STATUT
Szkoły Podstawowej
imienia księdza
Czesława Przystasia
w Lutoryżu
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Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943
ze zmianami)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 12 sierpnia 1999 r.
w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących
wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego
i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie
prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w
podstawie programowej kształcenia ogólnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r.
poz. 395) – § 1 ust. 2.
3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002 r. w sprawie
„Zasad techniki prawodawczej” (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 283)
4. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo
oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60) - art. 125 ust. 1 pkt 2, art. 322 ust. 6.
5. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.
59) - art. 31 ust. 1, art. 88 ust. 7, art. 98, art. 102 ust. 2, art. 172.
6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r.
w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych
przedszkoli (Dz. U.2017. 649)
7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 28 marca 2017 r.
w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U.
z 2017 r. poz. 703) – § 4 ust. 1, załącznik 1.
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Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1 Nazwa Szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa im. księdza Czesława Przystasia
w Lutoryżu.
2.Ustalona nazwa używana jest w pełnym brzmieniu, dopuszcza się stosowanie
skrótu SP w Lutoryżu.
3. Siedzibą Szkoły jest budynek w sołectwie Lutoryż 432, 36-040 Boguchwała.
4. Czas trwania cyklu kształcenia w szkole wynosi 8 lat.
§ 2.
1. Organem prowadzącym Szkołę Podstawową im. księdza Czesława Przystasia
w Lutoryżu jest Gmina Boguchwała.
2. Siedzibą Gminy Boguchwała jest Urząd Miejski w Boguchwale,
ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała.
3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podkarpacki Kurator
Oświaty.
§3
1.Ilekroć w dalszej części Statutu jest mowa o:
1) szkole – należy przez to rozumieć - Szkołę Podstawową im. księdza
Czesława Przystasia w Lutoryżu.
2) dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej im.
księdza Czesława Przystasia w Lutoryżu.
3) organie sprawującym nadzór pedagogiczny (nadzorującym) należy przez to
rozumieć Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie.
4) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Boguchwała.
5) nauczycielu - należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego
pracownika pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. księdza Czesława
Przystasia w Lutoryżu.
6) radzie pedagogicznej – należy przez to rozumieć organ Szkoły
Podstawowej im. księdza Czesława Przystasia w Lutoryżu.w zakresie
realizacji jej zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki, o jakim
jest mowa w art. 69 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;
7) radzie rodziców – należy przez to rozumieć Radę Rodziców Szkoły
Podstawowej im. księdza Czesława Przystasia w Lutoryżu.
8) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów.
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9) pracowniku niepedagogicznym – należy przez to rozumieć pracownika
Szkoły Podstawowej im. księdza Czesława Przystasia w Lutoryżu nie
będącego nauczycielem.
10) poradni - należy przez to rozumieć Poradnię PsychologicznoPedagogiczną.
11) MOPSie - należy rozumieć Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Boguchwale.
§ 4.
1 Szkoła używa tablic urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami

Rozdział 2
CELE I ZADANIA SZKOŁY
§ 5.
1.Szkoła realizuje cele określone w ustawie.
1) Cele edukacyjne:
a) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów
nauczania, realizuje ustalone dla szkół publicznych w oparciu
o podstawę programową oraz standardy wymagań będących podstawą
przeprowadzenia sprawdzianów i egzaminów,
b)

umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania
świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

c)

umożliwia naukę języka ojczystego oraz własnej historii i kultury,
ze szczególnym uwzględnieniem poszanowania dla polskiego
dziedzictwa kulturowego,

d)

umożliwia pobieranie nauki w Szkole przez dzieci i młodzież
niepełnosprawną,
niedostosowaną
społecznie
i
zagrożoną
niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi
potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami,

e)

umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniom w formie
zorganizowanej na zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych
realizowanie
indywidualnych
programów
nauczania,
oraz
indywidualnym toku nauczania,

f)

organizuje proces kształcenia na wysokim poziomie jakości,

g)

zapewnia uczniom dostępność do źródeł nowoczesnej wiedzy,
prowadzi edukację informatyczną,
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h)

może organizować, na podstawie odrębnych przepisów, konkursy,
turnieje i olimpiady, służące odkrywaniu uzdolnień uczniów,
pobudzaniu twórczego myślenia, wspomaganiu zdolności stosowania
zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu, a także lepszemu
przygotowaniu uczniów do wykonywania zawodu,

i)

wdraża uczniów do samokształcenia i kształcenia ustawicznego,

j)

współpracuje ze środowiskiem lokalnym oraz organizacjami pożytku
publicznego,

k)

dostosowuje kierunki i treści kształcenia do zapotrzebowania rynku
pracy,

l)

wspiera doskonalenie zawodowe kadry pedagogicznej i pracowników
niebędących nauczycielami

2) Cele wychowawcze:
a) tworzy, w ramach posiadanych środków, warunki do rozwoju:
zainteresowań, uzdolnień, działalności społecznej, publicystycznej,
turystycznej, sportowej i rekreacyjnej uczniów,
b)

buduje relacje międzyosobowe oparte na zaufaniu i zasadzie
podmiotowości,

c)

współpracuje ze środowiskiem lokalnym oraz organizacjami pożytku
publicznego,

d)

kształtuje u uczniów postawy prospołeczne, np. udział w działaniach
wolontariatu,

e)

upowszechnia u uczniów postawy przedsiębiorczości i kreatywności,

f)

przygotowuje uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia,

g)

wyposaża dzieci i młodzież w wiedzę i umiejętności pozwalające
na aktywny udział w kulturze i sztuce narodowej i światowej,

h)

kształtuje u uczniów właściwe postawy wobec zagrożeń,

i)

wyposaża uczniów w wiedzę o bezpieczeństwie.

3) Cele opiekuńcze:
a)
b)
c)

sprawuje opiekę nad uczniami stosownie do ich potrzeb oraz
możliwości Szkoły,
zapewnia wsparcie uczniom pozostającym w trudnej sytuacji
materialnej i życiowej,
zapewnia opiekę uczniom niepełnosprawnym.

4) Cele, o których mowa w ust.1 realizowane są poprzez zadania:
a)

kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym
dbałość o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów,
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b)

upowszechnianie czytelnictwa,

c)

przygotowywanie
uczniów do życia w społeczeństwie
informacyjnym poprzez stwarzanie im warunków do nabywania
umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania
informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii
informacyjno-komunikacyjnych,

d)

wdrażanie uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania mediów,

e)

kształtowanie
u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu
rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich jak: uczciwość,
wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej
wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza,
kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do
uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy
zespołowej,

f)

zapobieganie wszelkiej dyskryminacji,

g)

podejmowanie działań mających na celu zindywidualizowane
wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb
i możliwości,

h)

organizowanie opieki w czasie przerw międzylekcyjnych,
na wycieczkach, wyjazdach edukacyjnych, innych działaniach
edukacyjnych,

i)

kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów, w tym wdrażanie ich
do zachowań higienicznych, bezpiecznych dla zdrowia własnego
i innych osób, a ponadto ugruntowanie wiedzy z zakresu
prawidłowego odżywiania się, korzyści płynących z aktywności
fizycznej, a także stosowania profilaktyki,

j)

systematyczne diagnozowanie zagrożeń związanych z uzależnieniami,
przemocą, agresją i podejmowanie działań profilaktycznych,
wspomaganie przez Szkołę wychowawczej roli rodziny,

k)

kształtowanie postawy szacunku dla środowiska przyrodniczego,
w tym upowszechnianie wiedzy o zasadach zrównoważonego
rozwoju,
m) stwarzanie
warunków
do
rozwijania
samodzielności,
obowiązkowości, podejmowania odpowiedzialności za siebie
i najbliższe otoczenie,
l)

n)

przygotowanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz
środowiska szkolnego i lokalnego, w tym do angażowania się
w wolontariat,

o)

kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania oraz rozwijanie
kompetencji społecznych, takich jak komunikacja i współpraca
w grupie,
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p)

uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka i zapewnienie mu
równych szans,

q)

tworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów
przez organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych,

r)

udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

s)

organizowanie
opieki
nad
dziećmi
niepełnosprawnymi,
niedostosowanymi społecznie i zagrożonymi niedostosowaniem
społecznym,

t)

zapewnienie opieki w formie zajęć świetlicowych dla uczniów, którzy
na wniosek rodzica pozostają w szkole,

u)

zapewnianie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków
kształcenia oraz kształtowanie umiejętności bezpiecznego spędzania
czasu wolnego.

Rozdział 3
ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE
§6
1. W Szkole funkcjonują następujące organy:
1) Dyrektor Szkoły,
2)

Rada Szkoły,

3)

Rada Pedagogiczna,

4)

Rada Rodziców,

5)

Samorząd Uczniowski.
§7
DYREKTOR SZKOŁY

1. Dyrektora powołuje organ prowadzący Szkołę w oparciu o przepisy
szczegółowe.
2. Dyrektor Szkoły w szczególności:
1) kieruje działalnością Szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
2) sprawuje nadzór pedagogiczny,
3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
4) realizuje uchwały Rady Szkoły oraz Rady Pedagogicznej, podjęte
w ramach ich kompetencji stanowiących,
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5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły
zaopiniowanym przez Radę Szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich
prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną,
finansową i gospodarczą obsługę Szkoły,
6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom
i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę 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 lub placówce: 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 higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą,
sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą,
w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej
realizacji tej opieki.
3. Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego i Rady
Pedagogicznej może w uzasadnionych przypadkach wnioskować
do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia podlegającego obowiązkowi
szkolnemu do innej szkoły.
4. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole
lub placówce nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.
5. 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 Szkoły , w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień
dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Szkoły .
6. Dyrektor Szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą
Szkoły lub placówki, Radą Pedagogiczną, Rodzicami i Samorządem
Uczniowskim.
7. W przypadku nieobecności Dyrektora Szkoły zastępuje go inny nauczyciel
Szkoły, wyznaczony przez organ prowadzący.
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§8
RADA SZKOŁY
1. Rada Szkoły jest społecznym organem działającym w Szkole.
2. Rada Szkoły uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych Szkoły,
a także:
1) uchwala Statut Szkoły lub placówki;
2) opiniuje projekt planu finansowego Szkoły lub placówki;
3) może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad
Szkołą z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności Szkoły,
jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w Szkole ; wnioski
te mają dla organu charakter wiążący;
4) opiniuje Plan Pracy Szkoły , projekty eksperymentów pedagogicznych oraz
inne sprawy istotne dla Szkoły lub placówki;
5) z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan Szkoły i występuje
z wnioskami do Dyrektora, Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego
Szkołę oraz do Wojewódzkiej Rady Oświatowej, w szczególności
w sprawach organizacji zajęć, o których mowa w art. 109 podstawowe
formy działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły ust. 1 pkt 2 i 5–
7.u.p.o.
3. W celu wspierania działalności statutowej Szkoły, Rada Szkoły może
gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł. Zasady
wydatkowania funduszy Rady Szkoły i określa regulamin, o którym mowa
w ust.6
4. W skład Rady Szkoły wchodzi po 3:
1) nauczycieli,
2) rodziców,
3) uczniów klas VII – VIII wybranych przez ogół uczniów.
5. Kadencja Rady Szkoły trwa 3 lata. Dopuszcza się dokonywanie corocznej
zmiany 1/3 składu Rady.
6. Rada Szkoły uchwala Regulamin swojej działalności oraz wybiera
przewodniczącego. Zebrania Rady są protokołowane.
7. W Regulaminie, o którym mowa w ust. 6, mogą być określone rodzaje spraw,
w których rozpatrywaniu nie biorą udziału przedstawiciele uczniów.
8. W posiedzeniach Rady Szkoły
dyrektor Szkoły.

może brać udział, z głosem doradczym,

9. Do udziału w posiedzeniach Rady Szkoły mogą być zapraszane przez
przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady, inne osoby z głosem
doradczym.
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§9
RADA PEDAGOGICZNA
1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły Podstawowej
w Lutoryżu, realizującym statutowe zadania Szkoły dotyczące kształcenia,
wychowania i opieki.
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą Dyrektor Szkoły oraz wszyscy
nauczyciele zatrudnieni w Szkole.
3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły, który jest
odpowiedzialny za przygotowanie zebrania i zawiadomienie wszystkich
członków Rady, a w czasie jego nieobecności nauczyciel upoważniony
przez Dyrektora.
4. W zebraniu Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby
zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady
Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji,
w szczególności organizacji harcerskich,
5. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku
szkolnego, w każdym okresie w związku z klasyfikowaniem
i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktycznowychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.
6. 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.
6. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane przez jej członków.
1) protokół Rady Pedagogicznej sporządzany jest w wersji wydruku
i podpisywany jest przez: przewodniczącego Rady Pedagogicznej
i protokolanta.
7. Rada Pedagogiczna działa w oparciu o ustalony przez siebie Regulamin Rady
Pedagogicznej.
8. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy jej członków.
9. Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, niezgodnych z przepisami
prawa.
10. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia
organ prowadzący Szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
11. 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.
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12. 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.
13. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela
ze stanowiska Dyrektora.
14. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy Szkoły po zaopiniowaniu przez Radę Szkoły,
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji
uczniów,
3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych
w Szkole , po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Szkoły oraz Radę
Rodziców,
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły,
5) podejmowanie uchwał w 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.
15. Rada Pedagogiczna opiniuje:
1) organizację pracy Szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych,
2) projekt planu finansowego Szkoły,
3) wnioski Dyrektora Szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń nagród
i innych wyróżnień,
4) przydział czynności nauczycielom dotyczący stałych prac i zajęć w ramach
wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
5) program(y) z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem
do użytku w Szkole.
§10
RADA RODZICÓW
1. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów Szkoły.
2. W skład Rady Rodziców wchodzą: po jednym przedstawicielu rad klasowych
rodziców, wybranych w tajnych wyborach podczas zebrania klasowego
rodziców uczniów danego oddziału.
3. Rada Rodziców uchwala Regulamin swojej działalności, w którym określa
w szczególności wewnętrzną strukturę, tryb pracy Rady oraz tryb
przeprowadzania wyborów do Rady .
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4. Rady Rodziców mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres
współpracy.
5. Za organizowanie współpracy rodziców i Szkoły odpowiedzialny jest
Dyrektor Szkoły oraz nauczyciel-wychowawca.
6. Rada Rodziców współdziała z pozostałymi Organami Szkoły w zakresie
realizacji zadań statutowych.
7. 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.
8. Do kompetencji Rady Rodziców, należy:
1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu
wychowawczo - profilaktycznego Szkoły obejmującego wszystkie treści
i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym skierowane
do uczniów, nauczycieli i rodziców,
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia
lub wychowania Szkoły,
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora
Szkoły.
4) opiniowanie dodatkowych zajęć edukacyjnych,
5) opiniowanie działalności organizacji pozarządowych.
9.

Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku
szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie
programu, o którym mowa w ust.8 pkt. 1) , 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.
§11
SAMORZĄD UCZNIOWSKI

1.

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.

2.

Zasady działania i wybierania organów Samorządu uchwala ogół uczniów
w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym, są zapisane w regulaminie
Samorządu.

3.

Władzami Samorządu są:
1) na szczeblu klas - Samorządy Klasowe,
2) na szczeblu zespołu - Samorząd Szkolny.

4.

Organy Samorządu są reprezentantami ogółu uczniów.

5.

Organami Samorządu są:
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1) zebranie ogółu uczniów,
2) przewodniczący Samorządu,
3) Rada Samorządu,
4) zarząd Rady Samorządu,
5) komisje stałe i doraźne.
6.

Celem Samorządu Uczniowskiego jest:
1) uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych
problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami
w realizacji celów wychowawczych szkoły,
2) demokratyczne formy współżycia,
3) umiejętność zespołowego działania, stwarzania warunków do aktywności
społecznej samokontroli i samooceny.

7.

Do zadań Samorządu Uczniowskiego należy:
1) organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania
obowiązków szkolnych,
2) przedstawienie wychowawcom i organom Szkoły zgodnie z ich
kompetencjami opinii i potrzeb koleżanek i kolegów,
3) współdziałanie z organami Szkoły,
4) współudział w rozwijaniu w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych
zainteresowań naukowych, kulturalnych i sportowych,
5) troska o mienie szkolne,
6) organizowanie
pomocy
na trudności w Szkole,

koleżeńskiej

uczniom

napotykającym

7) rozstrzyganie sporów między uczniami, zapobieganie konfliktom,
8) troska o dobre imię i honor Szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej
tradycji.
8.

Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Szkoły, Radzie
Pedagogicznej lub Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich
sprawach Szkoły, a w szczególności tych, które dotyczą realizacji
podstawowych praw i obowiązków uczniów takich jak:
1) zapoznanie się z programem nauczania, z jego treścią, celami
i stawianymi wymaganiami,
2) jawności i umotywowania oceny postępów w nauce i zachowaniu,
3) organizowanie działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz
rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami
organizacyjnymi, ale w porozumieniu z wychowawcą klasy lub
Dyrektorem Szkoły,
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4) wybór nauczyciela-opiekuna Samorządu Uczniowskiego,
5) korzystanie z pomieszczeń i sprzętu szkolnego pod nadzorem
wychowawcy lub innego nauczyciela.
9.

Samorząd Uczniowski jest współodpowiedzialny za estetykę, dekorację
pomieszczeń szkolnych, miejsc zabawy i odpoczynku w Szkole.

10. Samorządy Uczniowskie mają możliwość, w porozumieniu z Dyrektorem
Szkoły lub placówki podejmować działania z zakresu wolontariatu.
11. W ramach Samorządu Uczniowskiego, działa
Szkolny Klub
Wolontariusza, którego działalność jest wpisana w program działań
Samorządu Uczniowskiego.
§12
WSPÓŁPRACA ORGANÓW SZKOŁY
1.

Wszystkie organy Szkoły współpracują w duchu porozumienia, tolerancji
i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie
decyzji w granicach swoich kompetencji.

2.

Jeżeli jeden z organów Szkoły działając w ramach swoich kompetencji
podejmuje uchwały dotyczące również innych organów, powinien
przekazać te uchwały zainteresowanym organom.

3.

Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom Szkoły
poprzez swoje reprezentacje: Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.

4.

Wnioski i opinie są rozpatrywane podczas najbliższych posiedzeń Rady
Pedagogicznej, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
wymagających podjęcia szybkiej decyzji, w terminie 7 dni.

5.

Każdy organ może swobodnie działać i podejmować decyzje w granicach
kompetencji określonych w wewnętrznych regulaminach i Ustawie.

6.

Organy Szkoły planują swoją działalność na rok szkolny. Plany
te przekazują do wiadomości Dyrektora.

7.

Organy Szkoły mogą zapraszać na swoje zebrania przedstawicieli innych
organów w celu wymiany informacji i poglądów.

8.

Uchwały organów Szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji
stanowiących podaje się do ogólnej wiadomości w Szkole.

9.

Przewodniczący organów informują się nawzajem o projektach zmian
w regulaminach ich działalności.

10. W przypadku sporów, jakie mają miejsce wewnątrz poszczególnych
organów i pomiędzy nimi, jako podstawową zasadę przyjmuje się, że spory
te rozpatrywane są wewnątrz Szkoły.
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11. Dyrektor Szkoły jest zobowiązany do prowadzenia negocjacji między
stronami sporu. W negocjacjach tych mogą uczestniczyć przedstawiciele
Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.
12. W razie niemożności rozwiązania konfliktu przez Dyrektora lub konfliktu
z Dyrektorem strony wnoszą sprawę do zewnętrznego negocjatora
(w zależności od rodzaju sprawy organ prowadzący lub organ sprawujący
nadzór pedagogiczny), który pomaga rozstrzygnąć spór.

Rozdział 4
ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY I ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH
§13
1.

Podstawę organizacji pracy Szkoły w danym roku szkolnym stanowią:
1) arkusz organizacji Szkoły,
2) tygodniowy rozkład zajęć,
3) plan pracy Szkoły.

2.

Działalnośc edukacyjna Szkoły jest określana przez :
1) szkolny zestaw programów nauczania oraz podręczników,
2) program wychowawczo-profilaktyczny, który opisuje w sposób
całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym
i profilaktycznym, realizowane przez wszystkich nauczycieli

3.

Rok szkolny dzieli się na dwa okresy:
1) pierwszy okres trwa od rozpoczęcia roku szkolnego do 15 stycznia,
2) drugi od 16 stycznia do ostatniego dnia nauki przed feriami letnimi.

4.

Zajęcia w Szkole odbywają się przez 5 dni w tygodniu.

5.

Dniami wolnymi są dni ustawowo wolne od pracy, a przerwy świąteczne
lub ferie określane są przez Ministerstwo Edukacji Narodowej .
1) Corocznie Dyrektor szkoły ustala po konsultacji z Radą Rodziców
i Radą Pedagogiczną, dni wolne od zajęć dydaktycznych.
§14

1.

Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział,
się w oparciu o obowiązujące w danym roku przepisy.

który

tworzy

2.

O ilości dzieci w klasie w danym roczniku pozwalającej na utworzenie
nowego oddziału decyduje organ prowadzący Szkołę z uwzględnieniem
warunków demograficznych.

3.

Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze
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prowadzone systemem klasowo-lekcyjnym, możliwa jest praca w innych
formach zgodnie z odrębnymi przepisami.
4.

Czas trwania lekcji określają odrębne przepisy.

5.

Dyrektor dokonuje podziału na grupy na zajęciach wymagających
specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

6.

Zajęcia szkolne mogą odbywać się też poza systemem klasowo-lekcyjnym
w formie np.:
1)
2)
3)
4)

wycieczek,
rajdów,
wyjazdów edukacyjnych,
spotkań integracyjnych.

7. Szczegółowe zasady funkcjonowania elektronicznej dokumentacji przebiegu
nauczania określa „Regulamin prowadzenia elektronicznej dokumentacji
przebiegu nauczania” ustalony przez Dyrektora Szkoły.
§15
1.

Niektóre zajęcia nadobowiązkowe, zespoły wyrównawcze, gimnastyka
korekcyjna, SKS, koła zainteresowań i inne zajęcia prowadzone min.
w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej mogą być prowadzone
poza systemem klasowo lekcyjnym w grupach oddziałowych, między
klasowych lub międzyszkolnych.

2.

Czas trwania wymienionych zajęć określają odrębne przepisy.

3.

Liczebność grup na poszczególnych zajęciach określają odrębne przepisy.

4.

Udział ucznia w zajęciach nadobowiązkowych jest dobrowolny i odbywa
się za zgodą rodziców.
§16

1.

Dla realizacji celów statutowych Szkoła posiada bazę dydaktyczną
oraz pomieszczenia gospodarcze i administracyjne.

2.

Do realizacji celów statutowych Szkoła zapewnia uczniom możliwość
korzystania z:
1) sal lekcyjnych z odpowiednim wyposażeniem,
2) pracowni komputerowej z dostępem do Internetu,
3) biblioteki, czytelni,
4) sali gimnastycznej z zapleczem,
5) boiska, placu zabaw,
6) świetlicy,
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7) stołówki,
8) terenu szkolnego,
9) gabinetu pomocy przedlekarskiej,
10) szatni,
11) sanitariatów.
§17
1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej Szkoły są:
1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia
edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego,
2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:
a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny
nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których
mowa w pkt 1,
b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz
program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu
programów nauczania;
3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;
4) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
5) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów.
2.

Zajęcia edukacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2, organizuje Dyrektor
Szkoły, za zgodą organu prowadzącego Szkołę i po zasięgnięciu opinii
Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

3.

Szkoła może prowadzić również inne niż wymienione w ust. 1 i 1a zajęcia
edukacyjne.

4.

Zajęcia wymienione w ust. 1 pkt 3, 5 i 6 mogą być prowadzone także
z udziałem wolontariuszy.

5. Dla pogłębienia wiadomości uczniów, rozwoju ich zainteresowań
i uzdolnień Szkoła prowadzi zajęcia pozalekcyjne – w miarę posiadanych
środków finansowych.
6.

Szkoła może pozyskiwać dodatkowe fundusze na zajęcia pozalekcyjne
z różnych źródeł.

7.

Szkoła może organizować zajęcia pozalekcyjne płatne przez rodziców,
zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami uczniów.

8.

Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez szkołę i placówki
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.
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§18
1.

Formami działalności dydaktyczno-wychowawczej Szkoły są także zajęcia
edukacyjne nauka religii i/albo etyki.

2.

W Szkole obowiązują następujące zasady organizacji nauki religii etyki:

3.

Szkoła organizuje naukę religii i etyki na podstawie odrębnych przepisów

4.

Rodzice składają pisemną deklarację udziału dziecka w zajęciach religii lub
etyki w momencie podjęcia przez nie nauki w Szkole oraz na kolejny etap
edukacyjny.

5.

Deklaracja może zostać zmieniona w trakcie nauki.

6.

W przypadku rezygnacji z zajęć religii lub etyki rodzice składają pisemne
oświadczenie do Dyrektora Szkoły.

7.

Uczestniczenie lub nieuczestniczenie w nauce religii lub etyki nie może
być powodem do dyskryminacji przez kogokolwiek i w jakiejkolwiek
formie.

8.

Nauka religii odbywa się w wymiarze 2 godzin lekcyjnych tygodniowo.

9.

Wymiar godzin lekcji religii może być zmniejszony jedynie za zgodą
władz zwierzchnich kościołów i innych związków wyznaniowych.

10. Tygodniowy wymiar godzin etyki ustala Dyrektor.
11. Uczniowie uczęszczający na religię uzyskują 3 dni zwolnienia z zajęć
szkolnych w celu odbycia rekolekcji.
12. Opiekę nad uczniami w tym czasie sprawują katecheci, inni pracownicy
pedagogiczni wyznaczeni przez Dyrektora.
§19
1. Dla wszystkich uczniów klas IV-VIII organizowane są zajęcia edukacyjne
„Wychowanie do życia w rodzinie”.
2. Uczeń nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą Dyrektorowi
Szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach.
3. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia
do klasy programowo wyższej ani na ukończenie Szkoły przez ucznia.
4. Na świadectwie szkolnym promocyjnym i świadectwie ukończenia Szkoły
w części przeznaczonej na dodatkowe zajęcia edukacyjne odnotowuje się
udział ucznia w zajęciach z wychowania do życia w rodzinie.
1) Informacja ta ma być zamieszczana w świadectwie za każdy rok szkolny,
w którym uczeń uczestniczył w zajęciach.
2) Pojawi się ona także na świadectwie ukończenia Szkoły, jeżeli uczeń
uczestniczył w tych zajęciach w choćby jednym roku szkolnym.

20

3) Jeżeli zaś uczeń nie uczestniczył w zajęciach z wychowania do życia
w rodzinie w żadnym roku szkolnym, wówczas w świadectwach nie
będzie żadnej informacji na ten temat.

§20
SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO
1. W Szkole funkcjonuje Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego.
2. Stanowi on ogół działań podejmowanych przez Szkołę w celu przygotowania
uczniów do wyboru zawodu, poziomu i kierunku kształcenia.
3. Realizatorami WSDZ są:
1) Dyrektor,
2) doradca zawodowy,
3) pedagog,
4) wychowawcy,
5) nauczyciele,
6) rodzice.
4. W realizacji WSDZ Szkoła współpracuje z:
1) instytucjami i organizacjami wspierającymi jej pracę:
a) Poradnią Psychologiczną-Pedagogiczną,
b) MOPS,
c) instytucje kultury,
d) służby mundurowe,
e) szkołami ponadpodstawowymi,
f) zakładami pracy.
5. Szczegółowe zasady organizacji doradztwa zawodowego zawarte są
w dokumencie: Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego.
§21
ŚWIETLICA SZKOLNA
1. W Szkole działa świetlica zapewniająca uczniom opiekę poza godzinami
nauki.
2. W świetlicy organizowane są zajęcia uwzględniające potrzeby edukacyjne
i rozwojowe dzieci, ich możliwości psychofizyczne, w szczególności
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zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zapewniające prawidłowy
rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji.
3. Do świetlicy przyjmowane są dzieci na podstawie pisemnych wniosków
składanych przez rodziców.
4. Do świetlicy przyjmowane są dzieci, które ze względu na czas pracy
rodziców przebywają w szkole dłużej niż wynikałoby to z planu zajęć,
dzieci dojeżdżające.
5. Świetlica obejmuje opieką również uczniów, którzy z różnych względów
potrzebują opieki świetlicowej.
6. Czas pracy świetlicy dostosowany jest do potrzeb uczniów.
7. Szczegółową organizację pracy świetlicy określa jej Regulamin.
8. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze prowadzone są w oparciu o plan pracy
opracowany przez wychowawcę.
9. Pobyt ucznia w świetlicy jest bezpłatny.
10. Wychowawca świetlicy odpowiada za:
1) całokształt pracy wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńczej w świetlicy,
2) wyposażenie świetlicy,
3) opracowanie rocznego planu pracy świetlicy,
4) plan i tematykę zajęć,
5) dbanie o aktualny wystrój świetlicy,
6) współpracę z pedagogiem szkolnym, otaczanie opieką dzieci
zaniedbanych wychowawczo, z rodzin niepełnych, wielodzietnych oraz
innych wymagających szczególnej opieki,
7) współpracę z rodzicami.
12. Dokumentacja świetlicy to:
1) plan pracy świetlicy,
2) dzienniki zajęć,
3) regulamin świetlicy,
§22
STOŁÓWKA
1.

W Szkole funkcjonuje stołówka szkolna zapewniająca wszystkim uczniom
możliwość spożycia gorącego posiłku.

2.

Posiłki dostarczane są przez podmiot zewnętrzny.

3.
4.

Korzystanie z posiłków w stołówce jest odpłatne.
Szczegółowe zasady funkcjonowania stołówki określa Regulamin stołówki.
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§23
OPIEKA MEDYCZNA
1. W Szkole funkcjonuje gabinet pomocy przedlekarskiej.
2.Opiekę medyczną nad uczniami sprawuje higienistka szkolna zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
3.Dopuszcza się przeprowadzanie na terenie Szkoły badań profilaktycznych
przez uprawnione do tego podmioty, za zgodą Dyrektora i rodziców.
§24
PEDAGOG SZKOLNY
1. Do zadań pedagoga i psychologa należy pomoc wychowawcom klas,
a w szczególności:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym
diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych
stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn
niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów,
w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego
uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
2)

diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole
lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych
stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo
ucznia w życiu przedszkola, Szkoły i placówki,

3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach
odpowiednich do rozpoznanych potrzeb,
4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych
problemów dzieci i młodzieży,
5)

minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie
zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy
w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów,

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych
w sytuacjach kryzysowych,
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7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu
indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów,
8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych
specjalistów w:
a)

rozpoznawaniu
indywidualnych
potrzeb
rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu
określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień
uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności
w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających
funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły
i placówki,

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
§25
WOLONTARIAT
1. W Szkole organizuje się Szkolne Koło Wolontariatu, działające w ramach
Samorządu Uczniowskiego.
2. W działaniach wolontariackich mogą brać udział: uczniowie, nauczyciele,
rodzice, absolwenci Szkoły.
3. Cele i działania Koła realizowane są poprzez:
1) zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu oraz jej propagowaniem,
2) kształtowanie właściwych postaw prospołecznych,
3) uwrażliwianie na problemy społeczne i potrzeby innych,
4) inspirowanie do aktywnego spędzania wolnego czasu,
5) kształtowanie umiejętności działania w zespole.
4. Szczegółowe zasady działalności Koła zawarte są w dokumencie:
Zasady funkcjonowania Szkolnego Koła Wolontariatu.
5. Szkoła może, za zgodą rodziców, korzystać ze świadczeń wolontariuszy
zewnętrznych..
6.Warunki do działania w Szkole wolontariuszy stwarza Dyrektor Szkoły.
7.Wolontariusze zewnętrzni powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje
i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych
świadczeń.
§26
INNE ORGANIZACJE SZKOLNE
1. W Szkole działa SKO pod opieką wyznaczonego nauczyciela.
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2. W Szkole działa Szkolne Koło Caritas pod opieką wyznaczonego nauczyciela
i asystenta kościelnego.
3. W Szkole w porozumieniu i za zgodą Dyrektora Szkoły mogą działać inne
organizacje młodzieżowe mające na celu wspieranie swoją działalnością
realizację zadań statutowych Szkoły.
§27
POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
1.

Szkoła udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez:
1) Realizację celów i zadań wychowawczych przez wychowawcę
klasowego.
2) Realizację celów i zadań Dyrektora i nauczycieli w tym zakresie,
a w szczególności zaleceń zespołu planującego i koordynującego
udzielaną uczniom pomoc psychologiczno – pedagogogiczną.
3) Umożliwienie uczniom udziału w różnych formach zajęć dydaktycznych
i wychowawczych organizowanych przez Szkołę a w szczególności:
a) Zajęcia zespołów wyrównawczych.
b) Indywidualnej pracy z uczniem na lekcji.
c) Rozmowach indywidualnych z wychowawcą klasy.
d) Zajęciach wychowawczych w świetlicy szkolnej.
e) Zajęciach korekcyjno- kompensacyjnych.
f) Zajęciach rozwijających uzdolnienia.
g) Poradach i konsultacjach.

2.

Szczegółowe zasady działania i organizacji psychologiczno- pedagogicznej
określają odrębne przepisy.

3.

Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami, zwłaszcza nad rozpoczynającymi
naukę w Szkole. Zwraca baczną uwagę na adaptację każdego z nich,
pamiętając o indywidualnej osobowości dziecka:
1) Nauczyciele klasy 1 zobowiązani są do zapoznania się ze stanem zdrowia
swoich wychowanków w celu odpowiedniego postępowania
i zabezpieczenia opieki.
2) Po zakończonych lekcjach uczniów, nauczyciele w klasach 1-3
sprowadzają ich szatni.
§28

1.

Szkoła sprawuje indywidualną opiekę i organizuje pomoc uczniom, którym
z przyczyn rozwojowych, losowych , rodzinnych potrzebna jest pomoc
i wsparcie poprzez:
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1) Pomoc pedagogiczną.
2) Zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej.
3) Indywidualną pracę z uczniami na lekcjach i zajęciach.
4) Proponowanie rodzicom badań w PPP.
5) Organizację zajęć:
a) Wyrównawczych.
6) Indywidualne kontakty wychowawcy z rodzicami uczniów.
7) Kwalifikowanie uczniów do nieodpłatnego korzystania z posiłków
w stołówce szkolnej.
8) W celu właściwej realizacji powyższych zadań Szkoła współpracuje
z PPP, MOPS, Kuratorem sądowym i innymi organizacjami działającymi
na rzecz dzieci.
§29
DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA
1.

Każdy nauczyciel ma prawo podjąć działania innowacyjne
i eksperymentalne na zasadach określonych w odrębnych przepisach oraz
prowadzić badania naukowe.
2.
Szkoła może prowadzić innowacje dotyczące nowych rozwiązań
programowych, organizacyjnych lub metodycznych mające na celu
poszerzenie bądź modyfikację zakresu realizowanych w Szkole celów
i treści kształcenia, wychowania lub opieki oraz poprawę skuteczności
działania Szkoły.

3.

Innowacja obejmuje nauczanie jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów,
całą Szkołę łub jej część (oddział, grupy, ciąg klas lub grup).

4.

Innowacja jest możliwa po zapewnieniu przez Szkołę warunków
kadrowych i organizacyjnych niezbędnych do realizacji planowanych
działań innowacyjnych.

5.

Innowacja wymagająca dodatkowych środków może być finansowana
ze środków budżetowych (po uzyskaniu zgody organu prowadzącego
Szkołę) i pozabudżetowych (po uzyskaniu środków finansowych).

6.

Udział poszczególnych nauczycieli w innowacji jest dobrowolny.

7.

Innowacje nie mogą naruszać uprawnień ucznia do bezpłatnej nauki,
wychowania i opieki.

8.

Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w Szkole podejmuje Rada
Pedagogiczna.

9.

Uchwała w sprawie wprowadzenia innowacji może być podjęta
po uzyskaniu:
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1) zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji,
2) pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej
prowadzenie w Szkole, w przypadku gdy założenia innowacji nie były
wcześniej opublikowane.

§30
WSPÓŁPRACA Z PORADNIĄ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ
1. Szkoła aktywnie współdziała z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną
poprzez:
1) informowanie uczniów i ich rodziców o zasadach korzystania
z pomocy poradni,
2) organizowanie
spotkań
lub terapeutycznych,

informacyjnych,

szkoleniowych

3) prowadzenie zajęć indywidualnych uczniami w zakresie logopedii,
4) korzystanie z konsultacji, doradztwa w zakresie wykorzystywania opinii,
orzeczeń,
5) prowadzenie przez poradnię szkoleń dla nauczycieli i rodziców
na terenie szkoły. Udział w projektach, warsztatach organizowanych
przez PPP.

Rozdział 5
ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI I INNYCH PRACOWNIKÓW
SZKOŁY
§31
1.

Nauczycieli, pracowników administracji i obsługi – zatrudnia i zwalnia
Dyrektor Szkoły w porozumieniu ze związkami zawodowymi.

2.

Szczegółowy zakres czynności dla zatrudnionych pracowników obsługi
sporządza Dyrektor. Dokument ten stanowi załącznik do umowy o pracę.

3.

W Szkole Podstawowej w Lutoryżu tworzy się następujące stanowiska:
1) sprzątaczka,
2) konserwator,
3) pomoc nauczyciela,
4) asystent nauczyciela.

4.

Sposób zatrudniania i zwalniania nauczycieli i pozostałych pracowników
szkoły regulują odrębne przepisy (ustawa z dnia 26.01.1982r. z aktualnymi
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zmianami, Kodeks Pracy, ustawa z dnia 06.05.2005r. o pracownikach
samorządowych).
§32
1.

Nauczyciel obowiązany jest:
1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem
oraz podstawowymi funkcjami Szkoły: dydaktyczną, wychowawczą
i opiekuńczą, uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów,
2) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju oraz dążyć do pełni własnego
rozwoju osobowego,
3) kształcić i wychowywać uczniów w umiłowaniu Ojczyzny,
w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
4) w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka; dbać
o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie
z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów,
ras i światopoglądów, a w szczególności:
a) systematycznie i rzetelnie przygotowywać się do prowadzenia każdego
typu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, realizować je zgodnie
z tygodniowym rozkładem zajęć i zasadami współczesnej dydaktyki,
b) kształtować na wszystkich lekcjach sprawność umysłową, dociekliwość
poznawczą, krytycyzm, otwartość i elastyczność myślenia wynikające
ze wzbogacenia wiedzy, umiejętności, kompetencji i poglądów
na współczesny świat i życie,
c) ukazywać związki pomiędzy poszczególnymi zajęciami edukacyjnymi,
uogólniać wiedzę zgodnie z prawami rozwojowymi świata
przyrodniczego i społecznego,
d) rozwijać u uczniów wizję doskonalszego świata, ukazywać możliwości,
perspektywy i konieczność postępu społecznego,
e) akcentować na wszystkich zajęciach edukacyjnych wartości
humanistyczne, moralne i estetyczne, przyswajanie których umożliwia
świadomy wybór celów i dróg życiowych, wskazywać na społeczną
użyteczność przekazywanej wiedzy dla dobra człowieka,
f) wyrabiać umiejętności i nawyki korzystania z ogólnodostępnych
środków informacji,
g) przeprowadzenie diagnozy przedszkolnej w roku poprzedzającym
naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej.
5) Nauczyciel wybiera program wychowania przedszkolnego, program
nauczania oraz podręcznik spośród programów i podręczników
dopuszczonych do użytku szkolnego; nauczyciel wybierając podręcznik
powinien przeanalizować jego treści pod kątem realizacji podstawowych
funkcji:
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a)

informacyjnej (obszar wiedzy),

b)

motywującej, wspierającej rozwój ucznia i pobudzającej do pracy
nauczyciela,

c)

ćwiczeniowej,
umiejętności),

d)

transformacyjnej (obszar umiejętności),

e)

samokształceniowej (obszar umiejętności).

doskonalącej,

kształcącej

sprawności

(obszar

6) Nauczyciele są zobowiązani do realizowania zadań wyznaczonych przez
dyrektora szkoły, w tym zajęć dydaktyczno wychowawczych
opiekuńczych z dziećmi wyznaczonych w ramach Statutu.
2.

Do obowiązków nauczyciela należą:
1) systematyczne kontrolowanie miejsca prowadzenia zajęć pod względem
bezpieczeństwa i higieny pracy,
2) uczestniczenie w szkoleniach w zakresie bhp organizowanych przez
Szkołę,
3) przestrzeganie zapisów statutowych,
4) zapoznawanie się z aktualnym stanem prawnym w oświacie,
5) usuwanie drobnych usterek, względnie zgłaszanie Dyrektorowi Szkoły
o ich występowaniu,
6) egzekwowanie
przestrzegania
regulaminu
klasopracowniach oraz na terenie szkoły,

w

7) używanie na zajęciach
dydaktycznych,

sprawnych

edukacyjnych

tylko

poszczególnych
pomocy

8) kontrolowanie obecności uczniów na każdych zajęciach lekcyjnych
i pozalekcyjnych,
9) pełnienie dyżurów zgodnie z opracowanym harmonogramem,
10) stosowanie zasad oceniania zgodnie z przyjętymi przez Szkołę
kryteriami,
11) podnoszenie i aktualizowanie wiedzy i umiejętności pedagogicznych,
12) wzbogacanie warsztatu pracy oraz dbanie o powierzone pomoce
i sprzęt dydaktyczny,
13) służenie pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną,
studentom i słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli,
14) aktywne uczestniczenie w posiedzeniach Rady Pedagogicznej Szkoły,
15) stosowanie nowatorskich metod pracy i programów nauczania,
16) rzetelne przygotowywanie uczniów do olimpiad przedmiotowych,
zawodów sportowych i innych konkursów,
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17) udzielanie rzetelnych informacji
niedociągnięciach oraz zachowaniu,

o

18) wnioskowanie o pomoc materialna
się w trudnej sytuacji materialnej,

postępach
dla

uczniów

ucznia,

jego

znajdujących

19) wnioskowanie o pomoc psychologiczną i zdrowotną uczniom, którzy
takiej pomocy potrzebują,
20) opracowywanie
edukacyjnych,

programów

nauczania

z

poszczególnych

zajęć

21) przedstawianie sprawozdań z realizacji powierzonych mu zadań
edukacyjnych oraz przedstawianie ich na plenarnych posiedzeniach Rady
Pedagogicznej Szkoły podsumowujących pracę szkoły za poszczególne
okresy każdego roku szkolnego,
3. Za
bezpieczeństwo
uczniów
podczas
zajęć
obowiązkowych,
nadobowiązkowych i pozalekcyjnych odpowiada nauczyciel prowadzący
te zajęcia:
4. Za bezpieczeństwo uczniów w czasie przerw międzylekcyjnych odpowiadają
nauczyciele zgodnie z opracowanym planem dyżurów wychowawczych.
Nauczyciele pełniący dyżur odpowiadają za bezpieczeństwo uczniów
na korytarzach, w sanitariatach, na klatkach schodowych, w szatni przed
salą gimnastyczną.
6. Dyżur wychowawczy rozpoczyna się co najmniej 15 minut przed zajęciami
dydaktycznymi, równo z dzwonkiem rozpoczynającym przerwę i kończy się
równo z dzwonkiem kończącym przerwę.
7. Za bezpieczeństwo uczniów po dzwonku kończącym przerwę, odpowiada
nauczyciel rozpoczynający daną lekcję,
5.

8. Za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć odbywających się poza terenem
Szkoły odpowiadają:
a)

kierownik wycieczki i opiekunowie grupy,

b)

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,

c)

na wycieczce udającej się poza teren Szkoły z korzystaniem
z publicznych środków lokomocji w obrębie tej samej miejscowości,
jeden opiekun na 15 uczniów,

d)

na wycieczce turystyki kwalifikowanej jeden opiekun na 10 uczniów,
a kierownik wycieczki musi posiadać odpowiednie uprawnienia, przy
czym ubezpieczenie młodzieży i opiekunów uczestniczących
w wycieczkach szkolnych jest obowiązkowe.

9. Nauczyciel ma prawo do:
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1) zapewnienia
podstawowych
warunków
do
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

realizacji

zadań

2) wyposażenia stanowiska pracy umożliwiające realizację dydaktycznowychowawczego programu nauczania,
3) wynagrodzenia za wykonywaną pracę określonego w ustawie - Karta
Nauczyciela,
4) ustalenia innego niż pięciodniowy tygodnia pracy w przypadku
dokształcania się, wykonywania ważnych społecznie zadań lub
w przypadku, jeżeli wynika to organizacji pracy Szkoły, jeżeli nie
zakłóca to organizacji pracy Szkoły,
5) udział w różnych formach doskonalenia zawodowego,
6) nagród jubileuszowych za wieloletnią pracę,
7) odzieży ochronnej określonych odrębnymi przepisami,
8) oceny swojej pracy,
9) zdobywania stopni awansu zawodowego,
10) ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy państwowych,
11) nagród za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze, tj:
a)

Nagrody Ministra Edukacji Narodowej na wniosek Dyrektora Szkoły.

b)

Nagrody Kuratora Oświaty na wniosek Dyrektora Szkoły,
po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej Szkoły oraz
opinii organizacji związkowej.

c)

Nagrody Burmistrza Miasta na wniosek Dyrektora Szkoły,
po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej Szkoły oraz
opinii organizacji związkowej, do której kandydat należy.

d)

Nagrody Dyrektora Szkoły na jego własny wniosek, po uzyskaniu
opinii Rady Pedagogicznej Szkoły oraz opinii organizacji
związkowych działających w Szkole.

e)

Odznaczenia „Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

f)

„Medal
Komisji
Edukacji
Narodowej”
za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

nadaje

MEN,

10. Kryteria przyznawania nagród określa regulamin przyznawania nagród.
11. Nagroda Dyrektora Szkoły może być przyznawana w każdym terminie,
a w szczególności z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
12. Wysokość nagród ustala Dyrektor Szkoły.
13. Nauczyciel podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia
godności zawodu lub uchybienia przeciwko porządkowi pracy.
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14. Za uchybienia przeciwko porządkowi pracy, w rozumieniu art. zawartych
w kodeksie pracy, wymierza się nauczycielowi kary porządkowe zgodne
z kodeksem pracy.
15. Karami dyscyplinarnymi dla nauczycieli są:
1) nagana z ostrzeżeniem,
2) zwolnienie z pracy,
3) zwolnienie z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego w zawodzie
nauczycielskim w okresie 3 lat od ukarania,
4) wydalenie z zawodu nauczycielskiego.
16. Kary dyscyplinarne wymierza komisja dyscyplinarna, której zasady
powoływania i funkcjonowania określone są w ustawie – Karta
Nauczyciela.
17. Zasady postępowania dyscyplinarnego określone są w ustawie – Karta
Nauczyciela.
§33
1.

Wychowawca sprawuje opiekę nad powierzonym mu zespołem, jest
zobowiązany do bieżącej kontroli procesu dydaktyczno – wychowawczego,
stałej współpracy rodzicami, Dyrektorem Szkoły, nauczycielami i innymi
instytucjami pracującymi na rzecz oświaty we wszystkich sprawach
dotyczących swoich wychowanków.

2.

Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad
uczniami poprzez:
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia oraz przygotowania
do życia w rodzinie i społeczeństwie,
2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązanie konfliktów
w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami z innymi członkami
społeczności szkolnej.

3.

Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1,
1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,
2) ustala treści i formy zajęć na godzinach do dyspozycji wychowawcy,
3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie (oddziale)
uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec
ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna
opieka
(dotyczy
to
zarówno
uczniów
uzdolnionych
jak
i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami),
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4) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów - grupowo, minimum trzy razy
w roku szkolnym, indywidualnie według potrzeb, w celu:
a)

poznania
ich dzieci,

i

ustalenia

potrzeb

opiekuńczo-wychowawczych

b)

współdziałania z rodzicami, tzn. okazywania im pomocy
w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymania od nich
pomocy w swoich działaniach,

c)

włączenie ich w sprawy życia klasy i Szkoły poprzez uczestniczenie
w zajęciach kulturalno-rozrywkowych, lekcjach otwartych, zajęciach
rekreacyjno-sportowych, organizowanych w/g planu zajęć.

4.

Wychowawca współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznaniu
potrzeb i trudności, także zdrowotnych, oraz zainteresowań i szczególnych
uzdolnień uczniów.

5.

Organizację i formy udzielenia tej pomocy na terenie Szkoły określają
przepisy w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologicznej
i pedagogicznej.
1) Wychowawca ma obowiązek egzekwowania właściwego wyglądu
zewnętrznego wychowanków.
2) Wszystkie istotne sprawy dotyczące uczniów winny być uzgodnione
z wychowawcą klasy, lub z Dyrektorem Szkoły, jeżeli wychowawca jest
nieobecny.
§34

1.

Do zadań konserwatora należą:
1) otwieranie i zamykanie budynku Szkoły,
2) czuwanie nad bezpieczeństwem budynku i całością sprzętu szkolnego,
3) informowanie o zaistniałych usterkach technicznych Dyrektora Szkoły,
4) sygnalizowania (jeżeli nie ma prądu) czasu rozpoczęcia i zakończenia
lekcji,
5) czuwanie nad utrzymywaniem czystości i porządku pomieszczeń
szkolnych,
6) sprzątanie i utrzymywanie w czystości przeznaczonego metrażu
i obejścia szkoły,
7) sprawdzanie zamknięcia pomieszczeń szkolnych i Szkoły,
8) czuwanie nad urządzeniami technicznymi w Szkole,
9) dokonywanie
systematycznego
pomieszczeniach Szkoły,

przeglądu

w

poszczególnych
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10) usuwanie bieżących usterek powstałych w budynku szkoły i jego
obejściu,
11) koszenie trawy w obejściu Szkoły,
12) zakup narzędzi niezbędnych do prac konserwatorskich, po uzgodnieniu
z Dyrektorem Szkoły.
2.

Do zadań sprzątaczki należy:
1) sprzątanie przydzielonych pomieszczeń szkolnych,
2) sprawdzanie zamknięcia przydzielonych pomieszczeń szkolnych,
3) czuwanie nad bezpieczeństwem budynku Szkoły i całością sprzętu
szkolnego,
4) informowanie konserwatora o zaistniałych usterkach technicznych
w Szkole,
5) w przypadku nieobecności innej sprzątaczki ( z powodu choroby lub
urlopu ) wykonywanie pracy, będącej w przydziale czynności
nieobecnego pracownika,
6) pełnienie dyżurów w szatniach szkolnych, czuwanie nad właściwym
porządkiem i zabezpieczeniem poszczególnych szatni.

3. Do zadań pomocy nauczyciela należy:
1) wspieranie uczniów w czynnościach samoobsługowych,
2) pomoc techniczna w korzystaniu z przyrządów, pomocy i środków
dydaktycznych,
3) pomoc nauczycielowi w przygotowaniu zajęć,
4) opieka nad uczniami w czasie spacerów i wycieczek,
5) opieka nad uczniami podczas przyprowadzania i odbioru dzieci
od rodziców,
6) utrzymanie porządku i czystości w miejscu pracy ucznia.
4. Do zadań asystenta nauczyciela należy:
1) wsparcie ucznia w toku zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych,
2) pomoc nauczycielowi w przygotowaniu pomocy do zajęć, organizacja
miejsca pracy ucznia,
3) asystowanie uczniowie w codziennych sytuacjach szkolnych,
4) dbanie o bezpieczeństwo ucznia,
5) opieka podczas spacerów, wycieczek,
6) monitorowanie potrzeb ucznia związanych z aktywnością i potrzebą
odpoczynku.
5. Pracownicy obsługi wymienieni w §31 pkt3 zobowiązani są do:
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1) przestrzegania czasu pracy ustalonego w Szkole,
2) przestrzegania regulaminu pracy,
3) przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
a także przepisów przeciwpożarowych,
4) właściwego zabezpieczenia i dbania o powierzone im mienie szkolne,
5) utrzymywania w czystości sprzętu i pomieszczeń stołówki szkolnej,
6) dbania o dobro szkoły oraz zachowania w tajemnicy informacji, których
ujawnienie mogłoby narazić szkołę na szkodę,
7) dbania o estetyczny wygląd miejsca pracy.
6.

Pracownicy administracji i obsługi mają prawo do:
1) zapewnienia
podstawowych
warunków
do
realizacji
administracyjnych lub zadań związanych z obsługą Szkoły,

zadań

2) wyposażenia stanowiska pracy umożliwiającego realizację
administracyjnych lub zadań związanych z obsługą Szkoły,

zadań

3) wynagrodzenia za wykonywaną pracę określonego w rozporządzeniu
Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania i wymagań
kwalifikacyjnych
pracowników
samorządowych
zatrudnionych
w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządowych,
4) dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego na zasadach
i w wysokości określonych w ustawie o dodatkowym wynagrodzeniu
rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej,
5) nagród jubileuszowych za wieloletnią pracę. Okres pracy kwalifikującej
się do nagrody jubileuszowej oraz wysokość nagród przysługujących
z tego tytułu określa rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zasad
wynagradzania
i
wymagań
kwalifikacyjnych
pracowników
samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych
jednostek samorządu terytorialnego,
6) nagrody Dyrektora Szkoły za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej.
Kryteria przyznawania nagród określa regulamin przyznawania nagród.
Nagroda może być przyznana w każdym terminie, a w szczególności
z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wysokość nagród ustala Dyrektor
Szkoły,
7) odznaczenia „ Medalem Komisji Edukacji Narodowej”, za szczególne
zasługi dla oświaty i wychowania,
8) środków higieny osobistej i odzieży ochronnej określonych odrębnymi
przepisami,
9) świadczeń urlopowych określonych w kodeksie pracy,
10) korzystania ze świadczeń socjalnych na zasadach określonych
w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń socjalnych.
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Rozdział 6
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSOBY OCENIANIA
WEWNĄTRZSZKOLNEGO
§35
1.

Przepisów zawartych w niniejszym rozdziale nie stosuje się do dzieci
i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.

2.

Warunki przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz ich formy dla
dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie
określają odrębne przepisy.

3.

Zasady oceniania z religii i etyki określają odrębne przepisy.
§36

1.

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

2.

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez
nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości
i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających
z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach,
i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających
tę podstawę.
1)

3.

Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie
pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego
osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez
wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak
powinien dalej się uczyć.
Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez
wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia
respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm
etycznych.
§37

1.

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się
w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.
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2.

Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) poinformowania ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych
i postępach w tym zakresie,
2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
motywowanie ucznia do dalszej pracy,
3) dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji postępach, trudnościach
i specjalnych uzdolnieniach ucznia,
4) umożliwienie nauczycielom doskonalenie organizacji i metod pracy
dydaktyczno-wychowawczej.

3.

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań
informowanie o nich uczniów i ich rodziców,

edukacyjnych

oraz

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania,
3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej
oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych
w szkole;
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
5) przeprowadzanie egzaminów poprawkowych,
6) ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny
klasyfikacyjne zachowania, według skali, o której mowa w § 47 ust.1
i § 48 ust.3,
7) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane
rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania,
8) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym
opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.
§38
1.

Rok szkolny dzieli się na dwa semestry.
1) pierwszy semestr trwa od początku września do dnia 15.01.,
2) drugi semestr trwa od 16.01. do dnia przewidzianego przez MEN jako
ostatni dzień zajęć lekcyjnych.
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§39
1.

Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz
ich rodziców o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych
śródrocznych i rocznych (semestralnych) 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
(semestralnej)oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych
zajęć edukacyjnych.

2.

Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje
uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów oraz osoby (podmioty)
sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem) o warunkach i sposobie oraz
kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania
wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
(w formie ustnej).
1) Rodzice potwierdzają podpisem zapoznanie się z kryteriami oceniania.

3.

Na pierwszych zajęciach edukacyjnych nauczyciele mają obowiązek
poinformować uczniów o wymaganiach edukacyjnych i potwierdzić ten
fakt w e-dzienniku.
§40

1.

Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i rodziców.
1) Nauczyciel ma obowiązek uzasadnić wystawioną przez siebie ocenę
bieżącą.

2.

Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.
1) w przypadku ocen bieżących – ustnie,
2) w przypadku ocen klasyfikacyjnych – ustnie lub pisemnie.
3) Nauczyciel opracowuje na pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców
szerszy komentarz do oceny, zawierający mocne i słabe strony oraz
wskazówki do dalszej pracy.

3.

Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi
i jego rodzicom:
1) Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu
klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, oraz inna dokumentacja
dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub
jego rodzicom.
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2) Dokumentacja jest udostępniania na terenie Szkoły (gabinet Dyrektora)
w obecności Dyrektora, wychowawcy lub innego upoważnionego
nauczyciela.
§41
1.

Nauczyciel jest obowiązany na podstawie opinii publicznej poradni
psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w§39 ust.1
do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia,
u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne
trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,
z zastrzeżeniem ust.2 i 3.

2.

Dostosowanie wymagań edukacyjnych, edukacyjnych których mowa
w §39 ust.1 do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono
specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym
wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni
specjalistycznej, o której mowa w art. 71b ust. 3b ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, z zastrzeżeniem ust. 1b.

3.

W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań
edukacyjnych, o których mowa w §39 ust.1, do indywidualnych potrzeb
ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
§42

1. Przy ustalaniu ocen z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki,
należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez uczniów
w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć,
a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału
ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych
przez Szkołę na rzecz kultury fizycznej.
§43
1.

Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, zajęć
komputerowych, informatyki na podstawie opinii o ograniczonych
możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez
lekarza, na czas określony w tej opinii.
1) Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń
fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii
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o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych
ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
2.

Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć
komputerowych, informatyki, uniemożliwia ustalenie śródrocznej
lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej, wpisuje się „zwolniony”
albo „zwolniona”.
§44

1.

Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na
podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym
publicznej poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu
edukacyjnego ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową,
z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym
z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.

2.

W przypadku ucznia, o którym mowa w ust.1 posiadającego orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania
zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie
tego orzeczenia.

3.

W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej
wpisuje się "zwolniony" albo „zwolniona”.
§45

1.

Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu
osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym
planie nauczania oraz ustaleniu ocen klasyfikacyjnych, według skali
określonej w § 47 ust.1, oraz oceny zachowania, z zastrzeżeniem ust. 2,

2.

Klasyfikacja śródroczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym
podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych,
określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem
indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na
podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia oraz ustaleniu
śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej
oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z § 47 ust. 1 i § 48 ust. 5.

3.

Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku
w styczniu.

4.

Klasyfikacja roczna w klasach I-III szkoły podstawowej polega
na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym
oraz ustaleniu jednej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej
oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z §47 ust.21 i §48 ust.6,
z zastrzeżeniem ust.7.
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5.

Klasyfikacja roczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym w klasach I-III szkoły podstawowej polega
na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych w danym roku szkolnym
i ustaleniu jednej oceny klasyfikacyjnej oraz oceny zachowania, zgodnie
z §47 ust 21 i §48 ust 6.

6.

Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega
na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym
z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, oraz
ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz rocznej klasyfikacyjnej oceny
zachowania, według skali, o której mowa w §47 ust.1 i §48 ust.5,
z zastrzeżeniem ust.7,

7.

Klasyfikacja roczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu umiarkowanym lub znacznym, począwszy od klasy czwartej
szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu jego osiągnięć
edukacyjnych z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego
opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania
ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania,

8.

Termin klasyfikacyjnego śródrocznego i rocznego posiedzenia Rady
Pedagogicznej ustala się najpóźniej 7 dni przed zakończeniem 1 i 2
semestru.

9.

Najpóźniej 7 dni przed rocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym
posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne
zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy zobowiązani są poinformować
ucznia w formie pisemnej o przewidywanych dla niego rocznych
(semestralnych) ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych.
1) Uczeń lub jego rodzice mają prawo odwołać się (na piśmie) od
proponowanej oceny klasyfikacyjnej rocznej (semestralnej) w ciągu
3 dni od otrzymanej informacji.
2) W przypadku wpłynięcia odwołania organizuje się sprawdzian
wiadomości i umiejętności na dzień przed klasyfikacyjnym
posiedzeniem RP wg trybu ustalonego w §53 ust. 2, pkt.1 ust. 4, pkt.1
ust. 5-8.

10.

Najpóźniej 30 dni przed rocznym (śródrocznym) klasyfikacyjnym
posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawca w formie pisemnej
(za potwierdzeniem odbioru zawiadomienia) w porozumieniu
z nauczycielami, zobowiązany jest poinformować rodziców
o przewidzianej ocenie lub ocenach niedostatecznych rocznych dla danego
ucznia.

11. Nauczyciele wychowawcy, najpóźniej 30 dni przed śródrocznym
i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej w formie
pisemnej informują rodziców o przewidywanej ocenie zachowania.
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1) Przewidywana ocena z zachowania nie może być traktowana jako
ostateczna.
12. W terminie 3 dni od otrzymania pisemnej informacji o ocenie uczeń lub
jego rodzice mogą wnieść do wychowawcy klasy zastrzeżenia do
proponowanej przez wychowawcę klasy śródrocznej lub rocznej oceny
z zachowania.
13. Zastrzeżenia do proponowanej przez wychowawcę klasy śródrocznej lub
rocznej oceny z zachowania dokumentuje się zapisem w e-dzienniku.
1) W przypadku wniesienia zastrzeżeń, wychowawca, uczeń, rodzice
opracowują zakres działań ucznia prowadzących do uzyskania przez
ucznia wyższej oceny z zachowania niż proponowana.
2) Do momentu wystawienia przez wychowawcę ostatecznej oceny
zachowania w celu jej podwyższenia oceny uczeń może:
a) brać czynny udział w dodatkowych pracach na rzecz Szkoły
i środowiska, klasy, rówieśników,
b) wykazać się inicjatywą w organizacji imprez, akademii, konkursów
szkolnych,
c) wyraźnie poprawić swoje zachowanie, stosunek do rówieśników
i obowiązków uczniowskich.
14. Wychowawca klasy zobowiązany jest na piśmie uzasadnić ustaloną przez
siebie naganną ocenę zachowania.
15. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna
może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.
16. Nauczyciel zobowiązany jest uzasadnić pisemnie ustaloną przez siebie
ocenę niedostateczną śródroczną i roczną.
§46
1.

Śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych
zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne
obowiązkowe zajęcia edukacyjne.

2.

Śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z dodatkowych
zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia
edukacyjne.
1) Ocena klasyfikacyjna roczna (semestralna) z dodatkowych zajęć
edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo
wyższej (na semestr programowo wyższy) ani na ukończenie szkoły.

3.

Ocenę zachowania ustala wychowawca po uprzednim zapoznaniu się
z uwagami innych nauczycieli, pracowników Szkoły, samooceną ucznia
i opinią Samorządu Klasowego.
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§47
1.

Oceny bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć
edukacyjnych w klasach IV- VIII ustala się w stopniach według
następującej skali, z zastrzeżeniem ust.4;
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.

2. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach,
o których mowa w ust. 1 pkt 1–5.
3. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest oceną ustaloną w stopniu, o którym
mowa w ust. 1 pkt 6.
4. Podstawy wymagań i skala ocen znajdują się w „Kryteriach ocen zachowania
i ustalania ocen z przedmiotów nauczania w Szkole Podstawowej
w Lutoryżu”.
5. Podstawą do wystawienia oceny śródrocznej oraz oceny końcoworocznej
z przedmiotu jest średnia ważona uzyskanych ocen cząstkowych.
6. Każda ocena cząstkowa, za określoną formę aktywności, ma ustaloną wagę:
Formy aktywności

Waga oceny

Laureat, finalista, miejsce 1,2,3 w
konkursach lub zawodach sportowych na
szczeblu co najmniej powiatowym

5

Praca klasowa, sprawdzian

5

Testy diagnozujący/semestralny

3

Kartkówka

3

Odpowiedź ustna

3

Zadanie domowe

2

Projekty

3

Test

2

Zeszyt

2

Nieprzygotowanie do lekcji

2

Brak zadania

2

Aktywność

1
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7. Przy zapisie ocen cząstkowych dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „-„
przyporządkowując im odpowiednie wartości według skali:

Ocena

6

-6 +
5

5

-5 +
4

4

-4 +
3

3

-3 +
2

2

-2 +
1

1

Wartość

6

5, 5,
75 5

5

4, 4,
75 5

4

3, 3,
75 5

3

2, 2,
75 5

2

1, 1,
75 5

1

8. Oceny cząstkowe muszą być zróżnicowane pod względem wagi.
9. Formę aktywności wynikającą ze specyfiki danego przedmiotu określa
nauczyciel.
10. Nauczyciel informuje uczniów o wadze danej formy aktywności. Jeżeli
nauczyciel chce ocenić inną formę aktywności ( nieokreśloną w tabeli)
informuje uczniów o wadze tej aktywności.
11. Jeżeli uczeń nie był obecny np. podczas pisania pracy klasowej otrzymuje
wpis do dziennika:”0”. Zero jest zastępowane oceną uzyskaną przez ucznia
w wyniku napisania zaległej pracy w wyznaczonym terminie lub oceną
niedostateczną, jeśli tego nie zrobi.
12. Pisemna praca klasowa, z której uczeń otrzymał ocenę niedostateczną może
być poprawiana na wniosek ucznia w terminie ustalonym przez nauczyciela,
nie później niż w ciągu dwóch tygodni. Ocenę można poprawiać tylko raz.
Uzyskana ocena ma wagę określoną w tabeli.
13. Ocena z testu diagnozującego i semestralnego nie podlega poprawie.
14. Podstawą obliczenia średniej ważonej są wszystkie otrzymane oceny.
W przypadku ocen poprawianych obie wlicza się do średniej.
15. Na podstawie ocen uzyskanych w I semestrze nauczyciel wystawia ocenę
śródroczną. Ocenę końcoworoczną wystawia się na podstawie ocen
uzyskanych przez ucznia w II semestrze oraz oceny za I semestr liczonej
w II semestrze jako ocena cząstkowa z wagą 6.
16. Na ocenę śródroczną i końcoworoczną uczeń pracuje systematycznie. Nie
ma możliwości zmiany oceny w wyniku jednorazowego przygotowania się
z określonej części materiału.
17. Ocena proponowana śródroczna lub końcoworoczna nie jest oceną
ostateczną. Może ulec zmianie – podwyższeniu lub obniżeniu, ze względu
na otrzymanie dodatkowych ocen cząstkowych.
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18. W przypadku uczniów, którzy osiągnęli średnią ważoną na granicy oceny
niedostatecznej, nauczyciel ma prawo wystawić zagrożenie oceną
niedostateczną (śródroczna lub końcoworoczna).
19 Ocena śródroczna i końcoworoczna wystawiana jest tylko na podstawie
średniej ważonej ocen cząstkowych następująco:
1) poniżej 1,61- niedostateczny
2) od 1,61 do 2,60- dopuszczający
3) od 2,61 do 3,60 – dostateczny
4) od 3,61 do 4,60 – dobry
5) od 4,61 do 5,50- bardzo dobry
6) od 5,51 - celujący
20. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się oceny ze znakiem „+”, „- oraz „0”
w sytuacjach określonych w PSO przez nauczycieli:
1) W sytuacji nieprzygotowania ucznia do zajęć dopuszcza się skrót „np.”.
2) W sytuacji braku zadania dopuszcza się skrót „bz”.
21. W klasach I-III ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna ma charakter
opisowy,
1) Oceny bieżące ustala się w stopniach według skali dla klas IV- VIII.
2) Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, uwzględnia
poziom
opanowania
przez
ucznia
wiadomości
i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie
programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz
wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane
z przezwyciężeniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.
22. Nauczyciele klas I-III oceniają postępy edukacyjne uczniów na bieżąco
w dzienniku lekcyjnym - e-dzienniku, zeszytach przedmiotowych,
zeszytach ćwiczeń.
1) Kryteria wymagań i skala ocen
zachowania i ustalania ocen z
Podstawowej w Lutoryżu”.

znajdują się w „Kryteriach ocen
przedmiotów nauczania w Szkole

23. Na spotkaniach z rodzicami dotyczących postępów w nauczaniu nauczyciele
klas I-III wręczają rodzicom pisemną informację o poziomie osiągnięć
ucznia.
1) Spotkania te będą odbywały się 3 razy w roku;
a)

w połowie pierwszego semestru,

b)

na koniec pierwszego semestru,

c)

w połowie drugiego semestru.
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24. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne dla uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub
znacznym są ocenami opisowymi.
25. Nauczyciele zobowiązani są do udzielania ustnej informacji o postępach
dziecka, rodzicom.
26. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę
klasyfikacyjną zachowania.
27. Nauczyciele w PSO określają sposób i termin poprawy ocen bieżących.
§48
1.

2.

Ocena zachowania ucznia wyraża opinię Szkoły o wypełnianiu przez
uczniów obowiązków szkolnych, ich kulturze osobistej, udziale w życiu
klasy, Szkoły i środowiska, postawach wobec kolegów i innych osób,
poszanowaniu i rozwoju własnej osoby, wykorzystywaniu posiadanych
możliwości i uzdolnień oraz szans stwarzanych przez szkołę.
Celem oceniania zachowania ucznia jest:
1) dostarczenie uczniowi i jego rodzicom informacji o prezentowanych przez
ucznia postawach i nastawieniu do obowiązków szkolnych,
zaangażowaniu w rozwijanie swojej osobowości, dbaniu o zdrowie
i bezpieczeństwo własne, jak też nie stwarzaniu zagrożenia dla zdrowia
i bezpieczeństwa innych oraz dotyczących funkcjonowania ucznia
w środowisku szkolnym i społecznym;
2) motywowanie ucznia do autorefleksji, samokontroli, odpowiedzialności
za siebie i swoje decyzje;
3) uświadamianie jego mocnych i słabych stron w odniesieniu do oczekiwań
Szkoły uwzględnionych w kryteriach.

3.

Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia
w szczególności:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
3) dbałość o honor i tradycje szkoły,
4) dbałość o piękno mowy ojczystej,
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
7) okazywanie szacunku innym osobom.

4.

Śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według skali
określonej w Statucie Szkoły, z zastrzeżeniem ust.6 i ust.7

5.

Roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV szkoły
podstawowej, ustala się według następującej skali:
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1) Wzorowe,
2) bardzo dobre,
3) dobre,
4) poprawne,
5) nieodpowiednie
6) naganne.
W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny
klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.

6.

1) Dopuszcza się możliwość dołączenia wydruku komputerowego oceny
opisowej do arkusza ocen.
Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów
z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są
ocenami opisowymi.

7.

1) Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego
stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić
wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie, na
podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo
indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologicznopedagogicznej, w tym specjalistycznej.
Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

8.

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły
z zastrzeżeniem ust.7.
9.

Zachowanie ucznia ocenia się na podstawie stopnia respektowania przez
ucznia obowiązujących kryteriów ocen zachowania w klasach I-III,
IV – VIII.

10.

Uczeń, który rażąco naruszył postanowienia zawarte w Statucie po
klasyfikacyjnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej może mieć obniżone
zachowanie.

1) Zachowanie może być obniżone na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady
Pedagogicznej, które zwołuje Dyrektor Szkoły.
2) Wniosek o obniżenie zachowanie, z uzasadnieniem, przedstawia
wychowawca klasy.
§49
1.

Ocena z zachowania, nie może mieć wpływu na stopnie z przedmiotów
nauczania,

2.

Ocenę z zachowania ustala wychowawca na forum klasy co najmniej
na siedem dni przed konferencją klasyfikacyjną.
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3.

Uczeń stara się wypełniać i wypełnia kryteria na poszczególną ocenę.
Poważne wykroczenie, np. wagary, spożywanie tzw. dopalaczy (np. napoje
energetyzujące), palenie papierosów, spożywanie alkoholu i środków
odurzających,
celowe niszczenie cudzego mienia, bójki
mogą
spowodować obniżenie oceny nawet do nieodpowiedniej lub nagannej, co
uchwala Rada Pedagogiczna podczas rady klasyfikacyjnej.

4.

Uczeń może uzyskać ocenę z zachowania (semestralną lub
klasyfikacyjną) o stopień wyższą niż wynika z kryteriów w przypadkach
gdy:
1) reprezentuje Szkołę w konkursach i zawodach i osiąga w nich sukcesy,
2) jest laureatem szkolnych i pozaszkolnych konkursów i zawodów,
3) bierze czynny udział w dodatkowych pracach na rzecz Szkoły
i środowiska,
4) wykazuje się inicjatywą w organizacji imprez, akademii itd.
§50

1.

Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej (semestralnej) stwierdzono,
że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia
kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, Szkoła powinna
w miarę możliwości stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków
poprzez :
1) skorzystanie z pomocy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
2) zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze.
§51

1.

Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich
obowiązkowych zajęć edukacyjnych jeżeli brak podstaw do ustalenia
oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na obowiązkowych
zajęciach edukacyjnych, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na
te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2.

Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może
zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3.

Na wniosek ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieobecności
nieusprawiedliwionych lub na wniosek jego rodziców Rada Pedagogiczna
może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

4.

Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program
lub tok nauki,
2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
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5.

Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa
w ust. 4pkt. 2, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika,
plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć
edukacyjnych.

6.

Uczniowi, o którym mowa w ust. 4 pkt.2, zdającemu egzamin
klasyfikacyjny, nie ustala się oceny zachowania.

7.

Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej,
z zastrzeżeniem ust. 8.

8.

Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki,
technologii informacyjnej, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego
ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

9.

Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4 pkt.1,
przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności,
wskazanego przez Dyrektora Szkoły, nauczyciela takich samych lub
pokrewnych zajęć edukacyjnych.

10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt.2,
przeprowadza komisja, powołana przez Dyrektora Szkoły, który zezwolił
na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub
obowiązku nauki poza Szkołą.
1) W skład komisji wchodzą:
a)

Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej Szkole inne
stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,

b)

nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych
w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

określonych

11. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4
pkt.2, oraz jego rodzicami, liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń
może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
12. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze
obserwatorów - rodzice ucznia.
13. W sytuacji, kiedy nieobecności nieusprawiedliwione przekraczają 60%
ogólnej liczby godzin z danych zajęć edukacyjnych w semestrze, Rada
Pedagogiczna nie musi wyrazić zgody na przeprowadzenie egzaminu
klasyfikacyjnego.
14. Jeśli nieobecności nieusprawiedliwione przekraczają 71% ogólnej liczby
godzin z danych zajęć edukacyjnych, Rada Pedagogiczna nie może wyrazić
zgody na egzamin klasyfikacyjny.
15. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem, jego rodzicami
(prawnymi opiekunami), nie później, niż na 7 dni przed konferencją
klasyfikacyjną.
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1) Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu
klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego
w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.
2) Uczeń, rodzice mają prawo na 14 dni przed końcoworoczną konferencją
klasyfikacyjną RP do wniesienia podania z prośbą o przeprowadzenie
egzaminu klasyfikacyjnego.
16. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół
zawierający w szczególności:
1) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10,
a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego
dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 - skład komisji,
2) termin egzaminu klasyfikacyjnego,
3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,
4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.
5) Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację
o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza
ocen ucznia.
17. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub
dodatkowych zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania
zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany", albo
„nieklasyfikowana”
18. Uczeń, który z jednych lub kilku zajęć edukacyjnych nie został
sklasyfikowany średnią ocen wylicza się z zajęć edukacyjnych, z których
uczeń został sklasyfikowany.
§52
1.

Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu
klasyfikacyjnego roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć
edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 2 i § 53.

2.

Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu
klasyfikacyjnego niedostateczna roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna
z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu
poprawkowego, z zastrzeżeniem § 55 ust. 1 i § 53.

3.

Ustalona przez wychowawcę klasy roczna
zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 53.

ocena

klasyfikacyjna

§53
1.

Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły,
jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć
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edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 5 dni po zakończeniu zajęć
dydaktyczno-wychowawczych.
2.

W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) 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 (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnych przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności
ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (semestralną)
ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną
ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą
większością głosów,
3) w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego
komisji.
4) Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1 i 2, zgłasza się od dnia ustalenia
rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni
roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktycznowychowawczych.

3.

Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt.1, uzgadnia się
z uczniem i jego rodzicami, nie później niż w terminie 5 dni od dnia
zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust.1.

4.

W skład komisji wchodzą:
1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnych:
a)

2)

Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne
stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,

b)

nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c)

dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu,
prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;

w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a)

Dyrektor Szkoły jako przewodniczący komisji,

b)

wychowawca klasy,

c)

wskazany przez Dyrektora Szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia
edukacyjne w danej klasie,

d)

opiekun Samorządu Uczniowskiego.
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5.

Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt.1 lit. b, może być zwolniony
z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie
uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły
powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne,
z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje
w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły.

6.

Ustalona przez komisję roczna (semestralna) 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 (semestralnej) oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku
egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 55 ust. 1.

7.

Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnych:
a)

skład komisji,

b)

termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 3,

c)

zadania (pytania) sprawdzające,

d)

wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a)

skład komisji,

b)

termin posiedzenia komisji,

c)

wynik głosowania,

d)

ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

3) Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
8. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt.1, dołącza się pisemne prace
ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
9.

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 przez
Dyrektora Szkoły.

10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej
(semestralnej) 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.
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§54
1. Na wniosek rodziców i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na
wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców, Rada
Pedagogiczna może postanowić o promowaniu do klasy programowo
wyższej również w ciągu roku szkolnego.
2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję
do klasy programowo wyższej,(semestr programowo wyższy) jeżeli
ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych
w szkolnym planie nauczania uzyskał roczne (semestralne)oceny
klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 4
i §48 ust.7 i 8 i §55 ust.11.
3. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku
klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią
ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania,
otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej 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.
1). Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię
i/albo etykę, do średniej ocen, o której mowa w ustępie 4, wlicza się
także ocen uzyskane z tych zajęć.
2). Uczniowi, który uczęszczał na zajęcia religii, jak i etyki, przy wyliczaniu
średniej
odpowiednio
śródrocznych
lub
końcowych
ocen
klasyfikacyjnych uwzględnia się oceny klasyfikacyjne uzyskane
zarówno z religii, jak i etyki.
5. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w szkole
podstawowej otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną
(semestralną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty
olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej
(semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje
z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.
6. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust.2, nie otrzymuje
promocji i powtarza tę samą klasę, z zastrzeżeniem pkt.4 i § 55 ust 11.
7. W wyjątkowych przypadkach, Rada Pedagogiczna może postanowić
o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej,
na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców
(prawnych opiekunów) ucznia.
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§55
1.

Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku
klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych
albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin
poprawkowy z tych zajęć.

2.

Rodzice mają prawo złożyć do Dyrektora Szkoły wniosek o egzamin
poprawkowy.
1) Ostatecznym terminem złożenia wniosku jest godzina 10.00., w dniu
klasyfikacyjnego posiedzenia Rady Pedagogicznej.

3.

W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę
na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, np.
w sytuacji, kiedy rodzina jest niewydolna wychowawczo.

4.

Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej z wyjątkiem
egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki, zajęć komputerowych
oraz wychowania fizycznego, których egzamin powinien mieć przede
wszystkim formę zadań praktycznych.

5.

Termin egzaminu poprawkowego, w ostatnim tygodniu ferii letnich,
wyznacza Dyrektor Szkoły.

6.

Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora
Szkoły.
1) W skład komisji wchodzą:
a)

Dyrektor Szkoły – jako przewodniczący komisji,

b)

nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,

c)

członkowie komisji,

d)

nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne,

e)

wychowawca klasy.

7.

Nauczyciel, o którym mowa w ust. 6 lit b 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 w innej szkole następuje
w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły.

8.

Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół
zawierający:
1) skład komisji,
2) termin egzaminu poprawkowego,
3) pytania egzaminacyjne,
4) wynik egzaminu,
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5) ocenę ustaloną przez komisję.
6) Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację
o ustnych wypowiedziach ucznia.
7) Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
9.

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.

10. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji
i powtarza klasę z zastrzeżeniem ust.11.
11. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może
jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy
programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego
z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem,
że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodnie ze szkolnym planem
nauczania,
realizowane
w
klasie
programowo
wyższej.
§56
1.

Uczeń kończy szkołę podstawową:
1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne
(semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć
edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne
(semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć
edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo
niższych (semestrach programowo niższych) w szkole danego typu,
z uwzględnieniem §54 ust.5, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od
oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 3 oraz § 48 ust.7 i 8.

2.

Uczeń kończy szkołę podstawową, 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.
1). Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię
i/albo etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust.2 wlicza się także
roczne oceny z tych zajęć.

3.

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

4.

Świadectwo ukończenia szkoły wydaje Szkoła Podstawowa w Lutoryżu.
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Rozdział 7
Prawa i obowiązki uczniów
§57
Prawa ucznia
1. Prawa ucznia wynikają z Konwencji o Prawach Dziecka.
2. Uczeń ma także prawo do:
1) zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem
i stawianymi wymaganiami,
2) kształcenia się oraz wychowania i opieki odpowiednich do wieku
i osiągniętego rozwoju,
3) organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych
proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania
i zaspokajania własnych zainteresowań,
4) dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do jego możliwości,
5) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
6) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami
higieny pracy umysłowej,
7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny, ustalonych sposobów kontroli
postępów w nauce oraz znajomości kryteriów oceniania z zajęć
edukacyjnych i zachowania,
8) bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,
9) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych,
księgozbioru biblioteki podczas zajęć szkolnych, pozaszkolnych
i pozalekcyjnych,
10) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznowychowawczym,
11) zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych rozwijających ich zainteresowania
i uzdolnienia,
12) udziału w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych w przypadku trudności
w nauce,
13)

do bezpłatnego transportu i opieki przysługujące
niepełnosprawnym w czasie przewozu do szkoły,

14)

wpływania na życie Szkoły przez działalność
proponowanie zmian i ulepszeń w życiu klasy i Szkoły,

uczniom

samorządową,

15) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego,
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16) aktywnego udziału w pracach Samorządu Uczniowskiego (m.in. czynne
i bierne prawo wyborcze),
17)

składania wniosków i opinii za pośrednictwem Samorządu
Uczniowskiego we wszystkich sprawach Szkoły, w tym sprawach
dotyczących realizacji wymienionych powyżej podstawowych praw
uczniów,

18) pomocy materialnej,
§58
1.

W przypadku naruszenia swoich praw, uczeń może złożyć skargę do:
1) wychowawcy klasy,
2) Dyrektora Szkoły.

2.

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

3.

Skarga powinna być złożona na piśmie i powinna zawierać uzasadnienie.

4.

Wycofanie skargi powoduje wstrzymanie biegu rozpatrzenia skargi.

5.

Dyrektor rozpatruje skargę w ciągu 14 dni od daty jej złożenia.
§59
Obowiązki ucznia

1.

Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie
Szkoły i stosownych regulaminach, a w szczególności:
1) zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka,
2) wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę
3) rzetelnej pracy nad poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności,
4) uczęszczania na zajęcia wynikające z planu zajęć, przybywania na nie
punktualnie – w razie spóźnienia na zajęcia, uczeń zobowiązany jest do
przybycia do sali, w której się one odbywają,
5) właściwego zachowania się w trakcie zajęć edukacyjnych:
a) zachowywać podczas lekcji należytą uwagę,
b) nie rozmawiać z innymi uczniami,
c) zabierać głos tylko po upoważnieniu go do tego przez nauczyciela,
6) systematycznego przygotowania się do zajęć szkolnych, odrabiania prac
poleconych przez nauczyciela do wykonania w domu,
7) uczęszczania na wybrane przez siebie zajęcia pozalekcyjne,
8) usprawiedliwiania w określonym terminie i formie nieobecności na
zajęciach edukacyjnych,
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9) systematycznie i sumiennie uczyć się w miarę swoich możliwości,
odrabiać prace polecone przez nauczyciela do wykonania w domu,
10) uzupełnić zaległości w nauce i notatkach w zeszytach, nie później niż
1 dzień po powrocie do Szkoły po krótkiej nieobecności lub do 3 dni po
nieobecności dłuższej,
11)przestrzegania zakazu dotyczącego opuszczania terenu obiektu w czasie
przeznaczonym dla danej klasy na zajęcia dydaktyczne i podczas przerw
między tymi zajęciami,
12) dbać o własność osobistą i społeczną,
13) szanować poglądy i przekonania innych ludzi,
14) szanować wolność i godność osobistą innych uczniów, nauczycieli
i pracowników Szkoły,
15) przeciwdziałać przejawom agresji i przymusu fizycznego lub
psychicznego,
16) dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów; uczeń nie
pali tytoniu, nie pije alkoholu, nie używa narkotyków i innych środków
odurzających,
17) przestrzegać prawidłowego użytkowania sprzętu szkolnego i pomocy
naukowych (za wyrządzone szkody uczeń oraz jego rodzice mogą ponosić
pełną odpowiedzialność materialną),
18) naprawiać wyrządzone szkody materialne,
19) szanować urządzenia użyteczności publicznej,
20) chronić przyrodę, szanować środowisko naturalne
21) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów,
nauczycieli i innych pracowników Szkoły,
22) podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora Szkoły, Rady
Pedagogicznej oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego,
23) okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom, pracownikom Szkoły,
rodzicom i osobom starszym poprzez społecznie akceptowane formy,
wykonywać ściśle wszystkie polecenia nauczycieli i pracowników szkoły,
24)dbać o kulturę języka,
25)walczyć z hałasem,
26) dbać o dobre imię i honor Szkoły, kultywować i wzbogacać jej tradycje,
27) przestrzegać przepisów porządkowych Szkoły.
2. Uczniom nie wolno zakładać do Szkoły ubrań zawierających:
a) symbole, napisy, obrazki, znaki obrażające i poniżające uczucia innych
oraz pochwalające zachowania nieakceptowane społecznie,
b) uczeń nie może przychodzić do Szkoły w makijażu i zafarbowanych
włosach.
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3. W dniu rozpoczęcia i zakończenia nauki w danym roku szkolnym,
w dniach uroczystości szkolnych w związku z ważnymi świętami
państwowymi, szkolnymi lub religijnymi – np. DEN, 11 listopada, Boże
Narodzenie, Wielkanoc, 3 Maja, obowiązuje strój odświętny:
a) dziewczynki – biała bluzka, czarna spódnica lub spodnie,
b) chłopcy – biała koszula, czarne spodnie.
Zasady używania telefonów komórkowych, odtwarzaczy elektronicznych
lub innych urządzeń o podobnym przeznaczeniu.

4.

1) W czasie zajęć dydaktyczno - wychowawczych i opiekuńczych używanie
telefonów komórkowych przez uczniów i nauczycieli jest zabronione,
(telefon powinien być wyciszony), z wyłączeniem sytuacji
uzasadnionych:
a)

przypadki losowe i zdrowotne,

b)

potrzeby edukacyjne.

2)

W przypadku niedopełnienia obowiązku wyłączenia telefonu podczas
lekcji, nauczyciel prowadzący zajęcia udziela uczniowi upomnienia oraz
odnotowuje ten fakt w dzienniku elektronicznym.

3)

Uczeń może korzystać z telefonu komórkowego jedynie w czasie przerw
międzylekcyjnych, tylko w sytuacjach uzasadnionych, za zgodą
nauczyciela dyżurującego, nie może jednak wykonywać żadnych zdjęć
lub filmów.

4)

Uczniowie nie mogą przynosić do Szkoły innych, niż telefon, urządzeń
elektronicznych, z wyłączeniem potrzeb edukacyjnych.

5)

W przypadku znalezienia na terenie Szkoły telefonu komórkowego,
Dyrektor Szkoły przechowuje go w sejfie do czasu odebrania urządzenia
przez właściciela,

6)

Zasady wnoszenia do Szkoły i korzystania z telefonu komórkowego
i innych urządzeń elektronicznych regulują odrębne przepisy.
§60
Kary stosowane wobec uczniów

1. Przewiduje się następujące kary:
1) upomnienie indywidualne ucznia przez wychowawcę na forum klasy,
2) upomnienie Dyrektora Szkoły,
3) nagana udzielona przez Dyrektora Szkoły na forum szkolnym,
4) przeniesienie do innej szkoły,
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2.Wymienione wyżej kary mają wpływ na obniżenie oceny z zachowania przez
wychowawcę klasy,
3.Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą
ucznia.
4. Z wnioskiem o ukaranie ucznia może wystąpić wychowawca klasy lub inna
osoba, będąca świadkiem naruszenia przez ucznia norm zachowania.
5. O karach wymienionych w ust. 1 pkt. 3 i 4 , rodzice zawiadamiani są
w formie pisemnej w terminie do 7 dni od nałożenia kary.
6. Uczeń lub jego rodzice mają prawo odwołać się od nałożonych kar
wymienionych w ust..1, do Dyrektora Szkoły, w formie pisemnej
w terminie do 7 dni.
7. Odwołanie się przez rodziców od kary nałożonej na ucznia rozpatrywane
jest na posiedzeniu Rady Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii Samorządu
Uczniowskiego w ciągu 7 dni, a w sprawie przeniesienia ucznia do innej
szkoły po zasięgnięciu opinii Kuratora Oświaty. Decyzja Rady
Pedagogicznej jest ostateczna.
8. Łączenie kar:
1) Możliwe jest łączne wymierzanie kilku kar. Kary pozbawiające uczniów
korzystania z niektórych praw wymierzane są na okres
do 6 miesięcy.
2) Za przewinienia popełnione przez grupę uczniów, takie jak np. zbiorowa
ucieczka z lekcji, kara może być nałożona zespołowo na całą grupę.
3) O każdym przypadku wymierzenia uczniowi kary, wychowawca klasy lub
Dyrektor Szkoły powiadamia rodziców informując o przyczynie
i rodzaju nałożonej kary.
9. Zawieszenie kary.
1) Wymierzona kara lub jej część może być zawieszona na okres próby, nie
dłużej niż na 3 miesiące. Postanowienie o zawieszeniu kary wydaje
osoba, która j ą wymierzyła. Wymierzający karę może podjąć decyzję
w tej sprawie z własnej inicjatywy. Zawieszenie wykonania kary może
być połączone z nałożeniem na ucznia dodatkowych obowiązków.
2) Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo odwołania się
od kary przez Dyrektora Szkoły do Kuratorium Oświaty w ciągu 14 dni
od dnia wydania decyzji.
10. Uczeń ukarany zawieszeniem uczęszcza na zajęcia lekcyjne, ale nie może
uczestniczyć w imprezach szkolnych i klasowych; nie może reprezentować
Szkoły na zewnątrz; pełnić w niej żadnych funkcji. Nie może też korzystać
z różnych drobnych, ale istotnych przywilejów.
11. Procedura zawieszenia w prawach ucznia.
1) Uczeń może być zawieszony w prawach ucznia za:
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a)

lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych ( notoryczny brak
przygotowania do lekcji, brak pracy na lekcji, złośliwe zakłócanie
toku lekcji),

b)

wagary i spóźnienia, wulgarne, złośliwe zachowanie w stosunku do
nauczycieli, innych pracowników Szkoły oraz rówieśników,

c)

stwarzanie swoim zachowaniem zagrożenia dla innych,

d)

udział w bójkach i pobicia,

e)

kradzieże, niszczenia mienia Szkoły i mienia innych uczniów,

f)

palenie papierosów, picie alkoholu, odurzanie się.

2) Uczeń zawieszony w prawach ucznia nie może:
a)

uczestniczyć w imprezach ogólnoszkolnych ( konkursy, wyjścia do
kina, teatru, dyskoteki),

b)

uczestniczyć w imprezach klasowych ( konkursy, wyjścia do kina,
teatru, dyskoteki, wycieczki),

c)

uczestniczyć w zajęciach organizowanych na terenie Szkoły
( zajęcia SKS, turnieje sportowe, koła zainteresowań),

d)

brać udział w pracach Samorządu,

e)

reprezentować Szkoły w jakiejkolwiek dziedzinie,

f)

nie dotyczą go przywileje przewidziane regulaminem SU, np.:
szczęśliwy numerek,

3) Ucznia w prawach ucznia może zawiesić zespół, na pisemny
(umotywowany) wniosek nauczyciela, wychowawcy lub Dyrektora
Szkoły.
a)

W skład zespołu wchodzą: wychowawca ucznia, Dyrektor Szkoły,
pedagog szkolny, przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego.

4) Zawieszenie ucznia w jego prawach może trwać od tygodnia do końca roku
szkolnego.
5) Uczeń ma prawo za pośrednictwem Samorządu Uczniowskiego odwołać
się do Dyrektora Szkoły lub Rady Pedagogicznej od decyzji zespołu
w ciągu 2 dni od pisemnego poinformowania go o udzielonej karze.
6) Dyrektor Szkoły powołuje w terminie zespół w składzie: Dyrektor,
wychowawca klasy oraz pedagog szkolny.
7) Zespół ten rozpatruje odwołanie ucznia. W terminie nie dłuższym niż
5 dni formułuje swoją decyzję na piśmie i przekazuje ją niezwłocznie
zainteresowanemu.
8) W przypadku nie uwzględnienia odwołania, decyzja zespołu jest
ostateczna.
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9) Wychowawca klasy zobowiązany jest do pisemnego poinformowania
rodziców o udzielonej karze.
10) Informacja o zawieszeniu w prawach ucznia będzie upubliczniona na
apelu szkolnym oraz odnotowana w dokumentacji Szkoły.
11) Jeżeli uczeń będzie wykazywał poprawę i zrozumie znaczenie kary,
zawieszenie może być zdjęte warunkowo po upływie 1 miesiąca.
§61
1. Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może wystąpić
do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły
w następujących przypadkach:
1) gdy zachowanie ucznia stwarza zagrożenie dla innych,
2) gdy uczeń jest szczególnie agresywny,
3) oddziaływania wychowawcze Szkoły nie są akceptowane przez rodziców
ucznia,
4) w oparciu o wyrok sądowy,
5) zastosowanie kar z §45 nie wpłynęło na poprawę postępowania ucznia,
6) w rażący sposób naruszył normy społeczne i zagraża otoczeniu.
§62
1. Od kar nałożonych przez wychowawcę uczniowi przysługuje prawo
wniesienia uzasadnionego odwołania do Dyrektora Szkoły w formie
pisemnej. Dyrektor Szkoły w terminie 14 dni rozpatruje odwołanie
i informuje pisemnie o rozstrzygnięciu.
2. Od kar nałożonych przez Dyrektora Szkoły przysługuje uczniowi prawo
wniesienia uzasadnionego pisemnego wniosku o ponowne rozpatrzenie
sprawy do Dyrektora Szkoły. Dyrektor Szkoły, w terminie 14 dni,
rozpatruje wniosek i informuje pisemnie o rozstrzygnięciu, może przy tym
zasięgnąć opinii Rady Pedagogicznej oraz Samorządu Uczniowskiego.
§63
Nagrody
1.

W Szkole Podstawowej w Lutoryżu przewiduje się następujące nagrody:
1) pochwała przez wychowawcę na forum klasy,
2) pochwała przez Dyrektora Szkoły wobec uczniów i rodziców,
3) list pochwalny za osiągnięcia w nauce i wychowaniu przekazany
na ręce rodziców,
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4) nagroda rzeczowa ufundowana przez Radę Rodziców za bardzo dobre
wyniki w nauce i zachowaniu – wręczona na koniec roku szkolnego,
5) nagroda rzeczowa za osiągnięcia w konkursach przedmiotowych,
artystycznych, sportowych itp.
6) za aktywną działalność w organizacjach szkolnych, czytelnictwo, 100%
frekwencję, za aktywną pracę społeczną na rzecz Szkoły,
7) Dyrektor Szkoły przyznaje tytuł:
a)

„Prymus w nauce” – uczniom, którzy w wyniku klasyfikacji
śródrocznej osiągnęli średnią z zajęć edukacyjnych co najmniej 4,75
i zachowanie co najmniej bardzo dobre.

b)

„Prymus w sporcie”, „Prymus w muzyce”, „Prymus w plastyce” –
uczniom, którzy wykazali się osiągnięciami w sporcie, muzyce
i plastyce oraz otrzymali co najmniej bardzo dobre zachowanie.

8) Burmistrz Boguchwały może, przyznać „Stypendium Burmistrza” –
kryteria przyznawania określają odrębne przepisy.
9) Z wnioskiem o przyznanie Stypendium Burmistrza występuje Dyrektor
Szkoły.
§64
1) Szkoła ma obowiązek powiadomienia rodziców ucznia o przyznanej
nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.

Rozdział 8
Biblioteka szkolna
§65
1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb
i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych uczniów,
zadań dydaktyczno-wychowawczych Szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy
nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz
w miarę możliwości wiedzy o regionie. Z biblioteki mogą korzystać
uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy Szkoły.
2. Biblioteka prowadzona jest przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje,
w wymiarze określonym przez przepisy resortowe i uchwały Rady Gminy.
3. Do zadań bibliotekarza należy:
1) opracowanie projektu regulaminu korzystania z biblioteki,
2) prowadzenie właściwych katalogów,
3) określenie godzin wypożyczania książek przy zachowaniu zasady
dostępności biblioteki dla ucznia również przed i po lekcjach,
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4) organizowanie konkursów czytelniczych,
5) przedstawianie Radzie Pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa
poszczególnych klas,
6) współpraca z nauczycielami Szkoły,
7) prowadzenie edukacji czytelniczej i medialnej,
8) zakup i oprawa książek.
4. Biblioteka podręczników szkolnych, zwana dalej Biblioteką, gromadzi
podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały
biblioteczne.
Biblioteka nieodpłatnie:
a) wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające
postać papierową, lub
b) zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów
edukacyjnych, mających postać elektroniczną, lub
c) przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu
lub je udostępnia.
2) Szczegółowe zasady wypożyczenia i użytkowania podręczników,
materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych reguluje
„Regulamin korzystania z darmowych podręczników lub materiałów
edukacyjnych”.
1)

§66
Zadania nauczyciela bibliotekarza
1. Nauczyciel Biblioteki prowadzi pracę pedagogiczną w następującym
zakresie:
1) udostępnianie zbiorów,
2) prowadzenie działalności informacyjnej i poradniczej w doborze lektury,
prowadzenie rozmów na temat przeczytanych książek,
3) prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa,
4) edukacji
czytelniczej
i wychowawców,

w

klasach

wg

potrzeb

nauczycieli

5) udział w realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych Szkoły poprzez
współpracę z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów,
rodzicami uczniów.
2. Nauczyciel Biblioteki prowadzi prace organizacyjno
w następującym zakresie:

- techniczne

1) gromadzenie zbiorów,
2) ewidencje
zbiorów
i
opracowywanie
z obowiązującymi przepisami,

zbiorów

zgodnie
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3) selekcję i konserwację zbiorów,
4) prowadzenie dokumentacji pracy Biblioteki.
5) wykorzystywanie technologii informacyjnej do ewidencjonowania
zbiorów, bibliotecznych, a także do efektywnego poszukiwania
informacji bibliotecznych, bibliograficznych i innych,
6) udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych, a także
informowanie uczniów i nauczycieli o nowych, szczególnie
wartościowych książkach.
3.Nauczyciel Biblioteki rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania
uczniów oraz wyrabia i rozwija nawyk czytania i uczenia się poprzez:
1) zachęcanie uczniów do korzystania z nowości wydawniczych,
2) organizowanie
czytelniczych,

wystaw

(prezentacji)

tematycznych,

konkursów

3) rozwijanie zainteresowań uczniów zdolnych poprzez odpowiedni dobór
lektury,
4) organizowanie konkursów pięknego, głośnego czytania,
5) organizowanie konkursów czytelniczych klasowych i ogólnoszkolnych,
6) organizowanie konusów plastycznych w oparciu o przeczytane książki,
7) organizowanie innych konkursów na zależności od potrzeb.
§67
Współpraca biblioteki z uczniami,
nauczycielami i rodzicami
1. Nauczyciel Biblioteki współpracuje z uczniami, poprzez umożliwianie im
korzystania z prawa do:
1) bezpłatnego korzystania z księgozbioru Biblioteki,
2) uzyskania porad czytelniczych,
3) uczestnictwa w lekcjach bibliotecznych, konkursach, oglądania wystaw,
4) wypożyczenia książek zgodnie z Regulaminem Biblioteki,
5) prośby o prolongowanie książek,
6) rozwijania swoich zainteresowań czytelniczych, umiejętności korzystania
z różnych źródeł informacji, korzystania z księgozbioru podręcznego,
7) wyjaśniania z bibliotekarzem wszelkich problemów dotyczących
wypożyczania książek.
9.

Obowiązki uczniów:
1) dbanie o wypożyczone książki,
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2) zapoznanie się z Regulaminem Biblioteki,
3) przestrzeganie zasad zawartych w Regulaminie Biblioteki.
§68
1.

Nauczyciel Biblioteki współpracuje z nauczycielami, a współpraca
ta dotyczy w szczególności:
1) umawiania się na lekcje biblioteczne,
2) zapisywania nowych uczniów do biblioteki,
3) udzielania wychowawcom, polonistom informacji dotyczących stanu
czytelnictwa, posiadanych lektur,
4) konsultowania ewentualnych zakupów książek i czasopism,
5) informowania nauczycieli o prawach i obowiązkach ich i uczniów,
6) zapoznania z Regulaminem Biblioteki.

2.

Obowiązki nauczycieli i wychowawców:
1) uświadamianie
Biblioteki,

uczniom

konieczności

przestrzegania

Regulaminu

2) pomoc w egzekwowaniu zwrotu książek i rozliczeń za książki zniszczone
i zagubione,
3) współpraca z bibliotekarzem w rozbudzaniu potrzeby czytania,
4) współudział w realizacji lekcji bibliotecznych,
5) znajomość zawartości zbiorów biblioteki dotyczących nauczanego
przedmiotu,
6) współudział w tworzeniu warsztatu informacyjnego.
§69
1.

Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej mogą stać się czytelnikami
Biblioteki na warunkach określonych w Regulaminie.

2.

Rodzice mają prawo do zapoznania się z Regulaminem Biblioteki oraz
do omawiania z Dyrektorem i bibliotekarzem spraw dotyczących ich
dziecka, a mianowicie:
1) wypożyczeń,
2) zwrotów,

3.

3) sposobu postępowania
ich dziecko,

w

4) sposobu postępowania
ich dziecko.

w

przypadku
przypadku

zniszczenia

książki

przez

zgubienia

książki

przez

Rodzice mogą zwrócić książki do Biblioteki za swoje dziecko.
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4.

Rodzice mogą również wypożyczyć dziecku książkę, gdy jest ono chore
i samo nie może dotrzeć do Biblioteki.
§70
Współpraca z innymi bibliotekami

1.

Biblioteka prowadzi współpracę z innymi bibliotekami i instytucjami
upowszechniania kultury.

2.

Współpraca ta obejmuje:
1) wymianę informacji, doświadczeń (dotyczących działalności bibliotek,
szkoleń i innych spraw) z różnymi bibliotekami,
2) wymianę czy przekazywanie
audiowizualnych,

książek,

czasopism,

3) organizowanie konkursów międzybibliotecznych,
w konkursach międzybibliotecznych,
4) podejmowanie
czytelnictwa,

wspólnych

inicjatyw

materiałów

branie

dotyczących

udziału

promowania

5) korespondencję,
komunikację
z
rozmaitymi
instytucjami
upowszechniającymi kulturę, która w szczególności dotyczy
pozyskiwania zbiorów, informacji i innych ważnych dla Biblioteki
spraw.

Rozdział 9
Ceremoniał szkolny
§71
1. Szkoła posiada symbole:
1) patrona – księdza Czesława Przystasia,
2) sztandar,
3) hymn szkoły,
4) ceremoniał szkolny.
2.Ceremoniał szkolny jest opisem przeprowadzenia uroczystości z udziałem
sztandaru szkolnego i samej celebracji sztandaru.
3.Ceremoniał stanowi integralną część z przyjętą
i harmonogramem uroczystości i imprez szkolnych.

tradycją

szkolną
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§72
Sztandar szkoły:
1. Sztandar jest dla społeczności szkolnej symbolem Polski, Narodu, symbolem
Małej Ojczyzny, jaką jest Szkoła i jej najbliższe środowisko.
2. Sztandar jest przechowywany w zamkniętej gablocie. W gabinecie Dyrektora
znajdują się insygnia pocztu sztandarowego.
3.Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają zachowania powagi,
a przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji,
postaw wyrażających jego poszanowanie.
4. Uczestnictwo w poczcie sztandarowym to najbardziej zaszczytna i honorowa
funkcja uczniowska w szkole, dlatego w jego składzie winni się znajdować
uczniowie godni takiego zaszczytu, o nienagannej postawie.
5. Skład osobowy pocztu sztandarowego:
1) chorąży,
2) asysta - dwie uczennice,
3) poczet rezerwowy.
6. Kadencja pocztu trwa jeden rok - począwszy od uroczystego ślubowania
w dniu uroczystego zakończenia roku szkolnego.
7. Decyzją Rady Pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu
sztandarowego.
8. W przypadku odwołania składu pocztu należy dokonać wyboru
uzupełniającego.
9. Kandydatury składu, po uprzednim uzyskaniu zgody rodziców lub
opiekunów, są przedstawione przez wychowawców klas VI i VII na
klasyfikacyjnej Radzie Pedagogicznej i przez nią zatwierdzone.
10. Opiekun Samorządu Uczniowskiego zostaje opiekunem Ceremoniału i dba
o właściwą celebrację sztandaru i zgodny z ceremoniałem przebieg
uroczystości na terenie Szkoły i poza jej murami.
11.Po skończeniu kadencji nazwiska uczniów są umieszczane w kronice Szkoły.
12.Ceremoniał przekazania sztandaru odbywa się podczas uroczystości
zakończenia roku szkolnego.
13.Strój chorążego i asysty:
1) uczeń – czarne spodnie i biała koszula lub garnitur,
2) uczennice – czarne spódnice i białe bluzki.
14.W wypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych obowiązuje
powyższy strój plus odzienie wierzchnie (kurtka, płaszcz, itp.).
15. Insygnia Pocztu Sztandarowego:
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1) biało – czerwone szarfy założone na prawe ramię (kolorem białym
w stronę kołnierza) spięte klamrą na wysokości lewego biodra,
2) białe rękawiczki.
§73
Udział Sztandaru w uroczystościach:
1.Sztandar Szkoły pełni funkcje reprezentacyjne.
2.Wraz z Dyrektorem i Opiekunem Pocztu bierze udział w uroczystościach
szkolnych i środowiskowych:
1) uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego,
2) pasowanie na ucznia klasy pierwszej,
3) ślubowanie absolwentów,
3) Święto Patrona Szkoły,
4) Dzień Edukacji Narodowej,
5) uroczystości rocznicowe: Konstytucja 3 Maja i Święto Niepodległości,
6) uroczyste zakończenie roku szkolnego.
3.Poczet Sztandarowy uczestniczy również we mszach świętych z okazji:
1) świąt i uroczystości religijnych,
2) uroczystości rocznicowych.
3)uroczystości rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego,
4) Święta Patrona Szkoły.
4.Opuszcza miejsce uroczystości przed częścią artystyczną.
5. Szczegółowe zasady celebracji Sztandaru zawiera dokument: Ceremoniał
szkolny.
§74
1. Sztandar Szkoły może brać udział w uroczystościach odbywających się poza
terenem Szkoły:
1) rocznicowych,
2) organizowanych przez administrację samorządową i państwową,
3) religijnych: mszy świętej, uroczystościach pogrzebowych i innych.
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Rozdział 10
Współpraca Szkoły z rodzicami
§75
1.

Ważnym elementem pracy wychowawczej Szkoły jest współpraca
z rodzicami. Rodzice są głównymi wychowawcami dzieci, a Szkoła winna
wspierać rodzinę w procesie wychowawczym, kultywowaniu
uniwersalnych wartości i pielęgnowaniu tradycji.

2.

Wychowawcy i nauczyciele przedmiotów będą informować rodziców
o postępach w nauce i zachowaniu uczniów na wywiadówkach
organizowanych zgodnie ze Szkolnymi Zasadami Oceniania.

3.

Obecność rodziców na zebraniach klasowych jest obowiązkowa.
W przypadku nieobecności rodzic ma obowiązek skontaktowania się
z wychowawcą. Należy poświadczyć podpisem każdy kontakt z rodzicami.

4.

W szczególnych przypadkach wychowawcy, nauczyciele mogą udzielać
informacji telefonicznych (w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych
i dyżurów), a także przekazywać informacje listownie oraz w formie
przyjętej w danej klasie.

5.

Celem właściwego obiegu informacji rodzice są zobowiązani przekazać
wychowawcy klasy numery kontaktowe telefonów.

6.

Rodzic powinien poinformować wychowawcę o stanie zdrowia dziecka
celem uniknięcia zagrożeń podczas sprawowania opieki nad dzieckiem
przez Szkołę.

7.

W przypadku zaobserwowanych przez nauczyciela kłopotów zdrowotnych
dziecka, wychowawca powiadamia o tym fakcie rodziców, którzy są
obowiązani do przeprowadzenia stosownych badań i poinformowania o ich
wyniku Szkoły.

8.

Nieobecność dziecka na zajęciach lekcyjnych rodzic usprawiedliwia
w terminie 2 tygodni od nieobecności (w formie ustnej, pisemnej na kartce
lub e-dzienniku, telefonicznie). Po przekroczeniu tego terminu nieobecność
będzie traktowana przez wychowawcę jako nieusprawiedliwiona.

9.

Jeżeli nieobecność dziecka przekracza 3 dni, rodzic ma obowiązek
skontaktować się ze Szkołą celem wyjaśnienia okoliczności. W przypadku,
kiedy rodzice nie skontaktują się ze Szkołą, wychowawca telefonicznie
lub pisemnie informuje rodziców o nieobecności dziecka.

10. Wszelkie informacje dotyczące ucznia będą udzielane wyłącznie rodzicom,
prawnym opiekunom dziecka. Udzielenie jakiejkolwiek informacji
na temat ucznia innej osobie wymaga pisemnej zgody rodzica lub opiekuna
prawnego.
11. Miejscem kontaktów nauczycieli i rodziców jest teren Szkoły. Poza Szkołą
informacji nie udziela się.
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12. W sytuacjach uzasadnionych wychowawczo, Szkoła wzywa rodziców poza
uzgodnionymi terminami.
13. Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące pracy Szkoły rodzice kierują kolejno
do: wychowawców klas, Rady Pedagogicznej, Rady Szkoły, Dyrektora
Szkoły, a za jego wiedzą do organu nadzorującego Szkołę.
14. Rodzice klas pierwszych na pierwszej wywiadówce mają obowiązek
zapoznania się ze Statutem Szkoły, regulaminami i innymi dokumentami
obowiązującymi w Szkole, co potwierdzają swoim podpisem.
15. Na początku każdego roku szkolnego na zebraniach klasowych
wychowawcy klas i nauczyciele przedmiotów zapoznają rodziców
z następującymi dokumentami:
1) Program Wychowawczo-profilaktyczny Szkoły,
2) Szczegółowe warunki i sposoby oceniania wewnątrzszkolnego,
3) Przedmiotowe Systemy Oceniania,
4) Statut Szkoły,
5) inne dokumenty regulujące funkcjonowanie Szkoły.
16. Wewnętrzne i zewnętrzne dokumenty regulujące funkcjonowanie Szkoły
są do wglądu rodziców u Dyrektora Szkoły, w bibliotece szkolnej oraz
na stronie internetowej Szkoły.
17. Badanie opinii rodziców (w formie ankiet lub wyrażania opinii
na zebraniach klasowych), prowadzone w zależności od potrzeb powinno
dotyczyć:
1) oczekiwań rodziców wobec Szkoły,
2) skuteczności realizowania zadań wychowawczych i edukacyjnych,
3) programu wychowawczo- profilaktycznego Szkoły,
4) szczegółowych warunków i sposobów oceniania wewnątrzszkolnego,
5) przedmiotowych systemów oceniania,
6) stanu Szkoły i innych, w zależności od przeprowadzonej diagnozy.
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Rozdział 11
Przepisy końcowe
1. Każdorazowa zmiana przepisów prawa powoduje opracowanie zmian
w Statucie.
2. Projekt zmian opracowuje Rada Pedagogiczna.
3. Dyrektor Szkoły każdorazowo po nowelizacji podaje do publicznej
wiadomości tekst Statutu w sposób zwyczajowo przyjęty w Szkole.
Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

