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ROZDZIAŁ I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej – Curie w Mąchocicach Kapitulnych, zwana w
treści  Statutu  Szkołą,  jest  publiczną  Szkołą  Podstawową  i  stanowi  jednostkę  organizacyjną
Gminy Masłów. 

2. Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Masłów. 

3. Organ prowadzący sprawuje nadzór nad działalnością Szkoły w zakresie spraw:

1) finansowych

2) administracyjnych

3) organizacyjnych

4) i innych określonych ustawą oświatową.

§ 2.
1. W skład Szkoły wchodzą:

1) Ośmioletnia szkoła podstawowa 

2) Oddziały przedszkolne

§ 3.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Świętokrzyski Kurator Oświaty w Kielcach.

§ 4.

Siedzibą Szkoły jest budynek w Mąchocicach Kapitulnych ul. Szkolna 27

§5.

1. Nazwa Szkoły jest używana w pełnym brzmieniu na stemplach urzędowych:

1) Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej – Curie w Mąchocicach Kapitulnych

§6.

Szkoła  Podstawowa im.  Marii  Skłodowskiej  –  Curie  w Mąchocicach  Kapitulnych  posiada  logo
Szkoły.
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§7.

1. Statut  jest  najwyższym  dokumentem  na  terenie  Szkoły  i  wszystkie  przepisy  prawa
wewnątrzszkolnego są z nim zgodne.

2. Projekt zmian w Statucie przygotowuje Rada Pedagogiczna.
3. Statut obowiązuje od 30 listopada 2017 r.

Rozdział II 
Cele i zadania Szkoły

§ 8.

1. Szkoła   realizuje  cele  i  zadania  określone  w Ustawie  z  dnia  14  grudnia  2017  r.  -  Prawo  
oświatowe i Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo  
oświatowe (DZ.U. z 2017 r. poz. 996), Ustawie  z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, tekst jednolity z dnia 2016.12.02) oraz przepisach wydanych na 
jej  podstawie,  Rozporządzeniu Ministra Edukacji  Narodowej z dnia 17 marca 2017 r.  w  
sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. 2017 
poz.649),  a w szczególności podejmuje działania w celu tworzenia optymalnych warunków 
realizacji  działalności  dydaktycznej,  wychowawczej i  opiekuńczej  oraz innej  działalności  
statutowej,  zapewnienia  każdemu  uczniowi  warunków  niezbędnych  do  jego  rozwoju,  
podnoszenia jakości pracy Szkoły i jej rozwoju organizacyjnego.

1) Szkoła jest wspólnotą nauczycieli, uczniów i rodziców.
2) Szkoła szanuje prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami

religijnymi i filozoficznymi.      
3) Wzajemny szacunek i zasada partnerstwa stanowi podstawę stosunków międzyludzkich.
4) Szkoła, przygotowując uczniów do przyszłego życia w społeczeństwie, wychowuje młodzież

w duchu tolerancji i odpowiedzialności za siebie innych.
5) Szkoła  umożliwia  pobieranie  nauki  przez  dzieci  i  młodzież  niepełnosprawną,

niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem społecznym.
6) Pomaga  przyszłym  absolwentom  dokonać  świadomego  wyboru  kierunku  dalszego

kształcenia.
7) Umożliwia uczniom rozwój zainteresowań i uzdolnień poprzez organizowanie różnorodnych

zajęć pozalekcyjnych w miarę możliwości finansowych Szkoły.
8) Umożliwia realizację projektów edukacyjnych.
9) Zapewnia  wszechstronną  pomoc  uczniom  mającym  trudności  z  opanowaniem  treści

programu nauczania.
10) Umożliwia uczniom korzystanie z porad i pomocy psychologicznej i pedagogicznej.
11) Kształtuje  środowisko  wychowawcze  sprzyjające  realizacji  celów  i  zasad  ustalonych  w

Szkole.
12) Upowszechnia zasady tolerancji, wolności sumienia i poczucia sprawiedliwości.
13) Kształtuje postawy patriotyczne, uwzględniając środowisko lokalne i tradycje regionalne.
14) Organizuje naukę religii/etyki zgodnie z obowiązującymi przepisami.
15) Szanuje indywidualność uczniów i ich prawo do własnej oceny rzeczywistości.
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16) Wypracowuje i realizuje programy będące alternatywą dla zagrożeń społecznych młodego
człowieka.

2. Szkoła stwarza warunki do efektywnego rozwoju uczniów, uwzględniając ich indywidualne  
zainteresowania i potrzeby, a także ich możliwości psychofizyczne.

3. Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb poprzez:

1) zorganizowanie zajęć świetlicowych, 

2) umożliwienie spożywania posiłków, 

3) przyznawanie pomocy materialnej, 

4) organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

4. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna polega w szczególności na:

1) Diagnozowaniu środowiska uczniów.

2) Rozpoznawaniu możliwości oraz indywidualnych potrzeb uczniów i stwarzanie warunków
ich zaspokajania.

3) Rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych.

4) Wspieraniu uczniów z wybitnymi zdolnościami.

5) Podejmowaniu  działań  wychowawczych  i  profilaktycznych  wynikających  ze  Szkolnego
Programu Wychowawczo –Profilaktycznego oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie.

6) Prowadzeniu  edukacji  prozdrowotnej  i  promocji  zdrowia  wśród  uczniów,  nauczycieli  i
rodziców.

7) Wspieraniu uczniów w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia.

8) Wspieraniu  nauczycieli  i  rodziców  w  działaniach  wyrównujących  szanse  edukacyjne
uczniów.

9)  Dostosowaniu  wymagań  edukacyjnych  do  indywidualnych  potrzeb  psychofizycznych  i  
edukacyjnych  uczniów,  u  których  stwierdzono  zaburzenia   rozwojowe  lub  specyficzne  
trudności w uczeniu się.

10) Wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

11) Podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych.

5. Zadania, o których mowa w punkcie 4, są realizowane we współpracy z: 

1) rodzicami, 

2) nauczycielami i innymi pracownikami Szkoły, 

3) poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi. 

6. Korzystanie z pomocy psychologiczno– pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne. 

7. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w Szkole może być udzielana na wniosek: 

1) uczniów, 

2) rodziców,

3) nauczycieli,
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4) Dyrektora Szkoły,

5) poradni psychologiczno – pedagogicznych i innych poradni specjalistycznych,

6) pracownika socjalnego,

7) asystenta rodziny,

8) kuratora sądowego. 

8. Pomoc  psychologiczno  –  pedagogiczna  w Szkole  może  być  organizowana  w  szczególności
w formie: 

1) zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, 

2) zajęć rozwijających uzdolnienia,

3) zajęć  specjalistycznych:  korekcyjno-kompensacyjnych,  logopedycznych,
rewalidacyjnych,  rozwijających  kompetencje  emocjonalno  –  społeczne  oraz  innych
zajęć o charakterze terapeutycznym, 

4) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia,

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

6) porad, konsultacji i warsztatów dla uczniów, rodziców i nauczycieli. 

7) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się.  Zajęcia te będą organizowane w celu
podnoszenia efektywności uczenia się podczas bieżących zajęć z uczniami.

9. Zajęcia,  o  których  mowa  wyżej,  prowadzone  są  na  podstawie  diagnozy  dokonanej  przez
poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub diagnozy pedagogicznej nauczycieli prowadzących
proces dydaktyczno- wychowawczy.

10. Wychowawca gromadzi w Teczce Wychowawcy dla każdego dziecka objętego odpowiednio
kształceniem specjalnym lub pomocą psychologiczno  – pedagogiczną  dokumentację  badań i
czynności  uzupełniających  prowadzonych  w  szczególności  przez  pedagoga,  psychologa,
logopedę, doradcę zawodowego, terapeutę, lekarza oraz innego specjalistę, a także IPET-y.

11. Pedagog  szkolny  jest  odpowiedzialny  za  informowanie  rodziców  w  formie  pisemnej  o
proponowanych formach pomocy psychologiczno – pedagogicznej dziecka.

12. Pedagog  jest  koordynatorem  pomocy  psychologiczno  –  pedagogicznej  w  szkole,  a
wychowawca odpowiada za realizację tej pomocy u swojego wychowanka.

13. Nauczyciele,  wychowawcy klas i  specjaliści  współpracują w zakresie  wspierania ucznia i
udzielania  mu  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej,  także  w  trakcie  bieżącej  pracy  oraz
dostosowania sposobów i metod pracy do możliwości psychofizycznych ucznia

14. Formami pomocy materialnej dla uczniów (obywateli polskich) są: 

1) stypendium socjalne,

2) stypendium za wyniki w nauce,

3) korzystanie z posiłków w szkolnej stołówce, 

4) zasiłek losowy, 
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5) objęcie uczniów programami rządowymi typu „Wyprawka szkolna”,

6) stypendium Ministra Edukacji Narodowej dla wybitnie uzdolnionych uczniów. 

15. Uczniom może być przyznane jedno lub więcej świadczeń.

16. Pomoc materialną przyznaje się w ramach posiadanych środków finansowych.

§ 9.

  1. Zadania dydaktyczne.
1) Roczne plany dydaktyczno - wychowawcze z poszczególnych przedmiotów nauczyciele

opracowują  i  realizują  w  oparciu  o  podstawy  programowe  Ministerstwa  Edukacji
Narodowej (MEN), plany te przedstawiane są do wglądu Dyrektorowi Szkoły.

2) Nauczyciel  ma  prawo  realizować  własny  program  autorski  lub  inne  formy  pracy
innowacyjnej.

3) W celu zapewnienia ogólnego rozwoju psychofizycznego uczniów oraz ich zainteresowań
na terenie Szkoły funkcjonują koła zainteresowań oraz inne zajęcia pozalekcyjne.

4) W szkole obowiązują Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania określające warunki, sposoby
terminy i formy oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

§10.

 1.  Zadania wychowawcze:
1) Nauczyciele wspierają rodziców w wychowaniu dzieci.
2) W Szkole opracowywany jest i realizowany Program Wychowawczo - Profilaktyczny.
3) Treści  z  programów  realizuje  się  w  ramach  zajęć  dydaktycznych,  opiekuńczych,

programów wychowawczych i zajęć z wychowawcą.

§11.

  1. Zadania opiekuńcze :
1) Szkoła  zapewnia  opiekę  uczniom podczas  zajęć  obowiązkowych,  nadobowiązkowych  i

pozalekcyjnych.
2) Współpracuje z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, Gminnym Ośrodkiem Pomocy

Społecznej (GOPS), Ośrodkiem Zdrowia, w celu prowadzenia działań profilaktycznych za
zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.

3) Pracę opiekuńczo - wychowawczą wspomaga pedagog szkolny.
4) W porozumieniu z organem prowadzącym zapewnia posiłki w stołówce szkolnej.
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Rozdział III
Zasady funkcjonowania oddziałów integracyjnych

§ 12.

1. W szkole tworzone są oddziały integracyjne. 
2.  Klasy  integracyjne  są  cząstką  nowoczesnej,  twórczej  i  przyjaznej  szkoły  jako  miejsca  nauki,
tolerancji, wrażliwości, otwartości i akceptacji. 
3. Stwarzają optymalne warunki do wspólnego rozwoju dzieci zdolnych, przeciętnych, zaniedbanych
wychowawczo czy mających deficyty rozwojowe. 
4. Realizacja programu kształcenia integracyjnego ma za zadanie zapewnić pełny rozwój ucznia,
przygotować go do realizacji zadań życia codziennego, podejmowania ról społecznych w środowisku
lokalnym  oraz  dążyć  do  usprawniania  zaburzonych  funkcji  psychofizycznych,  kompensować  i
korygować odchylenia, a także eliminować (w miarę możliwości) przyczyny lub przejawy zaburzeń. 
5.  Zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  do  klasy  integracyjnej  uczęszcza  od  1  do  5  uczniów
posiadających orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 
6.  Pozostałą  część  klasy  integracyjnej  tworzą  uczniowie  niewymagający  dodatkowej  pracy
terapeutycznej. 
7. W klasie integracyjnej szkoły podstawowej pracuje równocześnie dwóch nauczycieli – nauczyciel
prowadzący i nauczyciel współorganizujący proces kształcenia. Ilość godzin, na których obecny jest
nauczyciel  wspomagający,  przydziela  dyrektor  szkoły  po  rozpoznaniu  potrzeb  uczniów
niepełnosprawnych.  W  miarę  możliwości  nauczyciel  wspomaga  te  zajęcia,  do  których  posiada
kwalifikacje lub predyspozycje. 
8. Nauczyciel prowadzący jest głównym organizatorem procesu dydaktyczno– wychowawczego. 
9.  Obaj  nauczyciele  zobowiązani  są  do  wspólnego,  systematycznego  planowania  działań,
przystosowania  programu  nauczania,  metod  i  formy  pracy  do  możliwości  psychofizycznych  i
intelektualnych dzieci. Są w równym stopniu odpowiedzialni za przebieg tego procesu. 
10. W edukacji wczesnoszkolnej nauczyciele w trakcie trwania zajęć edukacyjnych mogą wymieniać
się rolami. 
11. Podejmowane zadania integracyjne i wychowawcze mają na celu: 

1) budowanie i wspieranie integracji pomiędzy dziećmi w klasie, a także w całej szkole w
celu uniknięcia tzw. integracji pozornej, poprzez wspólne spędzanie wszystkich przerw, zajęć
pozalekcyjnych i imprez klasowych i szkolnych, 
2)  doskonalenie  współpracy nauczyciela  wiodącego i  wspierającego poprzez dzielenie  się
odpowiedzialnością  za  podejmowane  kroki  wychowawcze,  budowanie  autorytetu
współpracującego  nauczyciela,  wspólne  rozwiązywanie  problemów  dydaktycznych  i
wychowawczych,  tworzenie  klimatu  życzliwości,  który  przenosi  się  na  relacje  między
dziećmi w klasie, 
3)  kształtowanie  właściwego stosunku wobec osób niepełnosprawnych z  wykorzystaniem
bieżących treści programowych; włączanie uczniów zdrowych do pomocy w nauce uczniom
mającym trudności dydaktyczne, 
4)  organizowanie  różnorodnych  imprez,  uroczystości  klasowych  i  szkolnych
umożliwiających aktywność wszystkich uczniów w klasie integracyjnej, 
5)  budowanie  integracji  pomiędzy  rodzicami  uczniów  zdrowych  i  niepełnosprawnych
podczas spotkań, uroczystości i wycieczek, 
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6)  podejmowanie  działań  w zakresie  wspierania  uczniów i  ich  rodziców  we  właściwym
rozumieniu niepełnosprawności; udzielanie wskazówek dotyczących pracy domowej ucznia;
udzielanie porad w zakresie korzystania z pomocy innych specjalistów lub instytucji. 

§ 13.

Do zadań nauczyciela przedmiotu w oddziale  integracyjnym  należy: 
1.  Zapoznanie  się  z  pełną  dokumentacją  ucznia  (opinie,  orzeczenia,  zalecenia,  uwagi  rodziców,
diagnoza nauczyciela współorganizującego). 
2. Udział w pracach zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej i współpraca w zakresie: 

1)  ustalania  kryteriów  oceniania  pracy  uczniów  niepełnosprawnych  z  uwzględnieniem
najbardziej znaczących dla każdego ucznia form aktywności jej podlegających, 
2)  ustalania  podstawowych  metod  np.  praca  w  grupach,  metoda  projektów,  metody
aktywizujące, ekspresyjne itp., form pracy oraz pomocy dydaktycznych wykorzystywanych
podczas zajęć lekcyjnych. 

3. Sprawdzanie i ocenianie pracy każdego ucznia w oparciu o WZO z uwzględnieniem dostosowań. 

§ 14.

Do szczegółowych zadań nauczyciela współorganizującego proces kształcenia w klasie integracyjnej
należy: 
1. Zapoznanie się z pełną dokumentacją ucznia niepełnosprawnego (opinie, orzeczenia, zalecenia,
spostrzeżenia rodziców). 
2.  Przeprowadzenie  diagnozy,  obserwacja  uczniów  oraz  konstruowanie  IPET  we  współpracy  z
wychowawcą. 
3. Informowanie dyrektora o konieczności włączenia w proces dydaktyczny sprzętu, który może być
wykorzystywany do kompensowania deficytów wynikających z niepełnosprawności uczniów. 
4. Wspieranie nauczyciela przedmiotu w całym procesie dydaktyczno - wychowawczym na lekcjach,
szczególnie w odniesieniu do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 
5. Udział w pracach zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej i współpraca w zakresie: 

1)  ustalania  kryteriów  oceniania  pracy  uczniów  niepełnosprawnych  z  uwzględnieniem
najbardziej znaczących dla każdego ucznia form aktywności jej podlegających 
2)  ustalania  podstawowych  metod  np.  praca  w  grupach,  metoda  projektów,  metody
aktywizujące, ekspresyjne itp., form pracy oraz pomocy dydaktycznych wykorzystywanych
podczas zajęć lekcyjnych. 

6. Uzupełnienie przebiegu zajęć o realizację celów terapeutycznych. Włączanie uczniów zdrowych
w opiekę i pomoc uczniom niepełnosprawnym. 
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Rozdział IV
Organy Szkoły i ich kompetencje

§ 15.

1.Organami Szkoły są:
1) Dyrektor Szkoły.
2) Rada Pedagogiczna Szkoły.
3) Samorząd Uczniowski Szkoły.
4) Rada Rodziców Szkoły.

§ 16.

1. Organy Szkoły podejmują decyzje w ramach  kompetencji określonych w Ustawie o prawie
oświatowym. Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorządy Uczniowskie działają również
w oparciu o własne regulaminy.

2. Dyrektor  Szkoły  zapewnia  warunki  do  funkcjonowania  organów  na  terenie  placówki,
umożliwia  przekazywanie  informacji  o  prowadzonych  działaniach  oraz  podejmowanych
inicjatywach i rozstrzyga ewentualne kwestie sporne.

3. W  przypadku,  kiedy  stroną  konfliktu  jest  Dyrektor  Szkoły  spór  podlega  rozstrzygnięciu
poprzez odpowiedni kompetencyjnie organ prowadzący lub organ nadzoru pedagogicznego.

§17.

1. Dyrektor Szkoły w szczególności: 
1) Kieruje działalnością Szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
2) Sprawuje  nadzór  pedagogiczny.  Przedstawia  Radzie  Pedagogicznej  i  Radzie  Rodziców

Szkoły,  nie  rzadziej  niż  dwa  razy  w  roku  szkolnym,  ogólne  wnioski  wynikające  ze
sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

3) Opracowuje arkusz organizacyjny: oddziałów przedszkolnych i Szkoły.
4) Dopuszcza zaproponowany przez nauczyciela program nauczania do użytku szkolnego po

osiągnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
5) Dba o powierzone mienie.
6) Dokonuje oceny pracy nauczycieli i oceny dorobku zawodowego nauczycieli za okres stażu.
7) Kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i wydaje decyzje administracyjne:

a) w zakresie zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą,
b) wcześniejsze przyjęcie dziecka do Szkoły,
c) odroczenie obowiązku szkolnego dziecka zamieszkującego w obwodzie tej Szkoły,
d) skreślenie ucznia przedszkola  z listy uczniów.

8) Podejmuje  decyzje  o  zawieszeniu  zajęć  dydaktycznych  z  zachowaniem  warunków
określonych odrębnymi przepisami.

9) Prowadzi dokumentację Szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami.
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10) Na wniosek rodziców  na podstawie opinii poradni pedagogiczno- psychologicznej  w tym
poradni specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z
afazją,  z niepełnosprawnościami  sprzężonymi lub z autyzmem,  z zespołem Aspergera z
drugiego obowiązkowego języka nowożytnego.

11) Sprawuje  opiekę  nad  uczniami  oraz  stwarza  warunki  harmonijnego  rozwoju
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.

12) Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących.
13) Wstrzymuje  wykonanie  uchwał niezgodnych z przepisami  prawa,  o wstrzymaniu  uchwał

niezwłocznie  zawiadamia  organ  prowadzący  Szkołę  oraz  organ  sprawujący  nadzór
pedagogiczny.

14) Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły zaopiniowanym przez Radę
Pedagogiczną  i  ponosi  odpowiedzialność  za  ich  prawidłowe  wykorzystanie,  a  także
organizuje obsługę  administracyjną, finansową i gospodarczą Szkoły. 

15) Wykonuje zadania związane  z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w
czasie zajęć organizowanych przez Szkołę.

16) Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
17) Odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów przeprowadzanych w Szkole.
18) Odpowiada  za  realizację  zaleceń  wynikających  z  orzeczenia  o  potrzebie   kształcenia

specjalnego ucznia.
19) Może zwolnić ucznia z projektów edukacyjnych.

2.  Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli i pracowników
niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach: 

1) Zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły.
2) Przyznawania  nagród  oraz  wymierzania  kar  porządkowych  nauczycielom  i  innym

pracownikom Szkoły.
3) Występowania  z  wnioskami,  po  zasięgnięciu  opinii  Rady  Pedagogicznej,  sprawach

odznaczeń,  nagród  i  innych  wyróżnień  dla  nauczycieli  oraz  pozostałych  pracowników
Szkoły. 

3. Dyrektor Szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, rodzicami i 
samorządem uczniowskim. 

4.  W  przypadku  nieobecności  Dyrektora  Szkoły  zastępuje  go  inny  nauczyciel  tej  Szkoły,  
wyznaczony przez dyrektora lub organ prowadzący.

5.  Wynajmowania pomieszczeń Szkoły i boiska odbywa się za zgodą organu prowadzącego.
6.  Dla  uczniów,  którzy  muszą  dłużej  przebywać  w  Szkole  organizuje  się  dodatkowo  zajęcia

w świetlicy.

§ 18.
1. Kompetencje Rady Pedagogicznej

1) Rada  Pedagogiczna  jest  kolegialnym  organem Szkoły,  w  skład  której  wchodzą  wszyscy
nauczyciele zatrudnieni w Szkole.

2) Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.
3) W zebraniu Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane

przez Przewodniczącego lub członka Rady Pedagogicznej, za zgodą przewodniczącego Rady
Pedagogicznej.

4) Rada Pedagogiczna zatwierdza projekt Statutu Szkoły i jego zmiany.
5) Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady Pedagogicznej są

protokołowane.
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6) Daty  klasyfikacyjnych  zebrań  Rady  Pedagogicznej  podawane  są  co  roku w planie  pracy
szkoły.

7) Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy jej członków.

8) Nauczyciele wchodzący w skład Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw
poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów
lub ich rodziców, nauczycieli i innych pracowników Szkoły.

§ 19.

1.Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należą:
1) Zatwierdzenie planów pracy Szkoły.
2) Podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów.

a) zgoda na egzaminy klasyfikacyjne z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności na
zajęciach,
b) zgoda na egzaminy poprawkowe z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
c)  promowanie  do  klasy  programowo  wyższej  ucznia,  który  nie   zdał  egzaminu
poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

       3) Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Szkole.
4) Podejmowanie uchwał w sprawie zatwierdzenia kandydatury ucznia do wniosku o przyznanie

stypendium Prezesa Rady Ministrów.
5) Podejmowanie uchwał w sprawie przedstawienia kuratorowi oświaty wniosku o przyznanie

uczniowi stypendium ministra właściwego do spraw oświaty.
6) Uchwalenie Programu Wychowawczo - Profilaktycznego Szkoły.
7) Ustalenie  sposobu  wykorzystania  wyników nadzoru  pedagogicznego,  w tym nad Szkołą

przez organ  sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Szkoły. 
8) Nowelizowanie i uchwalanie Statutu Szkoły.

2.Rada Pedagogiczna opiniuje:
1) Ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły.
2) Powierzenie stanowiska Dyrektora Szkoły, gdy konkurs nie wyłonił kandydata  albo do

konkursu nikt się nie zgłosił.
3) Przedłużenie powierzenia stanowiska Dyrektora.
4) Powierzenie stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w Szkole.
5) Odwołanie ze stanowiska wicedyrektora i innego stanowiska kierowniczego.
6) Wnioski dyrektora w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli.
7) Organizację  pracy  Szkoły,  w  tym  zwłaszcza  tygodniowy  rozkład  zajęć  lekcyjnych  i

pozalekcyjnych.
8) Projekt planu finansowego Szkoły.
9) Wnioski o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.
10) Propozycje dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w

ramach  wynagrodzenia  zasadniczego  oraz  dodatkowo  płatnych  zajęć  dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych.

11) Szkolny zestaw programów nauczania.
12) Średnią ocen upoważniającą do przyznania stypendium za wyniki w nauce.
13) Przyznanie  stypendium  za  wyniki  w  nauce  lub  za  osiągnięcia  sportowe  z  własnych

środków.
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14) Projekt oceny pracy Dyrektora Szkoły.
15)  Organizację tygodnia pracy.
16)  Zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki.
17) Wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania.

3.Rada Pedagogiczna wnioskuje:
1) O odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w

Szkole.
2) O nadanie imienia Szkole.

4.Szczegółowy zakres uprawnień i kompetencji określa Regulamin Rady Pedagogicznej.

§ 20.

Samorząd Uczniowski:

1) Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. 
2) Zasady wybierania i działania organów samorządów określa regulamin uchwalany przez ogół

uczniów w głosowaniu  jawnym.  Organy  samorządu  są  jedynymi   reprezentantami  ogółu
uczniów.                                                                                             

3) Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we
wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw 
uczniów, takich jak: 
 a) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi
wymaganiami,
b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
c) prawo do organizacji życia szkolnego z możliwością rozwijania i zaspokajania własnych

zainteresowań,
d) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej

zgodnie  z własnymi potrzebami  i  możliwościami  organizacyjnymi,  w porozumieniu  z
Dyrektorem,

f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu,
g) prawo do opiniowania Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania, Programu Wychowawczo -

Profilaktycznego Szkoły.
4) Przedstawiciele Samorządu mogą uczestniczyć w spotkaniu Zespołu Wychowawczego, na

których omawiane są problemy uczniów.
5) Szczegółowy zakres uprawnień i kompetencji określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego.
6) Ma prawo powoływać się na  Konwencję Praw Dziecka.

§ 22.
Rada Rodziców:
1.Do kompetencji stanowiących Rady Rodziców należą:

1) Uchwalenie  w  porozumieniu  z  Radą  Pedagogiczną  Programu  Wychowawczo  –
Profilaktycznego Szkoły.
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2) Uchwalenie regulaminu swojej działalności.

2.Rada Rodziców opiniuje:
1) Program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Szkoły.
2) Projekt planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły.
3) Działalność w szkole stowarzyszeń lub innych organizacji.
4) Wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania.

3.Rada Rodziców wnioskuje:
1) O dokonanie oceny pracy nauczyciela.                                                                    
2) O nadanie imienia Szkole.

4. Szczegółowy zakres uprawnień i kompetencji określa Regulamin Rady Rodziców.

§ 23.

1. W Szkole mogą być realizowane działania w zakresie wolontariatu, których zadaniem jest:
1) zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu,
2) zaangażowanie ludzi młodych do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym,
3) rozwijanie postawy życzliwości, zaangażowania, otwartości i wrażliwości na potrzeby
innych,
4) działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej oraz życia szkolnego i środowiska naturalnego,
5) wypracowanie systemu włączania dzieci do bezinteresownych działań, wykorzystanie ich
umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły oraz środowisk oczekujących pomocy pod
opieką nauczyciela,
6) wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej,
7) promocja idei wolontariatu w Szkole.

2. Szczegółowe zasady działania Szkolnego Klubu Wolontariusza określa regulamin Klubu, 
opracowany przez nauczyciela będącego opiekunem Szkolnego Klubu Wolontariusza w 
uzgodnieniu z Dyrektorem oraz Radą Wolontariatu i Radą Rodziców.

Rozdział V
Organizacja pracy Szkoły

§ 24.

1. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy 
1) Pierwszy – trwający od dnia rozpoczęcia roku szkolnego do 31  stycznia
2) Drugi  –  trwający  od  dnia  następnego  po  zakończeniu  pierwszego  semestru  do  dnia

kończącego rok szkolny.
2. Jeżeli 31 stycznia przypada w czasie ferii zimowych, wówczas zakończenie I okresu przypada w

ostatni poniedziałek przed zimowymi feriami, chyba że Rada Pedagogiczna zadecyduje inaczej.
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3. Każdy okres kończy się klasyfikacją śródroczną, roczną, a w klasie ósmej również klasyfikacją
końcową.

4. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych
oraz ferii zimowych i letnich są określone w planie organizacji roku szkolnego.

5. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz
organizacyjny Dyrektora Szkoły wydany do 30 kwietnia każdego roku i zatwierdzony przez organ
prowadzący do 30 maja danego roku. 

6. Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze  prowadzone w systemie
klasowo – lekcyjnym.

7. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut. 
8.  Czas  trwania  poszczególnych  zajęć  edukacyjnych  w  klasach  I  –  III  Szkoły  ustala  nauczyciel  

prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć, o którym mowa w ust. 7.
9. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w danym roku

szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych planem nauczania i
programem wybranym z zestawu programów nauczania.
10. Na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa: technika, 

wychowanie fizyczne, informatyka, plastyka oraz języków obcych za zgodą organu 
prowadzącego Szkołę, mogą być prowadzone poza systemem klasowo – lekcyjnym, w grupach 
oddziałowych lub międzyoddziałowych.

11. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach 
liczących powyżej 24 uczniów, na zajęciach wychowania fizycznego powyżej 26 uczniów.

12. Zasady tworzenia organizacji oddziałów określają odrębne przepisy.

§ 25.

1. W Szkole prowadzone są oddziały przedszkolne realizujące program wychowania przedszkolnego
dla dzieci w wieku 3 – 6 lat.

2. Godzina  zajęć  w  oddziale  przedszkolnym  trwa  60  minut.  Czas  trwania  zajęć  edukacyjnych
wynosi 30 minut.

3. Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć wynosi 25 godzin. 
4. Oddział przedszkolny nie może liczyć więcej niż 25 osób.
5. Obowiązkiem  wychowawcy  oddziału  jest  przeprowadzenie  diagnozy  przedszkolnej  w  roku

poprzedzającym naukę w klasie pierwszej Szkoły.
10. Oddział przedszkolny realizuje zadania zawarte w programie w ramach obszarów działalności

edukacyjnej przedszkola.

§ 26.

1. Zasady odpłatności za pobyt w oddziale przedszkolnym.
1) Świadczenia  udzielane  przez  placówkę  są  nieodpłatne  dla  rodziców  (prawnych

opiekunów)  dzieci  w  zakresie  realizacji  programu  wychowania  przedszkolnego
określonej przez MEN.

2) W przypadku  pobytu  dziecka  w  oddziale  przedszkolnym  powyżej  5  godzin  dziennie
ustala  się  odpłatność  rodziców  (prawnych  opiekunów)  za  świadczenia  w  zakresie
przekraczające  realizację  podstawy programu wychowawczego  przedszkola  zgodnie  z
Ustawą o Prawie oświatowym.
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§ 27.

1. Uczniowie klas 1-3 SP po zakończonych zajęciach są odprowadzani do szatni i odbierani przez 
rodzica  lub  (na pisemny wniosek rodzica)  przez inną  wskazaną przez  nich  osobę,  która  
ukończyła 13 rok życia). Wyjątek stanowią uczniowie, którzy zostali zapisani na świetlicę  
szkolną.  Opiekun  świetlicy  odprowadza  ucznia  do  szatni  na  prośbę  rodzica,  w  innym  
przypadku rodzic samodzielnie odbiera dziecko ze świetlicy. 

2. Uczniowie klas 1-3 SP przychodzą z szatni do klas samodzielnie tuż przed rozpoczęciem zajęć. 

§ 28.

1. W Szkole działa świetlica szkolna, która jest pozalekcyjną formą wychowawczo – opiekuńczej
działalności Szkoły. Czas pracy świetlicy uzależniony jest od rozkładu zajęć i potrzeb uczniów.

2. Zadania nauczyciela świetlicy szkolnej:
1) Zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej.
2) Wdrażanie dzieci  do samodzielnej  pracy umysłowej,  organizowanie zespołowej nauki,

utrwalanie  wiadomości  szkolnych,  udzielanie  pomocy  uczniom mającym trudności  w
nauce.

3) Kształtowanie  u  dzieci  naukowego  światopoglądu  i  właściwej  postawy   etyczno-  -
moralnej,  wyrabianie  osobowościowych  cech  charakteru  takich  jak  pracowitość,
zdyscyplinowanie, odwaga cywilna, itp..

4) Rozwijanie  uzdolnień  i  zainteresowań  intelektualnych,  artystycznych  i  technicznych
uczniów, przygotowujących jednocześnie do wyboru przyszłego zawodu.

5) Przygotowanie  do  właściwego  spędzania  wolnego  czasu,  wyrabianie  nawyków
kulturalnej rozrywki, zachęcanie do uprawiania sportu, zabaw oraz pobytu na wolnym
powietrzu.

6) Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w domu i w swoim  środowisku.
7) Dba o dokumentację pracy świetlicy i powierzone mu mienie na  świetlicy. 

3. Do zadań świetlicy należy m.in.:
1) Tworzenie warunków do nauki własnej.
2) Ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień.
3) Stwarzanie warunków do uczestnictwa w życiu kulturalnym, organizowanie kulturalnej

rozrywki.
4) Propagowanie i kształtowanie prawidłowych nawyków życia codziennego.
5) Dbałość o zdrowie i higienę uczniów.
6) Udzielanie pomocy dydaktycznej.
7) Eliminowanie trudności i niepowodzeń szkolnych.

4. Szkoła zapewnia uczniom możliwości i higieniczne warunki spożycia jednego ciepłego posiłku w
stołówce szkolnej i drugiego śniadania.

5. Szczegółowe zasady działalności świetlicy szkolnej i stołówki określone są w regulaminach.

§ 29.

1.  Do zadań biblioteki i zakresu działań nauczyciela bibliotekarza należy: 
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1)  gromadzenie,  opracowywanie  i  przechowywanie  materiałów  bibliotecznych  zgodnie  z
potrzebami, 
2)  pełnienie  funkcji  ośrodka  informacji  o  materiałach  dydaktycznych  gromadzonych  w
Szkole, 
3)  podejmowanie form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej, 
4)  udostępnianie zbiorów czytelnikom, 
5) przysposobienie uczniów do samokształcenia, rozbudzanie zainteresowań czytelniczych,
informacyjnych oraz kształtowanie ich kultury czytelniczej oraz pogłębianie nawyku czytania
i uczenia się,
6)  tworzenie  warunków  do  efektywnego  posługiwania  się  technologiami  informacyjno  -
komunikacyjnymi, 
7) działanie na rzecz popularyzacji biblioteki wśród uczniów, 
8) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną, 
9)  bieżąca  współpraca  z  innymi nauczycielami,  organami  Szkoły,  rodzicami  oraz  innymi
bibliotekami zgodnie z potrzebami i w różnym zakresie, 
10) odpowiedzialność za stan majątkowy i dokumentację prac biblioteki. 
11) Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor, który: 

a) zarządza przeprowadzenie skontrum zbiorów bibliotecznych, 
b) zapewnia odpowiednie warunki realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych
biblioteki.

2. Prawa i obowiązki korzystających z biblioteki określa regulamin.
3. W bibliotece, zgodnie z jej regulaminem, działa Klub Miłośników Książki.

§ 30.

1. W Szkole funkcjonuje wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, którego zadaniem jest:
1)systematyczne  diagnozowanie  zapotrzebowania  uczniów  na  informacje  edukacyjne  i
zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia,
2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych,
3) prowadzenie działalności informacyjno- doradczej,
4) udzielanie indywidualnych porad uczniom i ich rodzicom,
5)współpraca  z  instytucjami  wspierającymi  wewnątrzszkolny  system  doradztwa
zawodowego.

2. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:
1)  systematyczne  diagnozowanie  zapotrzebowania  uczniów  na  informacje  edukacyjne  i
zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
2)  gromadzenie,  aktualizacja  i  udostępnianie  informacji  edukacyjnych  i  zawodowych
właściwych dla danego poziomu kształcenia;
3)  prowadzenie  zajęć  związanych  z  wyborem  kierunku  kształcenia  i  zawodu  oraz
planowaniem kształcenia  i  kariery  zawodowej,  z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych
stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;
4)  koordynowanie  działalności  informacyjno-doradczej  prowadzonej  przez  szkołę  i
placówkę;
5)  współpraca  z  innymi  nauczycielami  w  tworzeniu  i  zapewnieniu  ciągłości  działań  w
zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
6)  wspieranie  nauczycieli,  wychowawców grup wychowawczych i  innych specjalistów w
udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
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§ 31.

1. Do realizacji celów statutowych Szkoła posiada następującą bazę:
1) Sale dydaktyczne.
2) Pracownię komputerową z dostępem do Internetu.
3) Salę relaksacyjną.
4) Szatnię, oddzielną dla każdej  klasy.
5) Świetlicę.
6) Gabinet Dyrektora Szkoły.
7) Pokój nauczycielski.
8) Salę gimnastyczną.
9) Stołówkę.
10) Bibliotekę.
11) Gabinet Pedagoga Szkolnego.
12) Boiska szkolne ze sztuczną nawierzchnią.
13) Salę do zajęć rekreacyjnych, tanecznych i korekcyjnych.

§ 32.

1.  Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych na praktyki pedagogiczne na podstawie  
pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem a szkołą wyższą.

Rozdział VI
Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego

§ 33.

1.Ocenianie  jest  integralną  częścią  procesu nauczania  i  uczenia  się,  warunkiem niezbędnym do  
planowania procesu dydaktycznego ukierunkowanego na rozwój ucznia. Zasady oceniania  
wypływają z systemu wartości Szkoły.

2.Zasady oceniania osiągnięć uczniów opracowane są w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania.
3.Szczegółowe zasady oceniania, kryteria ocen oraz częstotliwość i sposoby sprawdzania  osiągnięć 

uczniów ustalają nauczyciele zajęć edukacyjnych i znajdują się w Przedmiotowych Zasadach 
Oceniania (PZO) u poszczególnych nauczycieli.
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§ 34.

1.Ocenianie  wewnątrzszkolne  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 i realizowanych
w Szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.

2.Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz
uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i  
norm etycznych.

3.Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (WZO) obejmuje: 
1) Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania po-
szczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatko-
wych  zajęć  edukacyjnych  z  uwzględnieniem  zindywidualizowanych  wymagań  wobec
uczniów objętych pomocą psychologiczno – pedagogiczną w Szkole, 

2)  Ustalanie kryteriów oceniania zachowania, 

3)  Ocenianie  bieżące  i  ustalanie  śródrocznych  ocen  klasyfikacyjnych  z  obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, we-
dług skali i w formach przyjętych w Szkole, 

4) Ustalenie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć eduka-
cyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według ustalonej skali, 

5)  Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających, 

6) Ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfi-
kacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfi-
kacyjnej zachowania, 

7) Ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom uczniów (prawnym opiekunom)
informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce oraz zasad wglądu do dokumentacji
oceniania pisemnych prac uczniowskich. 

§ 35.

1.Cele oceniania wewnątrzszkolnego.
1) Sprawdzanie wiadomości, umiejętności i osiągnięć edukacyjnych.
2) Motywowanie  uczniów,  rodziców i  nauczycieli,  do współodpowiedzialności  za  efekty

nauczania.
3) Motywowanie uczniów do zdobywania, pogłębiania wiedzy i umiejętności.
4) Dostarczanie nauczycielom i rodzicom informacji o aktywności ucznia, jego postępach,

trudnościach i uzdolnieniach.
5) Umożliwienie nauczycielowi doskonalenia organizacji i metod swojej pracy.
6) Dostosowanie procesu dydaktyczno - wychowawczego do możliwości uczniów.
7) Pomoc uczniom w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju.
8) Ujednolicenie kryteriów oceniania.
9) Rozpoznawanie stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm

etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w Statucie Szkoły.
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§ 36.

1.W Szkole organizuje  się w ramach szkolnego planu zajęć naukę religii  lub etyki.  Uczniowie  
uczęszczający  na  religię  (etykę)  otrzymują  ocenę  klasyfikacyjną,  która  jest  wliczana  do  
średniej ocen. Ocena niedostateczna z religii nie ma wpływu na promocję.

2.Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, do średniej ocen wlicza się także  
roczne oceny uzyskane z tych zajęć. Ocena niedostateczna z tych zajęć nie ma wpływu na 
promocję.

§ 37.

1.Kryteria oceniania zajęć edukacyjnych.
1) W klasach I-III obowiązuje ocenianie w postaci ocen 1,2,3,4,5,6  oraz śródroczne i roczne

oceny opisowe.
2) W Szkole  obowiązują oceny cząstkowe z zajęć edukacyjnych:

1, 2, 2+, 3, 3+, 4, 4+, 5, 5+, 6,
2. W Szkole, począwszy od klasy czwartej, oceny roczne i śródroczne ustala się według następującej
skali:

celujący 6   (cel.) -     powyżej 99% - 100%
bardzo dobry 5   (bdb.) -   powyżej 84% - 99% 
dobry 4   (db.) -     powyżej 70% - 84% 
dostateczny 3   (dst.) -    powyżej 50% - 70% 
dopuszczający2   (dop.) -   powyżej 30% - 50% 
niedostateczna1   (ndst.) -  30% - 0%

3.Ustala się następujące ramowe kryteria odpowiadające poszczególnym stopniom szkolnym:
1. Na ocenę celującą:

a) zakres wiadomości i umiejętności ucznia spełnia w 100% wymagania programowe,
treści powiązane są ze sobą w systematyczny układ,

b) zgodnie z wymaganiami nauki uczeń rozumie uogólnienia i związki między treściami,
wyjaśnia zjawiska bez jakiejkolwiek ingerencji lub pomocy nauczyciela,

c) uczeń  samodzielnie  i  sprawnie  posługuje  się  wiedzą  dla  celów  teoretycznych
i praktycznych, potrafi rozwiązywać problemy w sposób twórczy,

d) wypowiedź  ucznia  charakteryzuje  poprawny  styl  i  język  oraz  swoboda  w
posługiwaniu się terminologią naukową właściwą dla danego etapu kształcenia i zajęć
edukacyjnych, wysoki stopień kondensacji wypowiedzi,

e) uczeń  może  uczestniczyć  i  odnosi  sukcesy  w  pozaszkolnych  formach  aktywności
związanych  z  danymi  zajęciami  edukacyjnymi  (konkursy  przedmiotowe,  zawody
sportowe),

f) z  wychowania  fizycznego  uczeń  prezentuje  wysoki  stopień  sprawności  fizycznej,
duże  umiejętności  oraz  systematyczność  udziału  w  zajęciach,  predyspozycje,
zaangażowanie i wkład własny ucznia,

g) laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim oraz laureaci i finaliści
olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną
(semestralną) ocenę klasyfikacyjną.

2. Na ocenę bardzo dobrą:
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a) uczeń  wyczerpująco  opanował  cały  (wymagany  w momencie  wystawiania  oceny)
materiał programowy w obszarze wiadomości i umiejętności, treści powiązane są w
logiczny układ,

b) uczeń  właściwie  rozumie  uogólnienia  i  związki  między  treściami  programowymi,
samodzielnie wyjaśnia zjawiska, wykorzystuje posiadaną wiedzę w praktyce, stosuje
wiedzę  i  umiejętności  w sytuacjach  nietypowych,  rozwiązuje  problemy  w sposób
twórczy,

c) wypowiedź  ucznia  cechuje  poprawny  język  i  styl  oraz  precyzja  i  dojrzałość
(odpowiednia  do  wieku);  uczeń  sprawnie  posługuje  się  obowiązującą  w  danym
przedmiocie terminologią.

3.Na ocenę dobrą:
a) uczeń opanował większość materiału programowego, treści są logicznie powiązane,
b) uczeń  poprawnie  rozumie  uogólnienia  i  związki  między  treściami  programowymi

oraz przy inspiracji nauczyciela wyjaśnia zjawiska i umiejętnie je interpretuje,
c) uczeń samodzielnie stosuje wiedzę w typowych sytuacjach teoretycznych
      i praktycznych, natomiast w sytuacjach nietypowych z pomocą nauczyciela,
d) podstawowe pojęcia  i  prawa uczeń  ujmuje  za  pomocą terminologii  właściwej  dla

danej  dziedziny  wiedzy;  wypowiedzi  są  klarowne  w  stopniu  zadowalającym,
wypowiedź może zawierać nieliczne usterki stylistyczne, zwięzłość wypowiedzi jest
umiarkowana.

4.Na ocenę dostateczną  :  
a)   zakres opanowanego przez ucznia materiału programowego ograniczony jest do treści
podstawowych;  uczeń  rozumie  tylko  najważniejsze  związek  i  powiązania  logiczne
między treściami,
b)   uczeń poprawnie rozumie podstawowe uogólnienia, stosuje wiedzę i umiejętności w
sytuacjach typowych (teoretycznych i praktycznych)  z pomocą nauczyciela,
c)  wypowiedź  ucznia  cechuje  przeciętny  zasób  słownictwa,  język  zbliżony  do
potocznego; mała kondensacja i klarowność, niewielkie i nieliczne błędy.

5.Na ocenę dopuszczającą  :  
      a)  uczeń posiada konieczne, niezbędne do kontynuowania nauki na dalszych etapach  

kształcenia wiadomości i umiejętności,
      b)   uczeń słabo rozumie treści programowe; podstawowe wiadomości i procedury są  

odtwarzane; brak umiejętności wyjaśniania zjawisk,
      c)wypowiedź ucznia charakteryzuje nieporadny styl, ubogie słownictwa, liczne błędy i  

trudności w formułowaniu myśli.
6.Na ocenę niedostateczną:
        a)   otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą, którego 

wiadomości i umiejętności nie dają szans na sukces w dalszych etapach kształcenia; 
który nie skorzystał z pomocy Szkoły i nie wykorzystał szans uzupełnienia wiedzy i  
umiejętności

§ 38.

1. Wymagania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
1)Wymagania na ocenę celującą: 

1) Wiedza ucznia:
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a)opanował  w  pełni  materiał  przewidziany  programem  nauczania,
b)stosuje poznaną wiedzę w sytuacjach typowych. 
2)Umiejętności ucznia: 
a)potrafi samodzielnie korzystać ze źródeł informacji wskazanych przez  nauczyciela,

            b)wyszukuje samodzielnie materiały na dany temat,
c)odróżnia rzeczywistość realną od fikcji,

            d)odnosi sukcesy w konkursach artystycznych lub sportowych,
e)podejmuje  próby  samodzielnego  formułowania  własnych  sądów  i  opinii  na  określony
temat. 

2.Wiedza i umiejętności - wymagane na ocenę bardzo dobrą:
1)Wiedza ucznia: 
a)  opanował zdecydowaną większość materiału programowego, 
b)  zna podstawowe definicje, fakty, pojęcia, reguły. 
2)Umiejętności ucznia: 
a)   potrafi samodzielnie korzystać z poznanych w trakcie lekcji źródeł informacji,

 b)   umie samodzielnie wykonać typowe zadania, a trudniejsze przy pomocy nauczyciela,
c)   próbuje samodzielnie wykonywać dodatkowe zadania,
d)   samodzielnie czyta i rozumie polecenia. 

3.Wiedza i umiejętności  – wymagane na ocenę dobrą  :  
1) Wiedza ucznia: 
a)opanował  podstawowe  treści  programu  nauczania  przewidziane  dla  danej   klasy,
b)zna większość definicji, pojęć, faktów i reguł. 
2)Umiejętności ucznia:
a)   umie korzystać ze źródeł poza podręcznikowych przy pomocy nauczyciela,
b)   potrafi częściowo zastosować znane reguły i zasady w praktyce,
c)   bez pomocy nauczyciela wykonuje proste zadania i polecenia. 

4. Wiedza i umiejętności  – wymagane na ocenę dostateczną  :  
         1) Wiedza ucznia: 
         a)  opanował większość podstawowych treści programu nauczania.

2) Umiejętności ucznia: 
a)   potrafi przy pomocy nauczyciela wykorzystać w praktyce poznane reguły i zasady,
b)  wykonuje samodzielnie zadania po przeczytaniu polecenia przez nauczyciela. 

5. Wiedza i umiejętności - wymagane na ocenę dopuszczającą:
1) Wiedza ucznia: 
a)  w  minimalnym stopniu opanował podstawowe treści programowe. 
2) Umiejętności ucznia: 
a)  wykonuje typowe zadania tylko przy pomocy nauczyciela,
b)  nie zna języka przedmiotu,

          c)  nie odróżnia fikcji od rzeczywistości. 
6. Wiedza i umiejętności  – ocena niedostateczna:

1) Wiedza ucznia: 
a)  nie opanował treści programowych, 
b)  nie jest w stanie uzupełnić braków nawet przy pomocy nauczyciela. 
2) Umiejętności ucznia: 

         a)   nie potrafi nawet przy pomocy nauczyciela wykonać bardzo prostych zadań,
         b)   braki uniemożliwiają edukację na następnym poziomie nauki.
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§ 39.

1. Wymagania dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.
1) Ocenianie  i  klasyfikowanie  uczniów  z  niepełnosprawnością  intelektualną  w  stopniu

umiarkowanym lub znacznym polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z
zajęć  edukacyjnych  określonych  w  szkolnym  planie  nauczania,  z  uwzględnieniem
Indywidualnego Programu Edukacyjno -  Terapeutycznego opracowanego dla  niego na
podstawie odrębnych przepisów. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są
ocenami opisowymi.

2) Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym nie przystępują
do egzaminu ósmoklasisty.

§ 40.

1.Wymagania dla uczniów posiadających opinie  z poradni psychologiczno- pedagogicznej.
1) Dla uczniów posiadających opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej  poradni

specjalistycznej,  a  także  objętych  pomocą  psychologiczno  -  pedagogiczną   nauczyciel
sporządza  odrębne  wymagania  na  poszczególne  oceny  dostosowane  do  możliwości  i
indywidualnych  potrzeb  danego ucznia  (mogą to  być  dostosowania  dla  grupy uczniów z
podobnymi dysfunkcjami). Zajęcia te są dobrowolne.

§ 41.

1. Zasady i formy oceniania bieżącego
1) Ocenianie bieżące ma na celu wspieranie uczenia się i polega na systematycznej obserwacji,

sprawdzaniu oraz dokumentowaniu osiągnięć ucznia, wysiłku wkładanego w wywiązywanie
się z obowiązków oraz postępów w nabywaniu wiadomości i umiejętności.

   2. Każda ocena jest jawna dla uczniów oraz rodziców (opiekunów prawnych).
  3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną   

ocenę ustnie lub pisemnie.
  4. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie)    

otrzymują do wglądu na warunkach określonych przez nauczyciela danego przedmiotu.
   5. Każdy nauczyciel ustala wymagania dotyczące swojego przedmiotu, przy czym:

1) Na początku roku szkolnego nauczyciel  informuje  uczniów i  rodziców (prawnych
opiekunów) o swoich wymaganiach i kryteriach oceniania.

2) Kryteria oceniania i wymagania z poszczególnych przedmiotów (łącznie z religią) są
do  wglądu  dla  rodziców  (prawnych  opiekunów)  u  nauczycieli  uczących  tych
przedmiotów.

3) Ocenianie uczniów odbywa się systematycznie w ciągu roku szkolnego. 
4) Uczeń  otrzymuje  oceny  za:  umiejętności,  postawy  i  wiedzę;  odpowiedzi  ustne,

samodzielne  prace  pisemne,  prace  domowe,  prace  długoterminowe,  udział  w
projektach edukacyjnych i aktywność. 

5) Odstępstwa  od  powyższej  zasady  dopuszczalne  są  na  przedmiotach:  informatyka,
wychowanie fizyczne, technika, plastyka i muzyka.

6) Nauczyciel  informuje  uczniów  i  rodziców  (prawnych  opiekunów)  o  sposobie
wystawiania oceny śródrocznej i rocznej.
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6. Formy oceniania bieżącego:
1) Odpowiedzi ustne:

a)   odpowiedź ustna może obejmować trzy ostatnie lekcje,
b)   uczniowie mogą otrzymywać również oceny podsumowujące ich  aktywność na 
lekcji,

2) Odpowiedzi pisemne w postaci:
a)  kartkówek – nauczyciel nie ma obowiązku zapowiadania kartkówek, jeżeli  obejmują
one zakres treści z 3 ostatnich lekcji; kartkówek uczeń nie poprawia,
b)  prac  kontrolnych  (sprawdzianów) –  zapowiedzianych  przez  nauczyciela  z
wyprzedzeniem  minimum  jednotygodniowym (i  odnotowanych  z  takim  samym
wyprzedzeniem w dzienniku lekcyjnym), obejmują one zakres treści z części działu,
c)   prac klasowych – zapowiedzianych przez nauczyciela  z wyprzedzenie minimum
tygodniowym (i  odnotowanych  z  takim  samym  wyprzedzeniem  w  dzienniku
lekcyjnym), obejmują one zakres treści całych działów.

                  3)  Prace domowe:
a)  zadawane z lekcji na lekcję następną,
b)  długoterminowe – wykonywane indywidualnie lub w grupach na wykonanie których
uczniowie mają minimum 1 tydzień.

7. Uszczegółowione zasady dotyczące odpowiedzi pisemnych.
1)Praca kontrolna (sprawdzian), praca klasowa trwa do 45 minut, za wyjątkiem prac z
języka polskiego, które mogą trwać dwie godziny lekcyjne (do 90 minut).
1) Poprzez kartkówkę rozumiemy pisemne sprawdzenie wiedzy i umiejętności w
czasie nie dłuższym niż 10 – 15 minut. 
2) Sprawdzone  kartkówki  nauczyciel  oddaje  w  ciągu  tygodnia od  daty  ich
napisania przez uczniów. Nauczyciel  nie może przeprowadzić następnej kartkówki,
jeżeli nie odda poprzedniej w wyznaczonym terminie.
3) Jeżeli  z  przyczyn  losowych  uczeń  nie  może  napisać  pracy  kontrolnej
(sprawdzianu),  pracy  klasowej  w  terminie,  to  nauczyciel  ma  obowiązek  ustalić
następny termin.  Jeżeli  uczeń z przyczyn nieusprawiedliwionych nie pojawi się na
następnym  terminie  ustalonym  z  nauczycielem,  otrzymuje  cząstkową  ocenę
niedostateczną.
4) Praca kontrolna (sprawdzian), praca klasowa pisemna może być przełożona na
prośbę  uczniów  na  inny  określony  termin.  W  takim  przypadku  nie  musi  być
zgodności wynikającej z pkt. 7.

5) W ciągu jednego dnia może być napisany w danej klasie tylko jeden sprawdzian – 
      w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy.
6) Prace kontrolne (sprawdziany), prace klasowe są sprawdzane w terminie do 14 dni od

dnia napisania. 
7) Prace stylistyczne z języka polskiego sprawdzane są do 21 dni od dnia napisania. 
8) W sytuacjach losowych dopuszcza się przesunięcie terminu zwrotu prac pisemnych o

czas nieobecności nauczyciela.
9) Poprawa  pracy  kontrolnej  (sprawdzianu),  pracy  klasowej  przez  ucznia  jest

dobrowolna i musi się odbyć nie później niż dwa tygodnie od daty rozdania prac,
z uwzględnieniem czasu choroby ucznia.

10) Uczeń poprawia go tylko raz. O poprawę sprawdzianu wnioskuje uczeń. 
11) Termin i formę poprawy ustala nauczyciel, informując o nich ucznia. 
12) Poprawa następuje w ramach nieobowiązkowych zajęć edukacyjnych.
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13) Każdy  stopień  uzyskany  podczas  poprawiania  prac  kontrolnych  (sprawdzianów),
prac klasowych, wpisuje się do dziennika obok pierwszego stopnia, po ukośniku. 

14) Z  dwóch  ocen  uzyskanych  z  poprawy  i  pracy  kontrolnej  (sprawdzianu),  pracy
klasowej w mocy pozostaje ocena wyższa.

15) Nauczyciel  ma  obowiązek  przechowywać prace  pisemne  uczniów do końca  roku
szkolnego.

16) Prace kontrolne (sprawdziany), prace klasowe, które nie odbyły się w zaplanowanym
terminie, muszą mieć określony nowy termin.

17) Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione
pisemne prace oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana
uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) w szkole.

18) Oceny z pracy kontrolnej (sprawdzianu), pracy klasowej wpisywane są do dziennika
kolorem czerwonym.

19) W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia na sprawdzianie uczeń pisze
sprawdzian w innym wyznaczonym terminie przez nauczyciela bez zapowiedzi.

8. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej ucznia na zajęciach edukacyjnych trwającej,  co 
najmniej nieprzerwanie tydzień, po powrocie do szkoły uczeń ma dwa tygodnie czasu na 
uzupełnienie  zaległości,  a  w  szczególnych  przypadkach  termin  uzupełnienia  braków  
wyznacza  nauczyciel.  Uczeń  ma  obowiązek  nadrobić  braki  w wiadomościach,  zapisach  
lekcyjnych, pracach domowych, ćwiczeniach, pracach kontrolnych (sprawdzianach), pracach 
klasowych i wypracowaniach. 

9.   Uczeń,  który uzyskał  ocenę niedostateczną  za I  półrocze  zobowiązany jest  do uzupełnienia  
poziomu wiedzy i  umiejętności  w terminie  i  na zasadach uzgodnionych z nauczycielem  
przedmiotu.

10. Uczeń, który nie uzupełnił poziomu wiedzy i umiejętności (nie poprawił oceny niedostatecznej) z
zakresu I półrocza, nie może otrzymać pozytywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej.

11. Zasady oceniania z religii (etyki) obejmują odrębne przepisy.
12. Uczeń, który nie pisał pracy kontrolnej (sprawdzianu) lub pracy klasowej w wyznaczonym przez 

nauczyciela terminie z powodu:
1) Nieusprawiedliwionej nieobecności – pisze sprawdzian w terminie wskazanym przez

nauczyciela bez zapowiedzi.
2) Usprawiedliwionej nieobecności – ma obowiązek napisać go w ciągu dwóch

tygodni od chwili powrotu do szkoły, a szczególnych przypadkach nauczyciel
dostosowuje termin indywidualnie. Uczeń, który nie zgłosił się w tym terminie (bez
usprawiedliwienia) otrzymuje ocenę niedostateczną.

13. Każdy nauczyciel opracowuje Przedmiotowe Zasady Oceniania, które nie mogą być sprzeczne z 
przepisami Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania.

14. We wszystkich klasach uczniowie piszą testy kompetencji/tzw. na wejściu i  badania efektów 
kształcenia/na wyjściu; natomiast w klasach siódmych i ósmych Szkoła przeprowadza próbne

egzaminy. Oceny z tych testów i egzaminów nie mogą być  uwzględniane w ocenianiu bieżącym,
śródrocznym i rocznym.
15.W uzasadnionych przypadkach (zaświadczenie lekarskie) uczeń może być zwolniony na czas  

określony z zajęć  wychowania fizycznego i informatyki. Takie zwolnienie przechowywane 
jest w dokumentacji szkolnej.

16.W wyjątkowych sytuacjach mogą zwolnić ucznia  z uczestnictwa w zajęciach z wychowania  
fizycznego rodzice (opiekunowie prawni) poprzez umotywowanie pisemne. Łączna długość 
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tego  typu  zwolnień  nie  może  przekraczać  dwóch  tygodni  w  jednym  półroczu.  Takie  
zwolnienia przechowuje nauczyciel wf-u w swojej dokumentacji.

17.  Dłuższe zwolnienie  ucznia  z  zajęć  wychowania  fizycznego musi być poparte  odpowiednim  
zaświadczeniem wystawionym przez lekarza.

18. Zaświadczenie lekarskie,  wskazujące na konieczność zwolnienia ucznia z zajęć wychowania  
fizycznego na okres krótszy niż 1 miesiąc, należy przekazać nauczycielowi  wychowania  
fizycznego, który obowiązany jest przechowywać je do końca roku szkolnego, tj. 31 sierpnia.

19. Dyrektor wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć w terminie do 7 dni roboczych od daty  
wpływu podania. Rodzice (prawni opiekunowie) odbierają decyzję dyrektora w sekretariacie.

20.  O  zwolnieniu  ucznia  z  zajęć  poinformowany  zostanie  nauczyciel  prowadzący  zajęcia  oraz  
wychowawca  ucznia.  Fakt  przyjęcia  informacji  do  wiadomości  potwierdzają  podpisem  
złożonym na decyzji.

21. Jeżeli uczeń uzyskuje zwolnienie w trakcie roku szkolnego, a jego nieobecności na  lekcjach nie 
przekraczały połowy wymaganego czasu i są podstawy do wystawienia oceny,  to wówczas 
uczeń podlega klasyfikacji z danego przedmiotu.

22. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego przez całe półrocze lub  rok  
szkolny  w dokumentacji  przebiegu  nauczania  zamiast  oceny  klasyfikacyjnej  wpisuje  się  
„zwolniony”.

24. Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek być obecny na tych zajęciach. 
Chyba że rodzic wyrazi pisemną zgodę o objęciu opieką w tym czasie ucznia.  

25. Uczeń zwalniany z zajęć do domu ma odznaczane w dzienniku nieobecności  usprawiedliwione, 
w przypadku, kiedy zwalnia go rodzic lub prawny opiekun.

26. Z zapisem tym uczniów zapoznaje nauczyciel wychowania fizycznego na pierwszych zajęciach 
w danym roku szkolnym, natomiast wychowawca klasy rodziców (opiekunów prawnych) na 
pierwszym zebraniu z rodzicami.

§ 42.

1. Ustalenia dotyczące nieprzygotowania się uczniów do zajęć edukacyjnych
1) Uczeń  ma  prawo  nie  przygotować  się  do  zajęć  edukacyjnych  (lekcyjnych)  bez  podania

przyczyny.
2. Liczbę takich sytuacji ustala nauczyciel i jest ona uzależniona od ilości godzin przeznaczonych 

tygodniowo na dany przedmiot (1-3 nieprzygotowania w semestrze). Ilość nieprzygotowań 
zależy od ilości zajęć edukacyjnych w tygodniu. 

3. Uczeń ma obowiązek zgłosić nauczycielowi nieprzygotowanie na początku lekcji – po
sprawdzeniu  listy  obecności,  zanim  nauczyciel  rozpocznie  sprawdzanie  wiadomości  i  
umiejętności ucznia oraz jego przygotowanie do lekcji. W przypadku, gdy uczeń nie zgłosi 
nieprzygotowania, nauczyciel ma prawo postawić ocenę niedostateczną.

 4. Pod pojęciem „nieprzygotowanie” rozumiemy:
1) nieprzygotowanie się do odpowiedzi,
2) brak pracy domowej, 
3) brak pomocy potrzebnych do lekcji,
4) brak stroju gimnastycznego.

§ 43.

1.Sposoby powiadamiania rodziców (prawnych opiekunów) o osiągnięciach ich dzieci.
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1) Zebrania ogólnoszkolne w formie:
  a) zebrań z rodzicami.
  b) konsultacji indywidualnych.

2. Terminarz takich spotkań przedstawiony jest rodzicom na pierwszym zebraniu (ustalony przez  
Dyrektora szkoły) oraz na stronie internetowej Szkoły. 

3. Zebrania klasowe (zwoływane dodatkowo przez wychowawcę, jeżeli zachodzi taka potrzeba).
4.  Rozmowy  indywidualne  z  rodzicami  poproszonymi  przez  nauczycieli,  wychowawców  w  

przypadku zagrożenia oceną niedostateczną lub nieodpowiedniego zachowania.
5. Rozmowy telefoniczne.
6.Adnotacje w zeszytach uwag, ewentualnie zeszytach przedmiotowych, w e-dzienniku. Zeszyt uwag

może być podstawowym dokumentem obowiązującym w kontaktach nauczyciel  – rodzic  
(prawny opiekun), uczeń.

7.Najpóźniej na tydzień przed śródrocznym, rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady 
            Pedagogicznej poszczególni nauczyciele informują uczniów o przewidywanych ocenach z 
            zajęć edukacyjnych, które wystawia się z minimum 3 ocen cząstkowych.
8. Rodziców wychowawca informuje o wszystkich przewidywanych ocenach z zajęć edukacyjnych i

z zachowania.
9.W przypadku oceny niedostatecznej, obniżonej oceny z zachowania, zagrożonej promocji lub

niemożności klasyfikacji – najpóźniej na miesiąc (30 dni) przed śródrocznym, rocznym
klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej wychowawca np. poprzez wpis w 

           dzienniku, telefonicznie rodziców (prawnych opiekunów). 
10.Terminarz Rad Pedagogicznych dotyczących klasyfikacji uczniów przedstawiany  jest rodzicom 

na początku każdego roku i znajduje się na stronie internetowej Szkoły.

§ 44.

1.  Zasady  oceniania  z  zachowania  w  klasach  I-III  śródroczne  i  roczne  oceny  klasyfikacyjne  
zachowania są ocenami opisowymi,  a w klasach IV-VIII  ocenia się  według  następującej

skali:
     1) Określenie skali ocen śródrocznej i rocznej:

a) wzorowe             (wz.)
b) bardzo dobre       (bdb.)
c) dobre                   (db.)
d) poprawne            (popr.)
e) nieodpowiednie  (ndp.)
f )  naganne               (ng.)

2. Przy wystawianiu oceny zachowania wychowawca bierze pod uwagę opinię innych nauczycieli  
wyrażoną np. za pomocą tabel ocen proponowanych.

3.  W dzienniku lekcyjnym może  być  umieszczony  zeszyt  spostrzeżeń  dotyczących  zachowania  
ucznia, do którego wychowawca i inni nauczyciele wpisują swoje uwagi.

4.  Nagrody i  wyróżnienia,  określone w Statucie  Szkoły,  może uzyskać uczeń,  który ma ocenę  
zachowania wzorową lub bardzo dobrą.

5. Ocena z zachowania uwzględnia w szczególności:
1) Wywiązywanie się z obowiązków ucznia.
2) Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej.
3) Dbałość o honor i tradycje Szkoły.

Statut Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej – Curie w Mąchocicach Kapitulnych
Strona 27



4) Dbałość o piękność 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.

6. Szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia uwzględniają:
   1) Stosunek do obowiązków szkolnych:

a) systematyczność i punktualność w uczęszczaniu na zajęcia,
b)  systematyczne  odrabianie  prac  domowych  i  przynoszenie  potrzebnych
przyborów szkolnych,
c) wytrwałość i samodzielność w przezwyciężaniu napotkanych trudności,
d)  racjonalne  wykorzystywanie czasu przeznaczonego na pracę,  przestrzeganie
wyznaczonych terminów,
e)  pilne  i  systematyczne  uczenie  się,  korzystanie  ze  wskazań  nauczycieli  i
wychowawców,
f) przynoszenie podręczników i pomocy szkolnych,
g) godziny nieusprawiedliwione są podstawą do obniżenia proponowanej oceny,
h) systematyczna zmiana obuwia na terenie Szkoły,
i) wyłączanie telefonów komórkowych przed zajęciami lekcyjnymi.

2) Aktywność społeczną:
a) uczestnictwo w życiu Szkoły (udział  w pracach użytecznych na rzecz Szkoły i

środowiska; udział w imprezach szkolnych),
b) udział  w  konkursach  przedmiotowych,  zawodach  sportowych,  apelach

i akademiach, w pracach samorządu klasowego i szkolnego,
c) umiejętność współdziałania w zespole,
d) podejmowanie działań zmierzających do udzielenia pomocy innym,
e) praca w organizacjach szkolnych.

3) Kultura osobista:
a) przestrzeganie zasad higieny osobistej, dbałość o wygląd zewnętrzny i czystość,
b) kultura języka,
c) stosunek do nauczycieli, kolegów, pracowników szkoły i innych ludzi,
d) lojalność, prawdomówność,
e) poszanowanie mienia osobistego i społecznego,
f) przeciwstawianie się brutalności i wulgarności,
g) dbałość o bezpieczeństwo, zdrowie własne i kolegów,
h) umiejętność opanowania emocji takich jak: gniew, kłótliwość, złość i agresja,
i) szacunek  względem  nauczycieli,  pracowników  szkoły,  uczniów,  interesantów,

zaproszonych gości i innych ludzi,
j) praca na rzecz klasy, szkoły i środowiska,
k) poszanowanie podręczników, przyborów i sprzętu szkolnego,
l) dbałość o zdrowie i higienę swoją i innych,
m) zmiana obuwia na właściwe,
n) prawidłowe i bezpieczne poruszanie się po drogach,
o) godne i właściwe zachowanie się w Szkole i poza nią,
p) dbałość o honor i tradycję Szkoły,
q) odpowiednie zachowanie polegające na tym, iż uczeń:

-  nie znęca się fizycznie i psychicznie nad słabszymi
-  nie prowokuje kłótni, konfliktów i bójek
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-  ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności
      -  pracuje na miarę swoich możliwości i warunków.

 7. Przestrzeganie regulaminu przebywania w Szkole: 
a) uczniowie przychodzą do szkoły 15 minut przed rozpoczęciem zajęć,
b) w czasie przerw uczniowie nie opuszczają terenu budynku szkolnego, ewentualnie

mogą  poruszać  się  po  wyznaczonym  przez  Radę  Pedagogiczną  terenie
rekreacyjnym (teren znajduje się przed głównym wejściem do szkoły, plac zabaw,
boisko szkolne),

c)  uczniowie dojeżdżający czas oczekiwania na lekcje lub odjazd autobusu spędzają
w świetlicy pod opieką nauczyciela,

d) uczniom nie wolno biegać po korytarzach i schodach.
8.Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

1) Cechuje się kulturą osobistą i sposobem bycia, nie narusza godności własnej i innych.
2) Wzorowo wykonuje obowiązki szkolne, polecenia nauczycieli, obsługi.
3) Dba o rozwój zainteresowań i uzdolnień.
4) Przejawia troskę o zdrowie własne i innych, nie ulega nałogom.
5) Dba o mienie szkoły oraz o podręczniki i pomoce szkolne.
6) Inicjuje i bierze aktywny udział w pracach na rzecz innych uczniów, szkół i środowiska.
7) Bierze aktywny udział w konkursach szkolnych i zawodach sportowych, szkolnych i na

szczeblu wyższym.
8) Ma wszystkie nieobecności usprawiedliwione: dopuszcza się możliwości 5-ciu spóźnień,

7 nieusprawiedliwionych godzin w jednym semestrze.
9) Chodzi na terenie Szkoły w zmiennym obuwiu.
10) Pozytywnie reaguje na przejawy nieetycznego zachowania innych uczniów.
11) Właściwie zachowuje się na lekcjach i wykonuje wszystkie polecenia nauczycieli.
12) Jest  zawsze  przygotowany  do  zajęć,  ma  prace  domowe,  potrzebne  pomoce,  strój

gimnastyczny.  
9.Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 1) W przeważającej części spełnia wymienione wymagania w treści oceny wzorowej, a
      ponadto nie może mieć więcej niż 10 godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych, i 8   
     spóźnień.

10.Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 
1) Uchybia  niektórym  wymaganiom  oceny  wzorowej,  ale  zastosowane  środki  zaradcze

przynoszą oczekiwane rezultaty.
2) Może mieć w semestrze nie więcej niż 15 godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych i

10 spóźnień.
3) Może cztery razy nie mieć zmienionego obuwia w ciągu okresu.

11.Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
1) Uchybia wymaganiom zawartym w treści oceny wzorowej, a zastosowane przez szkołę,

dom rodzinny środki wychowawcze odnoszą skutek.
2) Może mieć w półroczu nie więcej niż 30 godzin nieusprawiedliwionych i 15 spóźnień.
3) Notorycznie nie zmienia obuwia.

12.Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
1) Rażąco uchybia wymaganiom zawartym w treści oceny wzorowej,  a zastosowane przez

szkołę, dom rodzinny środki wychowawcze odnoszą  niewielkie skutki. 
2) Nieobecności  są  nieusprawiedliwione,  uczeń  bardzo  często  się  spóźnia  nie  tylko  na

pierwsze lekcje.
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13.Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
1) Rażąco  uchybia  wymaganiom  zawartym  w  WZO,  a  zastosowane  przez  Szkołę,  dom

rodzinny środki wychowawcze nie odnoszą skutku.
2) Ponadto szczególnie naganna jest jego:

a)    kultura języka,
b)    stosunek do nauczycieli, kolegów, pracowników Szkoły,
c)    znęcanie się fizyczne i psychiczne nad słabszymi,
d)    prowokowanie kłótni, konfliktów i bójek,
e)   wchodzenie w konflikt z prawem.

14. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych.
15. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub 

inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego 
zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o  
potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej, w  
tym poradni specjalistycznej.

§ 45.

1. Klasyfikacja śródroczna, roczna i końcowa.
1) Rok szkolny dzieli się na dwa okresy

2. Klasyfikowanie roczne (śródroczne) polega na podsumowaniu osiągnięć w danym roku szkolnym 
z zajęć edukacyjnych ucznia określonych w szkolnym planie nauczania  i  ustaleniu ocen  
rocznych (śródrocznych) oraz oceny z zachowania. 

3.Uczeń  otrzymuje  promocję  do  klasy  programowo  wyższej,  jeżeli  ze  wszystkich  zajęć       
edukacyjnych  określonych  w  szkolnym  planie  nauczania  uzyskał  oceny  klasyfikacyjne  
wyższe od stopnia niedostatecznego.

4. Ocena roczna jest kompilacją ocen końcowych z dwu okresów.
5.Oceny  klasyfikacyjne  roczne  (śródroczne)  z  obowiązkowych  zajęć  i  dodatkowych  zajęć  

edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę z 
zachowania wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz 
ocenianego ucznia.

6.Laureaci  i finaliści  olimpiad przedmiotowych otrzymują z danego przedmiotu celującą  ocenę  
roczną.

7. Najpóźniej na miesiąc (30 dni) przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej
wychowawca klasy sporządza listę uczniów, na której nauczyciele odnotowują proponowane 
oceny z zachowania (ostateczna decyzja o ocenie należy do wychowawcy).

8.W  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  (np.  podczas  długotrwałej  lub  niespodziewanej   
nieobecności  nauczyciela  przedmiotu)  wpisu  oceny  dokonuje  wychowawca  klasy  
upoważniony przez Dyrektora szkoły na podstawie informacji uzyskanych od nauczyciela, a 
gdyby taka informacja była niemożliwa, to po konsultacji z nauczycielem tego samego lub 
pokrewnego przedmiotu.

9. Uczniowi, który jest zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego, informatyki, 
lub drugiego języka (decyzją Dyrektora szkoły na wniosek lekarza lub poradni

           specjalistycznej) zamiast ocen  klasyfikacyjnych wpisuje się „zwolniony”.
10.  Podczas  długotrwałej  lub  niespodziewanej  nieobecności  wychowawcy  ocenę  z  zachowania  

wystawia wskazany przez dyrektora nauczyciel uczący w tej klasie.
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11. Śródroczne zebranie rady klasyfikacyjnej odbywa się w styczniu, roczne klasyfikacyjne odbywa 
się w czerwcu.

12.Wychowawca  najpóźniej  na  miesiąc  (30  dni)  przed  radą  klasyfikacyjną  powinien   
poinformować ucznia i jego rodziców o zagrożeniu ocena niedostateczną z przedmiotów,  
nieodpowiednią, naganną z zachowania lub braku podstaw do klasyfikacji. Dokonuje się tego
na wywiadówce.

    13.Najpóźniej  na  tydzień  przed  śródrocznym,  rocznym  spotkaniem  klasyfikacyjnym  Rady  
Pedagogicznej poszczególni nauczyciele informują uczniów o przewidywanych ocenach z  
zajęć edukacyjnych, wychowawca o ocenie z zachowania. Rodziców wychowawca informuje
o wszystkich przewidywanych ocenach z zajęć  edukacyjnych i z zachowania. Nieobecność 
rodziców na wymienionym zebraniu zwalnia Szkołę z obowiązku poinformowania rodzica o 
przewidywanych  rocznych  ocenach  klasyfikacyjnych  z  zajęć  edukacyjnych  oraz  o  
przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania w terminie wskazanym w Statucie
– rodzic winien sam dążyć do sprawdzenia ocen i zachowania swojego dziecka.

14. W przypadku, gdy uczeń niezagrożony obniżoną oceną z zachowania, rażąco naruszy zasady
oceniania zachowania i regulamin przebywania ucznia w Szkole, wychowawca może mu  
wystawić ocenę obniżoną po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów i samego ucznia.

15. Oceny niedostateczne i oceny nieodpowiednie lub naganne z zachowania są wpisywane
przez nauczycieli, wychowawców do dziennika przed ostatnim zebraniem z rodzicami
lub w dniu zebrania; ale najpóźniej tydzień przed śródrocznym lub rocznym
klasyfikacyjnym. Pozostałe oceny z przedmiotów i zachowania wpisywane są  najpóźniej  
dwa dni  przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. O wystawionej ocenie  
niedostatecznej,  nieodpowiednim,  nagannym zachowaniu  informuje  rodziców  (prawnych  
opiekunów) wychowawca.

16. Podstawą do wystawienia oceny śródrocznej lub rocznej z języka polskiego, języka obcego,  
historii, wiedzy o społeczeństwie, matematyki, biologii, chemii, geografii, fizyki jest przede 

     wszystkim poziom osiągnięć ucznia.
17. Ocenę śródroczną lub roczną z wychowania fizycznego, plastyki, muzyki, techniki, informatyki
           wystawia się na podstawie oceny wysiłku i zaangażowania wkładanego przez uczniów w
           wywiązaniu się z obowiązków wynikających z realizacji programu.
18. Klasyfikowanie końcowe polega na uwzględnieniu wszystkich ocen zajęć,  których realizacja  

zakończyła się w klasach programowo niższych.

§ 46.

1.Warunki i tryb uzyskania  oceny wyższej niż przewidywana. 
    1) Rodzice (prawni opiekunowie) mogą wnioskować na piśmie do nauczyciela prowadzącego  

dane zajęcia edukacyjne o podwyższenie o jeden stopień przewidywanej oceny rocznej z  
obowiązkowych i dodatkowych zajęć w terminie  jednego tygodnia od powiadomienia o  
ocenie.

2.Uczeń  może  przystąpić  do  poprawy  przewidywanej  oceny  rocznej,  jeśli  spełni  następujące  
warunki:

1) Systematycznie i aktywnie brał udział w zajęciach, wykazywał samodzielność, planowość 
popartą osobistym zaangażowaniem.

2) Nie  miał  nieusprawiedliwionych  nieobecności  na  zajęciach  z  przedmiotu,  z  którego chce
uzyskać wyższą ocenę.

3) Odrabiał na bieżąco prace domowe.
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4) Pracował samodzielnie, prace wykonane przez ucznia stanowiły jego dorobek.
      5)   Prace klasowe i sprawdziany pisał samodzielnie, nie unikał ich.
3.  Uczeń,  który  otrzymał  informację  o  przewidywanej  ocenie,  a  chce  otrzymać  wyższą,  musi  

zaliczyć w formie pisemnej materiał programowy z całego roku lub zalicza zakres materiału z
półrocza, z którego ocena była niższa.

4. Zaliczając całe półrocze lub cały rok, uczeń musi poprawić wszystkie elementy składowe oceny w
danym semestrze lub roku. Uczeń zalicza zakres materiału z półrocza, z którego ocena była 
niższa niż obecnie przewidywana.

5.  O terminie  i  zakresie  materiału  decyduje  nauczyciel,  uzgadniając  go  z  uczniem,  nauczyciel  
wyznacza termin poprawy, którego niedotrzymanie jest równoznaczne z tym, że uczeń nie  
uzyskuje wyższej oceny.

6.  Procedura zawarta  w powyższych punktach  musi  być zakończona  najpóźniej  w dniu przed  
rozpoczęciem rady klasyfikacyjnej.

§ 47.

1.Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana oceny z zachowania.
1) Rodzice (prawni opiekunowie) mogą wnioskować pisemnie do wychowawcy klasy o

        podwyższenie przewidywanej rocznej oceny z zachowania, w przypadku, gdy:      
- Przy ocenianiu nie uwzględniono w pełni kryteriów ocen zawartych w WZO.
- Zaszły dodatkowe okoliczności lub zdarzenia uzasadniające zmianę oceny na wyższą.
- Podwyższenie oceny nie będzie miało negatywnego aspektu wychowawczego.
- Roczna ocena z zachowania dokonana została niezgodnie z procedurami  określonymi w
WZO.

2) Wniosek należy złożyć w formie pisemnej do wychowawcy klasy w terminie nie dłuższym
niż tydzień od otrzymania informacji o rocznej ocenie z zachowania. 

3) Wychowawca rozpatruje wniosek i ustosunkowuje się do niego w formie  pisemnej.

§ 48.

1. Egzamin klasyfikacyjny.
       1) Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych,  

jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny  klasyfikacyjnej z powodu
nieobecności  ucznia  na  zajęciach  edukacyjnych  przekraczających  połowę  czasu  
przeznaczonego  na  te  zajęcia  w  szkolnym  planie  nauczania.

2.  Uczeń  nieklasyfikowany  z  powodu  usprawiedliwionej  nieobecności  może  zdawać  egzamin  
klasyfikacyjny.  Pisemny  wniosek  składany  jest  do  Dyrektora  Szkoły.

3. Na pisemny wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub
na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) przedłożony Dyrektorowi Szkoły Rada  
Pedagogiczna  może  wyrazić  zgodę  na  egzamin  klasyfikacyjny  po  wysłuchaniu  opinii  
wychowawcy  klasy,  nauczyciela,  który  zadecydował  o  nieklasyfikowaniu  i  pedagoga  
szkolnego – opinie te w formie pisemnej załączane są do protokołu Rady.

4.Pisemna  prośba  powinna  zostać  przedłożona  Dyrektorowi  Szkoły  najpóźniej  przed  
rozpoczęciem  klasyfikacyjnego zebrania Rady Pedagogicznej z tym, iż uczeń powinien  
zostać poinformowany o ostatecznym fakcie nieklasyfikowania najpóźniej na tydzień 
przed spotkaniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.
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5.Egzaminy  klasyfikacyjne  przeprowadza  się  w  formie  pisemnej  i  ustnej.
6.Egzamin  klasyfikacyjny  z  plastyki,  muzyki,  zajęć  technicznych,  techniki,  informatyki  i  

wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. 
8. Dokładną datę składania egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia Dyrektor Szkoły w porozumieniu z 

członkami komisji, uczniem, jego rodzicami (prawnymi opiekunami).W uzgadnianiu terminu 
uczestniczy  wychowawca klasy,  który sporządza notatkę służbową, uczeń i  jego rodzice  
(prawni opiekunowie) potwierdzają  podpisem, że znana jest  im data  egzaminu).  Notatka  
przekazana zostaje Dyrektorowi Szkoły.

9. Egzamin dotyczący klasyfikacji śródrocznej musi się odbyć nie później niż do końca lutego.
10.Egzamin dotyczący klasyfikacji rocznej przeprowadza się po klasyfikacyjnym zebraniu Rady 

Pedagogicznej.
11.Pytania, zadania, ćwiczenia, zadania praktyczne dla ucznia składającego egzamin  klasyfikacyjny 

przygotowuje nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, jeżeli byłoby to niemożliwe 
wówczas  wskazany(-i)  przez  dyrektora  nauczyciel(-e)  tego  samego  lub   pokrewnego  
przedmiotu  lub  komisja  przedmiotowa.  Stopień  trudności  tych  zadań  powinien  spełniać  
wymagania na ocenę dopuszczającą (w przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej przez 
rodzica).  W  przypadku  nieobecności  usprawiedliwionej  przez  ucznia,  może  on  zdawać  
egzamin na ocenę wyższą niż dopuszczającą, po wcześniejszym ustaleniu z nauczycielem;  
stopień trudności pytań musi odpowiadać kryterium stopnia, o który się uczeń ubiega. 

12.Egzamin  klasyfikacyjny  dla  ucznia,  przeprowadza  nauczyciel  danych  zajęć  edukacyjnych  
w obecności,  wskazanego  przez  dyrektora  Szkoły,  nauczyciela  takich  samych  lub  
pokrewnych zajęć edukacyjnych.

 Skład komisji jest następujący:
1) Dyrektor Szkoły – przewodniczący.
2) Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne –jako egzaminator.
3) Nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne –jako członek komisji.

13.Egzamin  klasyfikacyjny  dla  ucznia,  o którym mowa przeprowadza  komisja,  powołana  przez  
Dyrektora  szkoły,  który   zezwolił  na  spełnianie  przez  ucznia  odpowiednio  obowiązku  
szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. 

       W skład komisji wchodzą: 
1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze -

jako przewodniczący komisji.
2) Nauczyciele  zajęć  edukacyjnych  określonych  w szkolnym  planie  nauczania  dla

odpowiedniej klasy. 
14.Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę 

zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia. 
15.W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w charakterze obserwatorów - rodzice  

(prawni opiekunowie) ucznia. 
16.  Z  przeprowadzonego  egzaminu  klasyfikacyjnego  sporządza  się  protokół  zawierający      

w szczególności:
1) Imiona i nazwiska nauczycieli, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego

dla ucznia, 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. 
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6) Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
17.W przypadku nieklasyfikowania  ucznia  z zajęć  edukacyjnych,  w dokumentacji  przebiegu     

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany". 
18.Uzyskana  w wyniku  egzaminu  klasyfikacyjnego  roczna  ocena  klasyfikacyjna  z zajęć  

edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust.19 i 20.
19.Uzyskana  w wyniku  egzaminu  klasyfikacyjnego  niedostateczna  roczna  ocena  klasyfikacyjna  

z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 
20.Uzyskana  w  wyniku  egzaminu  klasyfikacyjnego  roczna  ocena  z  zajęć  edukacyjnych  jest  

ostateczna, z tym, że rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora  
Szkoły, jeśli uznają, że ocena została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu 
ustalania tej oceny. Zastrzeżenia w formie pisemnej mogą być zgłaszane w terminie siedmiu 
dni od zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

21.Uczeń,  który  z  przyczyn  losowych  (usprawiedliwionych)  nie  przystąpił  do  egzaminu  
klasyfikacyjnego  w  wyznaczonym  terminie,  może  przystąpić  do  niego  w  dodatkowym  
terminie, określonym przez Dyrektora Szkoły.

22. Uczeń, który nie zdał egzaminu klasyfikacyjnego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.

§ 49.

1.Egzamin poprawkowy
1) Uczeń,  który  w  wyniku  klasyfikacji  rocznej  uzyskał  ocenę  niedostateczną  z  jednego

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. 
2) W  wyjątkowych  przypadkach  Rada  Pedagogiczna  może  wyrazić  zgodę  na  egzamin

poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
2.W przypadku dwóch egzaminów poprawkowych Rada Pedagogiczna podejmuje decyzje zwykłą 

większością głosów w głosowaniu jawnym.
3.Egzamin  poprawkowy  odbywa  się   w  ostatnim  tygodniu  ferii  letnich,  w  szczególnych  

przypadkach najpóźniej  do końca września.  Dokładną datę  wyznacza Dyrektor szkoły,  a  
wychowawca powiadamia rodziców i ucznia o terminie egzaminu.  Po wyznaczeniu terminu 
uczeń, rodzice (prawni opiekunowie) podpisują stosowną notatkę.

4.Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z  
plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma 
przede wszystkim formę zadań praktycznych.

5.Zagadnienia  egzaminacyjne  pisemne  i  ustne  oraz  wymagania  egzaminacyjne  przygotowuje   
nauczyciel - egzaminator, a jeżeli byłoby to niemożliwe, to wskazany(-i) przez Dyrektora  
nauczyciel(-e) tego samego lub pokrewnego przedmiotu lub komisja przedmiotowa. 

6.Wymagania egzaminacyjne muszą odpowiadać kryteriom na odpowiedni stopień szkolny
            wynikający z przedmiotowych zasad oceniania. 
7.Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły. 

W skład komisji wchodzą:

1) Dyrektor – jako przewodniczący komisji.
2) Nauczyciel prowadzący dane zajęcia – jako egzaminator.
3) Nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek 

komisji.
8.Nauczyciel – członek komisji z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza protokół 

zawierający w szczególności:
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1) Skład komisji.
2) Termin egzaminu poprawkowego.
3) Pytania egzaminacyjne.
4) Wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.

9. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informacje o ustnych odpowiedziach  
ucznia. Protokół dołącza się do arkusza ocen ucznia.

10.  Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie  przystąpił  do egzaminu poprawkowego w  
wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym 
przez Dyrektora Szkoły, nie później niż do końca września.

11. Nieobecność na egzaminie poprawkowym musi być usprawiedliwiona przez ucznia, rodziców 
(prawnych opiekunów) najpóźniej w dniu egzaminu.

12. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji  i powtarza klasę, z  
zastrzeżeniem ust.11.

13.  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 zajęcia edukacyjne, są zgodnie z planem nauczania, realizowanego w klasie programowo 
wyższej.

§ 50.

1.Postanowienia końcowe.

1) Nierozwiązanie  50%  zadań,  pytań,  które  uczeń  miał  wykonać  powoduje  niezdanie
odpowiednio egzaminu klasyfikacyjnego lub poprawkowego.   

2) Nierozwiązanie  75  %  zadań,  pytań  które  uczeń  miał  wykonać  powoduje  niezdanie
sprawdzianu  wiadomości  i  umiejętności  lub  nieuzyskanie  oceny  wyższej  niż
przewidywana.

§ 51.

1. Ukończenie Szkoły Podstawowej.
1) Uczeń kończy Szkołę  Podstawową  im.  Marii  Skłodowskiej  –  Curie  w Mąchocicach

Kapitulnych, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej uzyskał ze wszystkich
obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych  oceny  klasyfikacyjne  wyższe  od  oceny
niedostatecznej  (z  zastrzeżeniem  ust.2)  i  jeżeli  przystąpił  do  egzaminu  Szkoły
Podstawowej (z zastrzeżeniem ust. 3 i 4).

2. O ukończeniu Szkoły przez ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym 
postanawia  na  zakończenie  klasy  ósmej  Rada  pedagogiczna,  uwzględniając  specyfikę  
kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

3.Uczniowie  z  niepełnosprawnością  intelektualną  w stopniu  umiarkowanym nie  przystępują  do  
egzaminu Szkoły Podstawowej.

4.Laureaci  wojewódzkich  konkursów  przedmiotowych  są  zwolnieni  z  odpowiedniej  części   
egzaminu.
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§ 52.
1.  W celu ewidencjonowania osiągnięć edukacyjnych ucznia Szkoła prowadzi dziennik zajęć 
lekcyjnych w formie elektronicznej. Szczegółowe zasady prowadzenia dziennika elektronicznego 
reguluje Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego oraz ogólne przepisy regulujące zasady 
prowadzenia dokumentacji szkolnej. 

Rozdział VII
Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły Podstawowej

§ 52.

1. W Szkole zatrudnia się pracowników pedagogicznych oraz pracowników obsługi.
2. Zasady zatrudnienia pracowników Szkoły regulują odrębne przepisy.

§ 53.

1.Pracownikami pedagogicznymi Szkoły są:
1) dyrektor.
2) nauczyciele.
3) opiekun świetlicy.
4) pedagog szkolny.
5) bibliotekarz.
6) nauczyciele współorganizujący proces edukacji

§ 54.

1. Wicedyrektor, jeżeli został powołany, pełni funkcję zgodnie z powierzonymi zadaniami m.in.:  
1) Pełni funkcje zastępcy Dyrektora w przypadku jego nieobecności.
2) Przygotowuje projekty dokumentów.
3) Ma  prawo  używania  pieczątki  osobistej  z  tytułem  Zastępca  Dyrektora  Szkoły

Podstawowej  oraz  podpisywania  pism,  których treść  jest  zgodna z  zakresem jego
zadań  i  kompetencji  oraz  innej  dokumentacji  finansowej  podczas  nieobecności
Dyrektora Szkoły, za jego zgodą. 

§55.

  1.Zadania  i obowiązki nauczycieli:
1) Nauczyciel prowadzi  pracę  dydaktyczną,  wychowawczą  i  opiekuńczą  i  jest

odpowiedzialny  za  jakość  tej  pracy  i  bezpieczeństwo  powierzonych  jego  opiece
uczniów.

2. Do zadań nauczyciela należy w szczególności:
1) Sporządzanie planu dydaktyczno - wychowawczego z przedmiotu,  którego uczy w

danej klasie.
2) Sprawdzanie na początku każdej lekcji obecności uczniów.
3) Solidne  i  systematyczne  przygotowanie  do  każdych  zajęć  zgodnie  z  zasadami

współczesnej dydaktyki.
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4) Traktowanie ucznia jako podmiotu w procesie nauczania.
5) Indywidualizacja  nauczania  w  pracy  z  uczniem  zdolnym  i  mającym  trudności  w

nauce.
6) Systematyczne informowanie rodziców o postępach w nauce uczniów.
7) Kształtowanie  postaw patriotycznych  i  obywatelskich  oraz  wdrażanie  uczniów do

aktywnego życia w społeczeństwie.
8) Stosowanie w ocenianiu uczniów Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania.
9) Systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji  zawodowych, troska o powierzone

pomoce dydaktyczne i wyposażenie pracowni przedmiotowej, której jest opiekunem.
10) Współpraca z wychowawcami klas oraz z samorządem uczniowskim.
11) Aktywny udział w pracach Rady Pedagogicznej.
12) Czuwanie  nad  prawidłowym  spędzaniem  przerw  przez  uczniów  (zgodnie  z

obowiązującym regulaminem dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych).
13) Prawidłowe prowadzenie dokumentacji dydaktyczno – wychowawczej.
14) Przeprowadzanie  diagnozy  przedszkolnej  w  roku  poprzedzającym  naukę  w  klasie

pierwszej Szkoły Podstawowej.
15) Realizowanie  zajęć  opiekuńczych  i  wychowawczych  uwzględniających  potrzeby  i

zainteresowania uczniów.
       3.Nauczyciel ma prawo:

1) Wybierać  metody,  formy  organizacyjne  oraz  środki  dydaktyczne  w  nauczaniu
swojego przedmiotu.

2) Wybierać podręczniki spośród dopuszczonych do użytku szkolnego.
3) Decydować o treści programowej, jeżeli prowadzi koło zainteresowań.
4) Decydować o ocenie bieżącej, śródrocznej i rocznej uczniów zgodnie z założeniami

w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania.
5) Wnioskować w sprawie nagród i kar dla wszystkich uczniów Szkoły.

    4.  Nauczyciel  informuje  o  wymaganiach  edukacyjnych  na  poszczególne  oceny,  sposobach  
sprawdzania  osiągnięć  edukacyjnych,  warunkach  i  trybie  uzyskania  wyższej  niż  
przewidywana ocena. 

    5.Nauczyciel odpowiada służbowo za uchybienia przeciwko porządkowi pracy, w rozumieniu  
art.108 kodeksu pracy. Nauczyciele mianowani podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej  
za  uchybienia  przeciwko  porządkowi  pracy,  w  rozumieniu  art.108  kodeksu  pracy,  za  
uchybienia  godności  zawodu  nauczyciela  lub  obowiązków  zgodnie  z  zapisami  Karty  
Nauczyciela.

    6.Udziela uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie 
ich potrzeb.

    7.Przestrzega zaleceń wydanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie 
specjalistyczne,  udział  w  opracowywaniu  oraz  realizacji  Indywidualnych  Programów  
Edukacyjno-Terapeutycznych.

§ 56.

1.Nauczyciel odpowiada służbowo przed:
        1) Dyrekcją Szkoły i organem prowadzącym Szkołę za:

a) poziom kształcenia dydaktyczno - wychowawczego w swoim przedmiocie stosownie do
realizowanego programu i warunków w jakich działał,
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b) stan  warsztatu  pracy,  sprzętów  i  urządzeń  oraz  środków  dydaktycznych  mu
powierzonych.

        2) Władzami Szkoły (cywilnie lub karnie) za:
a) tragiczne skutki wynikłe z braku swego nadzoru nad bezpieczeństwem wychowanków i
uczniów na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych, w czasie dyżurów mu przydzielonych,
b) nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego, pożaru
lub innych groźnych sytuacji.

§ 57.

1. Obowiązki nauczyciela pełniącego dyżur.
1) Dyżurujący  nauczyciel  zobowiązany  jest  do  niezwłocznego  udania  się  na  dyżur,  w

wyznaczonym przez harmonogram  czasie.
2) Podczas pełnienia swych obowiązków dyżurujący nauczyciel winien szczególną uwagę

zwrócić na:
a) bezpieczeństwo uczniów,
b) ład i porządek na korytarzu,
c) zachowanie uczniów w łazienkach, ubikacjach,  boisku, placu zabaw i na  
klatkach schodowych,

d)  każdy  przejaw  niekulturalnego  zachowania  się  i  wandalizmu  zgłasza
Dyrektorowi.

3) Dyżur kończy się po dzwonku na lekcje.
4)  Nauczyciel  dyżurujący  może  opuścić  dyżur  tylko  w  wyjątkowych  sytuacjach,  pod
warunkiem znalezienia zastępstwa na czas nieobecności.
5)  Nauczyciel  dyżurujący,  w  razie  nieobecności  współdyżurującego,  bierze  na  siebie
odpowiedzialność za prawidłowy przebieg dyżuru.
6)  W przypadku  nieobecności  w  szkole  nauczyciela  dyżurującego,  dyżuruje  nauczyciel
zastępujący go na zajęciach dydaktycznych.
7) Kiedy nauczycielowi  zastępującemu wypada dyżur  własny,  nauczyciela  dyżurującego
wyznacza Dyrektor.
8)  Nauczyciel  pełniący  dyżur  zobowiązany  jest  do  wykonywania  poleceń  Dyrektora
związanych ze szczególnymi warunkami w miejscu jego dyżuru.

§ 58.

1. Nauczyciele  prowadzący  zajęcia  w  danym oddziale  tworzą  zespół,  którego  zadaniem  jest  w
szczególności  opiniowanie  programu z zakresu kształcenia  ogólnego przed dopuszczeniem do
użytku w szkole.

2. Pracą zespołów kierują przewodniczący powołani przez Dyrektora na wniosek zespołu.
3. W Szkole powołuje się coroczne zespoły:

1) Zespół wychowawczy
2) Zespół humanistyczny
3) Zespół matematyczno – informatyczny
4) Zespół przyrodniczy
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5) Zespoły pomocy pedagogiczno- psychologicznej oraz monitorowania jej skuteczności
6) Zespół nauczycieli wychowania fizycznego i świetlicy
7) Zespół nauczycieli języków obcych
8) Zespół oddziałów przedszkolnych, edukacji wczesnoszkolnej
9) Inne doraźne w miarę potrzeb

§ 59.

1. Zadania zespołów obejmują:
1) Organizowanie  współpracy  nauczycieli  do  uzgodnienia  sposobów  realizacji  podstaw

programowych.
2) Opiniowanie  programu z zakresu kształcenia  ogólnego przed dopuszczeniem do użytku w

Szkole.
3) Opracowanie  harmonogramu  realizacji  próbnego  egzaminu  w  klasie  VIII  Szkoły

Podstawowej.
4) Opracowanie  harmonogramu  realizacji  przeprowadzanych  w  szkole  badań  efektów

kształcenia.
5) Korelacja  w  opracowywaniu  planów  dydaktyczno-  wychowawczych  z  przedmiotów

pokrewnych.

6) Współpraca w zakresie przygotowywania uczniów do konkursów przedmiotowych.

7) Opiniowanie  propozycji  działań  wychowawczych  do  Programu  Wychowawczo  -
Profilaktycznego.

8) Wspólne  opracowywanie  lub  opiniowanie  przygotowanych  przez  nauczycieli  programów
autorskich.

9)  Pomoc uczniom ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi.

§ 60.

1. Zadania wychowawcy klasy:
1) Jest zobowiązany do rozpoznawania sytuacji wychowawczej uczniów i informowania o niej na

bieżąco innych nauczycieli.
2) Opracowuje  tematykę  godzin  wychowawczych  i  plan  wychowawczy  w  oparciu  o  Szkolny

Program Wychowawczo  –  Profilaktyczny,  Wewnątrzszkolny  System Doradztwa  Szkolnego  i
Zawodowego.

3) Utrzymuje  ścisły  kontakt  z  rodzicami  i  w miarę  potrzeb  odwiedza  swoich wychowanków w
domu rodzinnym.

4) Organizuje klasowe spotkania z rodzicami.
5) Zapoznaje  rodziców  o  obowiązujących  w  szkole  przepisach.  Na  pierwszym  spotkaniu  na

początku roku szkolnego przedstawia im: Statut Szkoły, Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania,
Program Wychowawczo – Profilaktyczny.

6) Dba o regularne uczęszczanie uczniów do Szkoły i współpracuje w tym zakresie z rodzicami.
7) Wspomaga  wszechstronny rozwój  uczniów,  interesuje  się  ich  postępami  w nauce,  zwracając

szczególną uwagę na trudności, które wspólnie rozwiązuje z zespołem klasowym.
8) Współpracuje z nauczycielem bibliotekarzem w zakresie upowszechniania czytelnictwa w swojej

klasie.

Statut Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej – Curie w Mąchocicach Kapitulnych
Strona 39



9) Kształtuje prawidłowe relacje między uczniami oparte na zasadach życzliwości i koleżeństwa.
10) Wyrabia w uczniach poczucie odpowiedzialności za mienie Szkoły oraz ład na jej terenie.
11) Systematycznie współpracuje z pedagogiem szkolnym i w razie konieczności kieruje uczniów do

poradni psychologiczno - pedagogicznej na badania specjalistyczne.
12) Interesuje  się  stanem  zdrowia  swoich  wychowanków  i  w  tym  zakresie  współpracuje  z

pielęgniarką szkolną.
13) Opracowuje wspólnie z klasą plan wycieczek szkolnych, imprez klasowych oraz udziału klasy w

uroczystościach ogólnoszkolnych.
14) Działania nauczyciela wychowawcy wobec uczniów powinny być dostosowywane do ich wieku,

ich potrzeb oraz warunków środowiskowych Szkoły.
15) Dyrektor może dokonać zmiany wychowawcy:

1) z urzędu,
2) na pisemny wniosek dotychczasowego wychowawcy,

      3) na pisemny wniosek rodziców danego oddziału.
   Wnioski te nie są dla  Dyrektora wiążące.  O sposobie ich rozpatrzenia Dyrektor informuje   

wnioskodawcę w terminie 7 dni.

§ 60.

1. Zadania opiekuna świetlicy:
1) Zapewnienie wychowankom zorganizowanej opieki wychowawczej.
2) Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do

samodzielnej pracy umysłowej.
3) Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów.
4) Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się.
5) Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości.
6) Wdrażanie  do  wartościowego  spędzania  czasu  wolnego,  wyrabianie  nawyków  kulturalnej

rozrywki i zabawy.
7) Organizowanie współpracy z wychowawcami, pedagogiem szkolnym i rodzicami.
8) Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi Szkołę.
9) Prowadzenie dokumentacji świetlicy zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi.
10) Dbanie o wystrój świetlicy szkolnej.
11) Dokonywanie półrocznej i rocznej oceny działalności świetlicy.

§ 61.

Specjalistyczną pomoc uczniom Szkoły świadczy pedagog szkolny.
1.Zadania pedagoga szkolnego:

1) Udzielanie  uczniom  pomocy  w  eliminowaniu  napięć  psychicznych  na  tle  niepowodzeń
szkolnych:
a) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów.
b) analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz określanie form i sposobów 
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udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio do rozpoznanych  
potrzeb.

 2. Przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży:
1) Organizowanie różnych form terapii dla uczniów z objawami niedostosowania społecznego.
2) Organizowanie  i  prowadzenie  różnych  form  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  dla

rodziców i nauczycieli.
3.Rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów z trudnościami dydaktycznymi we współpracy z

wychowawcami klas:
      1)   Udzielanie porad rodzicom w rozwiązywaniu trudności wychowawczych.

2) Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli.
3) Organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom opuszczonym i zaniedbanym.
4) Wnioskowanie  o  kierowanie  uczniów z rodzin  zaniedbanych  środowiskowo do placówek

opieki  społecznej i właściwych organizacji pozarządowych.
6.  Koordynowanie prac z zakresu profilaktyki wychowawczej i zdrowotnej.
7. Dokonywanie okresowych analiz sytuacji wychowawczej.
8. Udzielanie uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia.
9. Udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w sprawach wychowawczych.
10. Systematyczne prowadzenie dokumentacji swojej działalności.
11.Współpraca z instytucjami świadczącymi specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzinie (np. z 

poradnią psychologiczno – pedagogiczną).
12.  Prowadzenie  spraw związanych z egzekwowaniem obowiązku szkolnego we współpracy  z  

wychowawcami.
13.Prowadzi  sprawy  związane  z  przyznawaniem  zapomóg  i  bezpłatnego  dożywiania  uczniów   

najbardziej potrzebujących oraz innej pomocy (np. podręczników szkolnych).
14.Inne zadania wynikające z potrzeb szkoły:

1)  Diagnozowanie  sytuacji  wychowawczej  w  Szkole  w  celu  rozwiązywania  problemów
wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów
2)  Określanie  form  i  sposobów  udzielenia  uczniom,  w  tym  uczniom  z  wybitnymi
uzdolnieniami,  pomocy psychologiczno – pedagogicznej:  praca  w koordynowanych przez
wychowawców poszczególnych klas zespołach ds. pomocy psychologiczno  - pedagogicznej,
3)  Organizowanie  i  udzielanie  pomocy  psychologiczno  –  pedagogicznej  w  formach
odpowiednich dla rozpoznanych potrzeb, 
4) Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania
oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów,
5) Udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających
z  realizowanych  przez  nich  programów  nauczania  do  indywidualnych  potrzeb
psychofizycznych  i  edukacyjnych  ucznia,  u  którego  stwierdzono  zaburzenia  i  odchylenia
rozwojowe  lub  specyficzne  trudności  w  uczeniu  się,  uniemożliwiające  sprostanie  tym
wymaganiom,
6)  Inicjowanie  i  prowadzenie  działań  interwencyjnych  i  mediacyjnych  w  sytuacjach
kryzysowych, 

15.  Wspieranie  działań  wychowawczych  i  opiekuńczych  nauczycieli  wynikających  z  Programu  
Wychowawczo - Profilaktycznego, 

16.  Planowanie  i  koordynowanie  zadań  realizowanych  przez  Szkołę  w  zakresie  wyboru  przez  
uczniów zawodu i kierunku dalszego kształcenia: gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie 
informacji  edukacyjnych  i  zawodowych,  prowadzenie  zajęć  związanych  z  planowaniem  
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dalszego  kształcenia  i  kariery  zawodowej,  wspieranie  nauczycieli  i  wychowawców  w  
realizacji działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego,

17.  Monitorowanie  realizacji  obowiązku  szkolnego  przez  uczniów  zamieszkałych  w  obwodzie  
Szkoły,

18.  Współpraca z instytucjami i stowarzyszeniami wspierającymi pracę Szkoły w celu zapewnienia 
uczniom odpowiednich form pomocy.

§ 62.

1. Pracownikami obsługi Szkoły są:
1) Sprzątaczki
2) Woźna
3) Konserwator
4) Intendent, kucharz i pomoc kuchenna
5) Sekretarka  
6) Pomoc nauczyciela w przedszkolu.

2. Pracownicy obsługi Szkoły mają obowiązek:
1) Informować  o  zauważonych  niebezpiecznych  sytuacjach  zagrażających  bezpieczeństwu

uczniów.
2) Wspomagać nauczycieli w wykonywaniu zadań związanych z bezpieczeństwem uczniów w

czasie dyżurów.
3) Udzielać pomocy na prośbę nauczyciela w sytuacjach szczególnie uzasadnionych.
4) Wykonywać zadania zgodne z ustalonym zakresem obowiązków.
5) Wykonywać  czynności  związane  z  utrzymaniem  czystości  w  pomieszczeniach  na

powierzonym odcinku pracy.
6) Obsługiwać powierzony sprzęt i przestrzegać przepisów BHP.
7) Dokonywać konserwacji powierzonych urządzeń i sprzętów.
8) Wykonywać czynności związane z naprawami sprzętów szkolnych, urządzeń szkolnych.
9) Wykonywać inne zadania zlecone przez Dyrektora.

3.Szczegółowy zakres obowiązków wyżej wymienionych pracowników zawarty jest  w Regulaminie
Pracowników Obsługi Szkoły.

4. Pracowników niepedagogicznych Szkoły zatrudnia i zwalnia, z zachowaniem ogólnych przepisów
prawa pracy Dyrektor Szkoły, działając z upoważnienia organu prowadzącego Szkołę.

5.  Zakresy obowiązków tych pracowników, a także ich odpowiedzialność ustala Dyrektor Szkoły.

Rozdział VIII 
Uczniowie Szkoły

§ 63.

1. Szkoła przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
2. Do Szkoły Podstawowej  uczęszczają uczniowie spoza obwodu.
3. Obwód Szkoły ustala organ prowadzący.
4.  Do  Szkoły  uczęszczają  uczniowie  w  wieku  od  6  do  15  lat,  którzy  podlegają  obowiązkowi
szkolnemu.
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§ 64.

1.  Do  klasy  pierwszej  Szkoły  Podstawowej  im.  Marii  Skłodowskiej  –  Curie  w  Mąchocicach
Kapitulnych przyjmowani są uczniowie zgodnie z regulaminem rekrutacji ustalonym przez komisję
rekrutacyjną powołaną przez Dyrektora Szkoły.
2. Rekrutacja odbywa się do 31 marca danego roku.
3.Warunkiem przyjęcia jest złożenie podania/kwestionariusza z danymi kandydata.

§ 65.

Uczeń ma prawo do:
1. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny umysłowej,  między

innymi ilość godzin w jednym dniu.
2. Opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę  

przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie 
jego godności.

3.Przedstawiania wychowawcy klasy, Dyrektorowi szkoły i innym nauczycielom swoich problemów
oraz uzyskania od nich pomocy.

4.Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym.
5.Swobody  wyrażenia  myśli  i  przekonań,  w  szczególności  dotyczących  życia  Szkoły,  a  także  

światopoglądowych i religijnych - jeżeli nie narusza tym dobra innych osób:
1) Szkoła  organizuje lekcje religii lub etyki.
2) Religia oraz etyka nie są przedmiotami obowiązkowymi.
3) Uczniom nieuczęszczającym na lekcje religii lub etyki zapewnia się na ten czas opiekę.

6. Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów poprzez:
1) Uczestniczenie w dowolnie wybranym  kole zainteresowań.
2) Udział w konkursach i zawodach sportowych.
3) Korzystanie  z  pomieszczeń  szkolnych  oraz  środków  dydaktycznych  pod  nadzorem

uprawnionego nauczyciela.
7. Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny.
8. Bieżącej informacji o swoich ocenach z poszczególnych przedmiotów.
9. Pomocy w przypadku trudności w nauce.
10. Wykorzystania na wypoczynek przerw międzylekcyjnych, w okresie świąt kalendarzowych i  

ferii być zwolnionym z prac domowych.
11.Korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i Wewnątrzszkolnego Doradztwa  
     Zawodowego
12. Wpływania na życie Szkoły przez działalność samorządu oraz zrzeszanie się w organizacjach 

działających na terenie Szkoły.
13. Odwoływania się do wychowawcy i  Dyrektora szkoły w sprawie krzywdzących,  według  

ucznia, ocen i zgłaszaniu wniosku o przeprowadzenie egzaminów sprawdzających.
14.Udziału w organizowanych przez szkołę wycieczkach, wyjazdach do kina, teatru, muzeum oraz  
     rajdach i zabawach szkolnych.
15. Otrzymywanie nagród za wyniki w nauce i zachowanie.
16. Ponownego wyjaśnienia przez nauczyciela  trudnych dla niego problemów omawianych na  

lekcji
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     lub występujących w zadaniu domowym,
17. Przedstawienia wychowawcy klasy, pedagogowi, Dyrektorowi szkoły i innym nauczycielom 

swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień.
18. Ulg i przywilejów wynikających z WZO.
19. Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny wystawionej zgodnie z WZO.
20. W przypadku naruszenia praw ucznia/dziecka przez nauczyciela rodzice, prawni opiekunowie 

mają możliwość złożenia skargi pisemnie lub ustnie do Dyrektora Szkoły. Dyrektor w ciągu 14 
dni od wpłynięcia skargi zbada sprawę i odniesie się na piśmie do przedstawionych zarzutów.

§ 66.

Uczeń ma obowiązek: 
1. Dbać o honor Szkoły, godnie ją reprezentować oraz znać, szanować i wzbogacać jej dobre

tradycje, 

2. Regularnie uczestniczyć w obowiązkowych zajęciach szkolnych, 

3. Wykorzystywać w pełni czasu przeznaczony na naukę, rzetelnej pracy nad poszerzaniem
swej wiedzy i  umiejętności,  systematycznego przygotowywania się do zajęć  szkolnych,
uczestniczenia w wybranych przez siebie kołach zainteresowań, zajęciach pozaszkolnych i
zajęciach wyrównawczych, 

4. Dostarczenia do nauczyciela wychowawcy usprawiedliwienia swojej nieobecności na zaję-
ciach edukacyjnych na piśmie w ciągu 7 dni od dnia powrotu do Szkoły (nieobecności
ucznia usprawiedliwiane są na podstawie zwolnień lekarskich lub zwolnień podpisanych
przez rodziców ucznia (prawnych opiekunów) lub ustnego usprawiedliwienia.

5. Godnego, kulturalnego zachowania się w Szkole i poza nią, dbania o piękno mowy ojczy-
stej, 

6. Okazywania szacunku nauczycielom oraz innym pracownikom Szkoły, podporządkowy-
wania się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodzi-
ców, nauczycieli oraz ustaleniom Samorządu Klasowego lub Samorządu Uczniowskiego, 

7. Przestrzegania zasad współżycia społecznego, a szczególnie: 
1) Okazywania szacunku dorosłym i kolegom, 

2) Przeciwstawiania się przejawom brutalności, wulgarności, 

3) Szanowania poglądów i przekonań innych ludzi, 

4) Poszanowania wolności i godności osobistej drugiego człowieka, 

5) Naprawiania wyrządzonej przez siebie szkody materialnej, innych osób lub Szkoły, 

8. Uczeń, który swoim postępowaniem spowodował krzywdę innych osób, jest zobowiązany
do ich przeproszenia i zadośćuczynienia, 

9. Dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów; (uczeń: nie pali tytoniu,
nie pije alkoholu, nie używa narkotyków i innych środków odurzających), 

10. Troszczenia się o mienie Szkoły i jej estetyczny wygląd (utrzymanie czystości i porządku
na terenie Szkoły), 

11. Dbania o schludny i odpowiedni wygląd. W czasie uroczystości szkolnych, państwowych i
innych ucznia obowiązuje: biała bluzka lub koszula oraz spódnica (dziewczęta) lub ciemne
spodnie (chłopcy), 
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12. Noszenia obuwia zmiennego oraz odzieży stosownie do określonego rodzaju zajęć (np. wy-
chowania fizycznego), 

13. Przestrzegania zasad regulujących korzystanie w Szkole z telefonów komórkowych (urzą-
dzeń multimedialnych): 

1) podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów ko-
mórkowych i urządzeń multimedialnych (aparaty powinny być wyłączone i scho-
wane w teczkach), 

2) rodzic (prawny opiekun) ucznia ponosi pełną odpowiedzialność za posiadany i uży-
wany przez dziecko telefon komórkowy, 

3) pomiędzy  zajęciami  edukacyjnymi  (przerwy,  czas  przed  i  po  zajęciach)  telefon
może być używany w trybie „milczy”, 

4) zakazuje się nagrywania dźwięku i obrazu za pomocą telefonu komórkowego, 

5) zaginięcie lub kradzież telefonu należy niezwłocznie zgłosić wychowawcy (pedago-
gowi) lub Dyrektorowi Szkoły, 

6) naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych i urządzeń multi-
medialnych na terenie Szkoły skutkuje poinformowaniem rodzica (prawnego opie-
kuna) o zaistniałej sytuacji oraz przyznaniem nieodpowiedniego zachowania.

§ 67.

1.Nagrody i kary
1)  Uczeń może otrzymać nagrodę za:

a) najwyższe oceny z poszczególnych przedmiotów i zachowania.
b) szczególnie wyróżniające się zachowanie.
c) osiągnięcia w konkursach, imprezach  i zawodach sportowych.
d) nienaganną frekwencję.
e) działalność na rzecz Szkoły.

2) Rodzaje nagród:
a) pochwała wychowawcy wobec klasy.
b) pochwała Dyrektora wobec klasy.
c) pochwała Dyrektora wobec uczniów całej Szkoły.
d) dyplom uznania.
e) list pochwalny do rodziców lub opiekunów prawnych ucznia.
f) nagroda rzeczowa Dyrektora Szkoły.

§ 68.

1.W przypadku udowodnienia winy, uczeń może otrzymać karę za:
1) Nieprzestrzeganie Statutu Szkoły, regulaminów i zarządzeń wewnętrznych.
2) Lekceważenie obowiązków szkolnych opuszczanie Szkoły, spóźnianie się, ucieczki z lekcji.
3) Dewastację  i  niszczenie  majątku  szkolnego,  niszczenie  środowiska przyrodniczego  wokół

szkoły oraz brak reakcji na negatywne zachowanie koleżanek i kolegów.
4) Postępowanie  wywierające  szkodliwy  wpływ  na  otoczenie,  agresywne  zachowanie,

stosowanie  przemocy  fizycznej  lub  psychicznej,  zastraszanie,  krzywdzenie  innych  przez
podważanie ich autorytetu, opinii.
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5) Arogancki sposób bycia i zachowania wobec nauczycieli i wszystkich  pracowników szkoły,
osób przebywających na terenie Szkoły i jej otoczeniu, kolegów.

6) Palenie  papierosów,  picie  alkoholu,  stosowanie,  rozprowadzanie  i  namawianie  do  użycia
narkotyków, dopalaczy, papierosów elektronicznych.

7) Oszukiwanie nauczycieli lub pracowników Szkoły.
8) Fałszowanie dokumentów, podrabianie podpisów.
9) Uporczywe i celowe dezorganizowanie pracy na lekcji, używanie wulgarnego słownictwa.
10) Inne czyny niezgodne z Programem Wychowawczo - Profilaktycznym Szkoły, prawami i

obowiązkami ucznia zawartymi w Statucie Szkoły. 

2. Rodzaje kar:
1) Upomnienie przez wychowawcę klasy, nauczyciela, Dyrektora.
2) Upomnienie lub nagana dyrektora w obecności rodziców (opiekunów) ucznia.

a) upomnienie  na  piśmie  Dyrektora  Szkoły  z  powiadomieniem  rodziców  (prawnych
opiekunów);

3) Nietypowanie ucznia do udziału w konkursach i imprezach organizowanych przez  Szkołę do
momentu zniesienia kary przez Dyrektora Szkoły na wniosek  wychowawcy.

4) Przeniesienie do innej klasy.
5) Nietypowanie  ucznia  do  reprezentowania  Szkoły  do  momentu  zniesienia  kary  przez

Dyrektora Szkoły.
6) Przeniesienie  do  innej  szkoły  za  zgodą  Kuratora  Oświaty.  Przeniesienie  do  innej  szkoły

może nastąpić w przypadku, gdy występują:
a) nagminne akty wandalizmu na terenie Szkoły,
b) nieustanne  wulgarne  zachowanie  w  stosunku  do  nauczycieli  i  innych

pracowników Szkoły,
c) stosowanie przemocy wobec innych uczniów.

7) W wyjątkowych wypadkach uczeń może skorzystać z poręczenia danego przez wychowawcę
i samorząd uczniowski.

8) O udzielonej karze wychowawca powiadamia rodziców w terminie 7 dni od daty udzielenia 
 kary.

      9) W przypadku otrzymania kary uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo
odwołać się do:

a) Dyrektora  Szkoły,  gdy  kara  została  udzielona  przez  wychowawcę  lub  innego
nauczyciela, w formie pisemnej w ciągu 7 dni.

b) Kuratora, gdy kara została udzielona przez Dyrektora Szkoły, w formie pisemnej
w ciągu 7 dni.

Rozdział IX
Zasady i formy współdziałania Szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami)

§ 69.

1.Szkoła  współpracuje  z  rodzicami  i  opiekunami  uczniów  w zakresie  nauczania,  wychowania,  
opieki.

2.Obowiązki Szkoły w stosunku do rodziców (opiekunów):
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1) Zapoznanie z zadaniami i zamierzeniami dydaktycznymi, wychowawczymi i opiekuńczymi.
2) Informowanie  na bieżąco o postępach dziecka  w nauce  i  zachowaniu,  szukanie  przyczyn

trudności i stwarzanie możliwości pomocy.
3) Zapoznanie rodziców (opiekunów) z przepisami prawa oświatowego i wewnątrzszkolnymi

regulaminami.
4) Powiadomienie  rodziców  (opiekunów)  o  zagrożeniu  ucznia  oceną  niedostateczną

(okresową lub roczną) na miesiąc przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej.
5) Poinformowanie rodziców (opiekunów) o sposobie nauczania i zakresie treści dotyczących

przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie.
3. Obowiązki rodziców wobec Szkoły:

1) Dopełnienie czynności związanych z zapisem dziecka do Szkoły.
2) Zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka do Szkoły.
3) Zainteresowanie postępami dziecka w nauce i zachowaniu poprzez:

a) uczestniczenie w zebraniach klasowych,
b) zgłaszanie się na prośbę wychowawcy klasowego, innego nauczyciela, pedagoga, 
dyrektora,
c) korzystanie z dyżurów nauczycieli i pedagoga szkolnego.

     4)  Pomoc w działaniach organizacyjnych szkoły (klasy) – wycieczki, choinka, spotkania 
klasowe itp.

5) Właściwe kształtowanie relacji międzyludzkich.
6)Ponoszenie  kosztów  naprawy  zniszczonych  przedmiotów,  urządzeń
i zdewastowanych przez uczniów pomieszczeń. 

4. Formy kontaktu Szkoły z rodzicami:
1) Zebrania informacyjne.
2) Indywidualne kontakty z wychowawcą, nauczycielami, pedagogiem lub Dyrektorem

Szkoły z inicjatywy obu stron.

ROZDZIAŁ X
Bezpieczeństwo i opieka

§ 70.

1.Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie poprzez:
1) Dyżury  nauczycieli  w  budynku  –  wg  grafiku  zatwierdzonego  przez  Dyrektora  Szkoły

znajdującego się w pokoju nauczycielskim; 
2) Zapewnienie opieki na zajęciach pozalekcyjnych i nadobowiązkowych;
3) Opiekę  sprawowaną  przez  jednego  opiekuna  na  20  uczniów  podczas  wycieczek

organizowanych  na  terenie  miejscowości,  na  15  uczniów  podczas  wyjazdów  poza
miejscowość  i  na  12  uczniów  podczas  wycieczek  spełniających  normy  turystyki
kwalifikowanej;

4) Omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych; 
5) Szkolenie pracowników w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także stwarzanie

warunków do ich przestrzegania;
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2. Szkoła odpowiada za bezpieczeństwo ucznia – od momentu jego przyjścia do szkoły do szkoły, do
momentu jego wyjścia ze Szkoły.

3. Szkoła zapewnia opiekę nad uczniami w czasie wszystkich imprez organizowanych na terenie  
Szkoły.

 4.  W czasie  zbiorowych i  zorganizowanych  zajęć  poza Szkołą  nad bezpieczeństwem uczniów  
czuwają – nauczyciele lub ustaleni opiekunowie.

 5. Uczniowie powinni przestrzegać godzin przyjścia do Szkoły i wyjścia ze Szkoły (godziny te  
uzgodnić z rodzicami).  

6. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć edukacyjnych, pozalekcyjnych i
nadobowiązkowych.

7.  Opuszczanie  miejsca  pracy  przez  nauczyciela  (wyjście  w  trakcie  zajęć)  jest  możliwe  pod  
warunkiem, że Dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad klasą przejmie inny pracownik  
Szkoły. 

 8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (choroba nauczyciela) dopuszczalne jest łączenie  
grup uczniów (również całych klas) i przekazanie jednemu nauczycielowi opieki nad taką  
grupą. 

9. Ucznia może zwolnić z danej lekcji: Dyrektor Szkoły, wychowawca klasy lub nauczyciel danych 
zajęć edukacyjnych – na pisemny wniosek, prośbę osobistą, telefoniczną rodziców, w którym
podano przyczynę zwolnienia oraz dzień i godzinę wyjścia ze Szkoły.

 10.  Rodzice  lub  prawni  opiekunowie  mają  obowiązek  na  początku  roku szkolnego  przekazać  
informacje o aktualnym numerze telefonu komórkowego lub do zakładu pracy, pod którym 
rodzic (prawny opiekun) będzie w każdej chwili dostępny.

 11. Podczas zajęć lekcyjnych (zgodnych z planem) uczeń nie może przebywać poza salą lekcyjną 
bez zgody nauczyciela.

12. Uczniowie nie mogą opuszczać budynku Szkoły w czasie przerw śródlekcyjnych bez opieki  
nauczyciela. 

13. Nauczyciel nie może wyprosić ucznia z klasy, jeśli nie jest w stanie zapewnić mu odpowiedniej 
opieki. 

14. Uczniów można zwolnić z pierwszych lub ostatnich lekcji za zgodą rodziców.
14. 15. Zasady organizowania wycieczek szkolnych i sprawowania w czasie ich trwania opieki

nad uczniami określa odpowiedni regulamin.

ROZDZIAŁ XI
Majątek i finanse Szkoły

§ 71.

1.  Szkoła  dysponuje  mieniem  przekazanym  przez  Gminę  Masłów  w  trwały  zarząd  na  czas
nieoznaczony.

2. Mienie szkoły służy realizacji celów statutowych Szkoły.
3.  Szkoła jest jednostką budżetową.
4. Zespół może posiadać rachunek dochodów własnych za zgodą organu prowadzącego.
5. Na rachunku dochodów własnych lub na wskazanym rachunku Gminy Szkoła może gromadzić

środki finansowe pochodzące z: 
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1) Zapisów darowizn w postaci pieniężnej na rzecz Szkoły,
2) Odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie Szkoły,
3) Odpłatności za wynajem pomieszczeń szkolnych, wpłat za wyżywienie
4) Odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
5) Dochody własne Szkoły mogą być przeznaczone na:

a) cele wskazane przez darczyńcę,
b) remont lub odtworzenie mienia w przypadku uzyskania dochodów 
c) zakup pomocy dydaktycznych, materiałów i wyposażenia 
d) zakup nagród dla uczniów,
e) opłaty bankowe.

7. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Szkoły regulują odrębne przepisy.
8. Obsługę administracyjno-finansową szkoły prowadzi Centrum Usług Wspólnych Gminy Masłów

– Wola Kopcowa ul. Świętokrzyska 88 

ROZDZIAŁ XII
POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

§ 72.

Wniosek dotyczący zmian w Statucie może złożyć
2. Dyrektor Szkoły,
3. Rada Pedagogiczna lub jej część,
4. Rada Rodziców,
5. Samorząd Uczniowski

§ 73.

Szkoła  posiada  przepisy  i  procedury  postępowania  nauczycieli  w  sytuacjach  kryzysowych  oraz
procedury antydyskryminacyjne, które są zawarte w osobnych dokumentach.

 § 74.

Zmiany w Statucie Szkoły zatwierdza Rada Pedagogiczna.  Statut wchodzi w życie z dniem jego
ogłoszenia.

Ujednolicony tekst Statutu Szkoły Podstawowej im. Marii  Skłodowskiej  - Curie w Mąchocicach
Kapitulnych uchwalono na zebraniu Rady Pedagogicznej w dniu 29 listopada 2017 roku.
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