuje ludzi starszych i niepełnosprawnych;
10) dba o swój estetyczny wygląd:
11) przestrzega zasad higieny osobistej;
12) do szkoły ubiera się schludnie i skromnie (nie koloryzuje włosów, nie robi makijażu
oraz nie maluje paznokci);
13) na uroczystości szkolne przychodzi w stroju galowym;
14) dba o swoje zdrowie, nie ulega nałogom;
15) jest tolerancyjny wobec innych kultur, religii, narodowości;
16) przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią;
17) nie zamieszcza niestosownych wpisów w Internecie na portalach społecznościowych
lub innych komunikatorach.
18) dba o powierzone mu podręczniki, przeznaczone do wieloletniego użytkowania
19) mieści się w skali kryterium punktowego między 31-44 pkt.
4. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
1) na ogół spełnia obowiązki wynikające z regulaminu szkoły ( zdarzają mu się drobne
uchybienia);
2) uczestniczy w życiu szkoły i klasy;
3) zdarza mu się być nieprzygotowanym do lekcji;
4) nie otrzymuje licznych, powtarzających się uwag dotyczących niewłaściwego
zachowania się podczas zajęć i przerw śródlekcyjnych;
5) poprawnie zachowuje się w stosunku do pracowników szkoły i kolegów;
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6) na ogół wywiązuje się z obowiązków dyżurnego i powierzonych mu prac;
7) przestrzega zasad higieny osobistej, dba o zdrowie swoje i innych, nie ulega nałogom;
do szkoły ubiera się schludnie i skromnie (nie koloryzuje włosów, nie robi makijażu
oraz nie maluje paznokci);
8) na uroczystości szkolne stara się przychodzić w stroju galowym;
9) przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w szkole i poza nią;
10) szanuje mienie szkolne, społeczne i prywatne, w przypadku zniszczenia własności
szkolnej lub prywatnej dokonuje naprawy lub w inny sposób rekompensuje szkodę;
11) nie znęca się fizycznie ani psychicznie nad innymi, szczególnie młodszymi
i słabszymi;
12) stara się unikać kłótni i konfliktów;
13) wykazuje chęć współpracy z wychowawcą, pedagogiem lub psychologiem,
pozytywnie reaguje na uwagi pracowników szkoły;
14) stara się poprawić swoje zachowanie (widać postępy w pracy nad sobą);
15) stara się być tolerancyjnym wobec innych kultur, narodowości i religii;
16) nie zamieszcza niestosownych wpisów w Internecie na portalach społecznościowych
lub innych komunikatorach;
17) stara się dbać o powierzone mu podręczniki, przeznaczone do wieloletniego
użytkowania
18) posiada od 21- 30 punktów w skali ustalonego kryterium punktowego.
5. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
1) często łamie zasady regulaminu szkolnego;
2) lekceważy obowiązki szkolne ( nie wykonuje poleceń nauczycieli, często jest
nieprzygotowany do lekcji, swoim zachowaniem utrudnia prowadzenie zajęć );
3) nie bierze udziału w życiu klasy i szkoły;
4) ma liczne, powtarzające się uwagi, świadczące o wielokrotnym i świadomym łamaniu
obowiązujących norm i zasad;
5) nie stosuje się do zaleceń dotyczących stroju i wyglądu ( farbuje włosy, robi makijaż,
maluje paznokcie);
6) brak stroju galowego podczas uroczystości ;
7) nie wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków lub wykonuje je niedbale;
8) nie szanuje cudzej własności, niszczy mienie klasy, szkoły i kolegów;
9) nie przestrzega zasad kulturalnego zachowania się wobec nauczycieli, personelu
szkoły i kolegów, używa wulgarnych słów;
10) swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla siebie i innych ( przynosi do szkoły
niebezpieczne przedmioty, samowolnie opuszcza teren szkoły lub oddala się od grupy,
na przerwach zachowuje się w sposób zagrażający bezpieczeństwu swojemu i innych);
11) bierze udział w bójkach, kłamie, oszukuje;
12) ulega nałogom;
13) często nie zmienia obuwia,
14) mieści się w granicy punktowej ustalonego kryterium między 11-20 pkt.
83

6. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
1)
2)
3)
4)
5)

nie wykazuje poprawy mimo podejmowanych przez szkołę środków zaradczych;
nie przestrzega zasad regulaminu szkolnego;
nie wywiązuje się z obowiązków ucznia;
swoim zachowaniem :
- uniemożliwia prowadzenie lekcji, otrzymuje częste uwagi ustne i pisemne;

6) - daje zły przykład rówieśnikom;
7) - wpływa na nich demoralizująco;
8) - zagraża bezpieczeństwu własnemu i innych;
9) - otrzymuje naganę od wychowawcy lub dyrektora szkoły;
10) swoim wyglądem (farbuje włosy, robi makijaż, maluje paznokcie) daje zły przykład
rówieśnikom;
11) prowokuje bójki, często bierze w nich udział, dopuścił się kradzieży;
12) znęca się psychicznie i fizycznie nad słabszymi, stosuje szantaż, wyłudzanie,
zastraszanie;
13) rozmyślnie niszczy mienie szkolne lub prywatne, nie wywiązuje się z obowiązku
naprawienia szkody;
14) wobec nauczycieli, personelu szkoły i kolegów jest arogancki, wulgarny i agresywny;
15) ulega nałogom ( pali papierosy lub pije alkohol albo stosuje środki odurzające lub je
rozprowadza);
16) wagaruje, bardzo często spóźnia się na zajęcia,
17) zniszczył lub zgubił powierzone mu podręczniki, przeznaczone do wieloletniego
użytkowania;
18) nie zmienia obuwia;
19) zamieszcza niestosowne i wulgarne wpisy na portalach społecznościowych i innych
komunikatorach;
20) kłamie, wprowadza w błąd kolegów i nauczyciela, fałszuje dokumentację szkolną:
usprawiedliwienia, oceny;
21) nagminnie przebywa podczas zajęć lekcyjnych poza szkołą i opuszcza niepotrzebnie
teren szkoły;
22) popada w konflikt z prawem poprzez kradzieże, włamania, bijatyki, wyłudzanie
pieniędzy
23) jest podejrzany o wykroczenie przeciw szkole;
24) posiada od 0-10 punktów lub ujemne, ustalonych według kryteriów.
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1) Oceną wyjściową jest ocena dobra zachowania. W trakcie semestru uczeń może otrzymać
punkty dodatnie i punkty ujemne w zależności od zaangażowania na rzecz szkoły, swojej
klasy, wywiązywania się z obowiązków szkolnych, przestrzegania zasad i reguł zapisanych
w Statucie Szkoły, postępowania zgodnie z dobrem społeczności szkolnej.
2) Ocena semestralna zachowania jest sumą punktów uzyskanych przez ucznia w ciągu
danego semestru.
3) Aby uzyskać właściwą ocenę zachowania należy zgromadzić odpowiednio:
61 pkt. i powyżej - wzorowa
60 - 45 pkt. - bardzo dobra
44 - 31 pkt. - dobra
30 – 21 pkt. - poprawna
20 –11 pkt. - nieodpowiednia
10 - 0 pkt. lub ujemne - naganna
4) Ocenę śródroczną i roczną wystawia wychowawca według przyjętej skali punktów,
uwzględniając zapisy w tabeli.
5). Zachowanie ustala się według kryteriów:
zachowanie

liczba punktów

wzorowe

61 i więcej

bardzo dobre

45 - 60

dobre

31- 44

poprawne

21-30

nieodpowiednie

11- 20

naganne

od 0-10 lub ujemne
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6) W dzienniku lekcyjnym jest zeszyt uwag, do którego nauczyciele wpisują swoje
spostrzeżenia i uwagi (pozytywne i negatywne) na podstawie obserwacji ucznia w szkole
i poza nią.
7) Za punkt wyjścia przyjęto kredyt 40 punktów, który otrzymuje każdy uczeń na początku
każdego śródrocza. Jest on równoważny ocenie dobrej z zachowania. Ocena może być
podwyższona o punkty zdobyte na „plus" lub obniżona o punkty zdobyte na „minus".
8)
Na początku drugiego śródrocza, oprócz puli 40 punktów, uczeń otrzymuje
za zachowanie:
wzorowe: + 6 punktów,
bardzo dobre: + 5 punktów,
dobre: 0 punktów,
poprawne: (- 5 ) punktów,
nieodpowiednie: (- 10 ) punktów,
naganne: (- 20) punktów.
8. Uczeń może otrzymać 1 –5 punktów dodatnich za:
1) reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych, turniejach, przedmiotowych
konkursach szkolnych i pozaszkolnych, olimpiadach i innych konkursach związanych
z zainteresowaniami uczniów (np. literacki, taneczny, muzyczny);
2) promowanie, rozwijanie lub wdrażanie inicjatyw, prowadzenie akcji na terenie szkoły
lub wychodzenie z nimi poza szkołę (PCK, Wolontariat, Caritas);
3) wypełnianie funkcji w samorządzie szkolnym lub klasowym;
4) reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym;
5) podejmowanie prac na rzecz szkoły i klasy (np. wykonanie gazetki, dekoracji,
przygotowywanie uroczystości klasowej);
6) czynny udział w uroczystościach szkolnych (np. w święcie Patrona Szkoły, występy
w akademiach szkolnych (np. w Dniu Matki, Jasełkach) i reprezentowanie szkoły w
innych uroczystościach promujących szkołę: „Dni otwarte”;
7) 100% frekwencję liczoną co miesiąc (przyznajemy 1 pkt.);
8) czynny, systematyczny udział w pracach zajęć pozalekcyjnych/lekcyjnych;
9) interwencję w sposób adekwatny w przypadku zajść lub sytuacjach trudnych
wychowawczo (nie skarżenie);
10) systematyczną pomoc innym uczniom (np. w nauce), nauczycielowi, pracownikowi
szkoły;
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11) bierze aktywny udział w przygotowywaniu projektu edukacyjnego;
12) dba o powierzone mu podręczniki przeznaczone do wieloletniego użytkowania;
13) z własnej woli lub na polecenie nauczyciela albo pracownika szkoły pomaga innym
w szczególności osobom niepełnosprawnym.
9.Punkty dodatnie przyznawane są uznaniowo w zależności od osiągnięć, wysiłku ucznia.
10. Uczeń może otrzymać punkty ujemne:
1) jeden punkt ujemny za:
a) każde spóźnienie na lekcję;
b) każdą nieusprawiedliwioną godzinę nieobecności;
c) jeżeli nie zmienienie obuwia;
d) spożywanie posiłków, picie, żucie gumy w czasie lekcji;
e) nieodpowiedni strój szkolny (odkryty brzuch i ramiona, zbyt krótka spódniczka,
głęboko wycięte spodenki, kolczyki w różnych częściach ciała) lub wygląd (np.
makijaż, fryzura nieadekwatna do wieku - farbowane włosy) z wyjątkiem imprez,
podczas których dopuszczona jest swoboda w tym względzie;
f) śmiecenie w sali lekcyjnej, na korytarzu lub w innym miejscu na terenie szkoły
lub w miejscu poza szkołą, gdzie organizowane jest wyjście;
g) nieodpowiednie zachowanie podczas przerw (np. szybkie bieganie, przepychanki,
dokuczliwe zaczepianie innych;)
h) przemieszczanie się po sali bez zgody nauczyciela;
i) nierzetelne wypełnianie obowiązków dyżurnego klasy;
j) nieprzestrzeganie regulaminów pracowni, świetlicy, jadalni, biblioteki, przebieralni;
k) nie wykonywanie poleceń nauczyciela lub pracowników szkoły;
l)

wychodzenie podczas przerw poza teren szkoły.

2) dwa punkty ujemne za:
a) użycie wulgarnego słownictwa;
b) naruszenie dekoracji, sprzętu szkolnego, mienia prywatnego drugiej osoby dla
zabawy
lub w celu przywłaszczenia go;
c) użycie telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego w czasie zajęć
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d) zabieranie głosu podczas lekcji bez zgody nauczyciela;
e) niekulturalne zachowanie podczas wyjść organizowanych przez szkołę;
f)

nieprzestrzeganie regulaminu wycieczki;

g) brak higieny osobistej.
3). 3 – 5 punktów ujemnych za:
a) aroganckie zachowanie w stosunku do nauczyciela lub pracownika szkoły;
b) rejestrowanie głosu, wyglądu i zachowań jakichkolwiek osób za pomocą telefonu
komórkowego lub innego urządzenia na terenie szkoły;
c) odmówienie wykonania polecenia nauczyciela i dostosowania się do zasad w
przypadku sytuacji ewakuacji;
d) nieoddanie telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego na żądanie
nauczyciela;
e) użycie przemocy fizycznej i/lub psychicznej wobec innej osoby (np. popychanie,
kopanie, uderzenie, obrażanie wyzwiskami, wyśmiewanie , pobicie, manipulacja,
szantaż, szykanowanie innych osób z powodu odmienności przekonań, wymuszenia,
wysługiwanie się innymi w zamian za korzyści materialne);
f) spożycie alkoholu, środków odurzających, palenie tytoniu na terenie szkoły i podczas
imprez szkolnych organizowanych w szkole i poza nią;
g) przyniesienie do szkoły i użycie przedmiotu mogącego zagrozić życiu i
bezpieczeństwu;
h) opuszczenie sali lekcyjnej bez zgody nauczyciela;
i) opuszczenie budynku szkoły w czasie zajęć (wagary) lub wyznaczonego terenu szkoły
w czasie przerwy;
j) odłączenie się od grupy w czasie wyjścia poza teren szkoły;
k) dewastację sprzętu szkolnego lub cudzej własności, przy czym rodzice lub prawni;
opiekunowie ucznia zobowiązani są do odkupienia zniszczonego sprzętu lub jego
naprawy bądź zwrotu kosztów naprawy;
l) notoryczne niekorzystanie z szatni;
m) okłamywanie nauczyciela, fałszowanie usprawiedliwień,
11. W przypadku szczególnych przewinień: brutalne pobicie, szantaż, psychiczne znęcanie
się, kradzież, znieważenie nauczyciela lub pracownika szkoły, picie alkoholu, zażywanie
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narkotyków, akty wandalizmu, nagminne wagary uczeń otrzymuje obniżoną ocenę
zachowania, nieodpowiednią lub naganną, niezależnie od liczby punktów uzyskanych w ciągu
semestru .
12.Uczeń który mimo napomnień powtarza niewłaściwą postawę lub rażąco narusza dobro
innych osób jest kierowany na rozmowę z wychowawcą klasy i pedagogiem, a następnie
na spotkanie z Dyrektorem, rodzicami i osobami poszkodowanymi. Jego zachowanie może
również skutkować naganą wychowawcy klasy lub Dyrektora szkoły.
13. W konsekwencji otrzymuje punkty ujemne:
1) -indywidualna rozmowa dyscyplinująca z wychowawcą i pedagogiem szkolnym -3
pkt;
2) -rozmowa dyscyplinująca z wychowawcą i rodzicami -5 pkt;
3) -indywidualna rozmowa dyscyplinująca z dyrektorem szkoły -8 pkt;
4) -rozmowa dyscyplinująca z dyrektorem szkoły, wychowawcą i rodzicami -10 pkt;
5) - nagana wychowawcy klasy -50 pkt;
6) - nagana dyrektora szkoły skutkuje bezwzględnym odwołaniem się do zapisów w
Statucie szkoły.
14. Uczeń, który mimo podejmowanych działań wychowawczych (rozmowy z wychowawcą
i pedagogiem, Dyrektorem, rodzicami), nie zmienia swojego nagannego zachowania, tzn:
1) - wagaruje;
2) - przywłaszcza sobie cudzą własność;
3) - oskarża innych, kłamie;
4) - znęca się nad słabszymi (bójki, pobicia, wyłudzanie pieniędzy);
5) - celowo niszczy zdrowie swoje i innych osób (papierosy, alkohol, narkotyki);
6) - nagminnie lekceważy obowiązki szkolne;
7) - nie okazuje szacunku osobom dorosłym, koleżankom i kolegom;
jest kierowany na badania psychologiczno-pedagogiczne w porozumieniu z rodzicami,
a dodatkowo:
a) - może być przeniesiony do równoległego oddziału klasowego (jeżeli taki istnieje);
b) - może być przeniesiony przez Kuratora Oświaty do innej szkoły na wniosek
Dyrektora szkoły i uchwały Rady Pedagogicznej. O tym zamiarze muszą być
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poinformowani pisemnie rodzice lub prawni opiekunowie ucznia. Jego przestępstwa
zgłaszane są na Policję – wydział dla nieletnich.
15. W każdej klasie na gazetce szkolnej powinien znajdować się wykaz kryteriów ocen
z zachowania.

Załącznik nr 2
Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego
§ 1.
Postanowienia ogólne.
1. Niniejszy załącznik określa zasady uczestnictwa w projekcie edukacyjnym, zwanym
dalej „Projektem”.
2. Uczestnikami
Projektu
są
wszyscy
uczniowie
gimnazjum
(zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 roku
zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych), którzy edukację gimnazjalną
rozpoczęli w roku szkolnym 2009/2010.
3. Wychowawca oddziału na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą
realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców o warunkach
realizacji projektu edukacyjnego, z zastrzeżeniem pkt 4.
4. Koordynatorem projektu w gimnazjum jest dwuosobowy zespół nauczycieli powołany
przez Dyrektora.
5. Zespół koordynujący ściśle współpracuje z wychowawcami oddziałów, którzy
prowadzą zbiorową kartę projektu określonego zespołu klasowego.
6. Do 15 października, każdego roku szkolnego, wychowawcy przygotowują zestawienie
uczniów poszczególnych zespołów klasowych wraz z określeniem nazw Projektów,
w których dani uczniowie biorą udział, a następnie przekazują je właściwemu
koordynatorowi.
7. Szczegółowe warunki realizacji projektu podlegają ewaluacji.
§ 2.
Realizacja Projektu.
1. Zgodnie z założeniami, wyżej wymienionego rozporządzenia, Projekt jest
realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela.
2. Zespół uczniowski powinien liczyć od 3 do maksymalnie 6 uczniów, z
zastrzeżeniem pkt. 3.
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3. W przypadku realizacji projektów ogólnopolskich, w których wskazana jest
liczebnie większa ilość uczniów, dopuszcza się realizację Projektu przez większy
zespół uczniowski.
4. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym
na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych
metod.
5. Zakres tematyczny Projektu może dotyczyć wybranych treści nauczania,
określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów, lub
wykraczać poza te treści.
6. Propozycje tematów lub ogólne zagadnienia tematyczne (na podstawie, których
uczniowie w porozumieniu z nauczycielem ustalają dokładny temat),
przedstawiają uczniom do 20 września nauczyciele poszczególnych przedmiotów,
z zastrzeżeniem pkt. 7.
7. Dopuszczalna jest możliwość zaproponowania przez uczniów innego tematu,
jednak musi być on zaakceptowany przez nauczyciela - opiekuna projektu.
8. Po wybraniu tematu projektu edukacyjnego przez zespół uczniów pod opieką
nauczyciela, następuje określenie jego celów i zaplanowanie etapów jego
realizacji,
a następnie wykonanie zaplanowanych działań.
9. Nauczyciele (opiekunowie projektów):
10. wprowadzają uczniów (jeśli to konieczne) w tematykę projektu,
11. stawiają przed uczniami ciekawe i edukacyjne wartościowe problemy
lub
proponują uczniom rozwijające oraz inspirujące do myślenia i działania
zadania,
12. towarzyszą uczniom we wszystkich etapach pracy nad projektem, pomagając
w poszukiwaniu sposobów rozwiązania postawionego problemu, w planowaniu
działań i organizowaniu pracy zespołowej,
13. na bieżąco oceniają pracę zespołu, dają mu informację zwrotną, wskazują,
co można by zrobić inaczej lub lepiej, i w jaki sposób.
14. Zadaniem szkoły jest stworzenie uczniom warunków do wykonania Projektów
edukacyjnych,
15. Prace związane z realizacją Projektu kończą się, zgodnie z przyjętym
harmonogramem, jednak nie później niż do 15 marca roku szkolnego, w którym
uczestnicy kończą edukację gimnazjalną.
16. Prezentacja wyników Projektu odbywa się publicznie.
17. Udział ucznia w Projekcie wpływa na jego ocenę zachowania, zgodnie z
kryteriami zawartymi w ocenianiu wewnątrzszkolnym.
18. Nauczyciel, za realizację określonego Projektu, może wystawić oceny cząstkowe
z określonego przedmiotu, zgodnie z ustalonymi kryteriami, o których uczniowie
są zapoznani przed realizacją wybranego zagadnienia.
19. O formie publicznej prezentacji rezultatów projektu gimnazjalnego decyduje
nauczyciel-opiekun wraz z zespołem uczniowskim realizującym projekt.
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20. Za publiczną prezentację przyjmuje się także prezentację rezultatów projektu
w Internecie.
21. Informacje o udziale ucznia w realizacji Projektu wraz z tematem projektu wpisuje
się na świadectwie ukończenia gimnazjum.
22. Warunkiem uznania udziału ucznia za wystarczający do wpisania jego tematu
na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz zasad uwzględnienia udziału w pracy
nad projektem w ocenie zachowania ucznia jest pozytywna ocena nauczyciela opiekuna zespołu uczniowskiego realizującego projekt.
§ 3.
Dokumentacja projektu.
1. Dokumentację projektu stanowią:
1) Karta realizacji Projektu;
2) Karta działania uczniów;
3) Klasowe, zbiorcze zestawienie udziału uczniów w Projektach;
4) Inna dokumentacja w postaci zdjęć, prezentacji, eksponatów, itp. przechowywana
przez opiekuna projektu w teczce projektu.
§ 4.
Karta projektu1:
1 Podstawowe informacje - zespół uczniowski i wybrane tematy projektu
Temat
projektu
Zespół
1. imię i nazwisko ucznia
uczniowsk 2. imię i nazwisko ucznia
i
3. imię i nazwisko ucznia

podpisy uczniów
(zobowiązanie do realizacji projektu)

Nauczycie
imię i nazwisko nauczyciela
l opiekun

podpis nauczyciela

Problem

Problem, którego rozwiązaniem zajmuje się zespół uczniów np.: „Jak światło
wpływa na rozwój roślin?” lub „Jak sprawić, aby nasza miejscowość była
czystsza?”

II. Określenie celów projektu i zaplanowanie etapów realizacji
(tabele wypełniane na etapie planowania, z wyjątkiem informacji o wykonaniu, dopisywanej
po zakończeniu zadania)

1

Karta opracowana przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie
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a) Główne cele
„Czego chcemy się dowiedzieć?” i/ lub
„Co chcemy osiągnąć?”
b) Planowanie etapów realizacji projektu
Główne
zadania

Działania

Uczniowie
odpowiedzialni

1. Działania
Imiona
pozwalające
i nazwiska
zrealizować projekt
Jeśli projekt
uczniów
lub zadanie
jest bardziej
rozbudowan 2. Działania
Imiona
y, warto
pozwalające
i nazwiska
dodać
zrealizować projekt
uczniów
kolumnę
lub zadanie
głównych
3. Działania
Imiona
zadań
pozwalające
i nazwiska
zrealizować projekt
uczniów
lub zadanie

Terminy
realizacji

Informacja
o wykonaniu

Termin
rozpoczęcia
i
zakończenia

Informacje
podsumowujące
wykonanie działania
i zadania

Termin
rozpoczęcia
i
zakończenia

Informacje
podsumowujące
wykonanie działania
i zadania

Termin
rozpoczęcia
i
zakończenia

Informacje
podsumowujące
wykonanie działania
i zadania

Jw.

III. Konsultacje z nauczycielem
(tabela wypełniana sukcesywnie w czasie realizacji projektu)
Terminy

Temat

Kiedy sie Czego dotyczyła
odbyła ?
konsultacja?

Uczestnicy konsultacji

Podpis nauczyciela

Imię i nazwisko nauczyciela
udzielającego konsultacji oraz
biorących w niej udział uczniów.

Podpis nauczyciela
udzielającego
konsultacji

Jw.

IV. Publiczne przedstawienie rezultatów projektu
(tabela wypełniana po prezentacji)
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Termin prezentacji

Kiedy odbyła się prezentacja?

Miejsce prezentacji

Np. szkoła, strona internetowa ogólnopolskiego programu, w którym
uczniowie wzięli udział

Forma prezentacji

Np. prezentacja komputerowa, plakaty i krótkie ich ustne omówienie

Udział członków
zespołu

Np. wskazanie, którzy uczniowie i w jaki sposób wzięli czynny udział
w prezentacji

Odbiorcy

Np. uczniowie klasy, szkoły, rodzice, przedstawiciele samorządu,
uczniowie innej szkoły

Karta zadania (lub działania) i ewaluacji
(Jeśli projekt jest rozbudowany to poza kartą projektu uczniowie mogą wypełniać także karty
działań lub zadań)
Zadan Jedno z zadań lub działań, jakie planuje wykonać zespół, aby rozwiązać problem i
ie
zrealizować projekt.

a) Planowanie
(tabela wypełniana w trakcie wykonywania działania)

Działania

Uczniowie
wykonujący
działanie i ich role

Zadanie
rozpisane na
szczegółowe
działania.

Imiona i nazwiska
uczniów, ze
wskazaniem, co kto
robi.

Źródła informacji,
materiały i zasoby

Z czego uczniowie
będą korzystać?

Sojusznicy

Termin
wykonania

Kto może
pomóc?

Przewidywany
termin
rozpoczęcia
i zakończenia
działania.

Jw.

b) Realizacja i samoocena
(tabela wypełniana po wykonaniu kolejnych zadań i działań)
Co i jak zrobiliśmy?

Które z zadań i działań udało się zespołowi zrealizować? Kto był w to
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zaangażowany (wykonawcy)? Z jakich źródeł informacji, materiałów
i zasobów korzystali uczniowie? Jak przebiegała realizacja
przeprowadzonych działań lub zadań? Kto im pomagał? Jakie efekty
(produkty) powstały w wyniku podjętych działań?
Co stanowiło dla
Jakie trudności uczniowie napotkali i jak je rozwiązali? Których
nas trudność i jak ją
zadań i działań nie udało się zrealizować?
pokonaliśmy?
Czego się
nauczyliśmy?

Uczniowie wskazują, czego się dowiedzieli lub nauczyli, jakie
umiejętności zdobyli.
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