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Tekst ujednolicony - 1 września 2017 roku

Podstawy prawne:
1. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483).
2. Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20
listopada 1989 r. (Dz. U. Nr 120 z 1991 r. poz. 526);
3. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r.
poz. 2156 ze zm. Dz.U z 2016 poz 1943 z poźn.zm.)
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 poz.59).
5. Przepisy wprowadzające Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 poz.60).
6. Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów szkół i
placówek (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 ze zm.).
7. Rozporządzenie MEN z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych statutów szkół
i placówek (Dz.U. poz.703).
8. Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania
w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 204 ze zmianą z dniu 11 lutego 2014 r. Dz.
U. z 2014 r., poz. 251).
9. Rozporządzenie MEN z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
(Dz. U. z 2016 r. poz.1336).
10. Rozporządzenie MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
(Dz. U. poz.649).
11. Rozporządzenie MEN z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie warunków i sposobu
wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających
podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów
należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się
językiem regionalnym. (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 243).
12. Rozporządzenie MEN z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów
państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1083).
13. Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sposobu prowadzenia przez
publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności
wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r., poz.
1170).
14. Rozporządzenie MEN z 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego
oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach
świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie
prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie
programowej kształcenia ogólnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 395).
15. Rozporządzenie MEN z dnia 25 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach
(Dz. U. z 2014 r., poz. 478).
16. Rozporządzenie MEN z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków
przechodzenia ucznia z jednego typu szkoły do innego typu szkoły publicznej (Dz. U. z
2015 r., poz. 24).
17. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2015 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki,
materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. (Dz.U. 2015 poz.452)
18. Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1270)

Strona 2 z 53

19. Rozporządzenie MEN z dnia 6 sierpnia 2015 r. w wymagań wobec szkół (Dz. U. z
2015 r., poz. 1214)
20. Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie sposobu realizacji
wychowania dla bezpieczeństwa (Dz. U. z 2009 r. Nr 168,
21. Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. z
2014 r., po. 498)
22. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz.
1118).
23. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.
U. z 2013 r., poz. 907z ostatnią zmianą z 29 sierpnia 2014 r. – Dz. U. z 2014 r., poz. 1232).
24. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.
U. z 2016 r., poz. 922).
25. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z
2013 r., poz. 885 z ostatnimi zmianami w 2014 r – Dz. U. z 2014 r., poz. 379 i 911).
26. Rozporządzenie MEN z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
(Dz. U. z 2016 r. poz.896).
27. Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego
obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania
dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2014 r., poz. 1157).
28. Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie warunków oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015
r., poz. 843).
29. Rozporządzenie MEN z dnia 15 października 2012 r. w sprawie warunków tworzenia,
organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół
mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1129).
30. Rozporządzenie MEN z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,
niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z
2015 r. poz. 1113.
31. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i
organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,
szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r. poz. 532).
32. Rozporządzenie MENiS z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu
organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki
(Dz. U. z 2001 r. Nr 135, poz. 1516 ze zm. w 2014 r. , poz. 1150).
33. Rozporządzenie MEN z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w
publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69).
34. Rozporządzenie MEN z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie dopuszczalnych form
realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz. U. z 2009 r.
Nr 139, poz. 1131).
35. Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne
szkoły i placówki (Dz. U. z 2011 r. Nr 176, poz. 1051).
36. Rozporządzenie MEN z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu
udzielania zezwoleń na indywidualny tok lub program nauki (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz.
28).
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37. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form
działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych
uzależnieniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 26, poz. 226).
38. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887).
39. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005
r. Nr 180, poz. 1493)
40. Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w
szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej,
informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 2015 r., poz.
1250)
41. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: Dz.
U. z 2015 r. poz. 583).
42. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267).
43. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2014
r., poz. 191).
44. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2016
r., poz. 1943 z pon.zm.).
45. Rozporządzenie MEN z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie podstawowych warunków
niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz.
23).
46. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jednolity: Dz. U. z
2014 r., poz. 167).
47. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2016 r., poz. 902).
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ROZDZIAŁ PIERWSZY
PRZEPISY OGÓLNE
§ 1.1. Nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa w Hucisku
2.Szkoła nie posiada imienia. Organ prowadzący szkołę może nadać szkole imię na
wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego.
3. Siedziba szkoły: Hucisko 153, 37-311 Wola Zarczycka
4. Ustalona nazwa jest używana przez szkołę w pełnym brzmieniu.
5. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Leżajsk.
6. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
7. Cykl kształcenia w szkole trwa 8 lat.
8. Szkoła prowadzi oddział przedszkolny dla dzieci 5 i 6-letnich realizujący podstawę
programową wychowania przedszkolnego.
9. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
10. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
11. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej szkoły określają odrębne przepisy.
12. Nauka w zakresie szkoły podstawowej jest obowiązkowa.
13. Szkoła prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego.
14. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu zobowiązani są do:
1) dopełnienia czynności związanych z zapisem dziecka do szkoły z rocznym
wyprzedzeniem;
2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęćszkolnych.
15. Do szkoły uczęszczają uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły zatwierdzonym
przez Radę Gminy Leżajsk oraz uczniowie spoza obwodu na prośbę ich rodziców lub
prawnych opiekunów, jeśli w odpowiedniej klasie są wolne miejsca.
16. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez
dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok.
W przypadku dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego rozpoczęcie
spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone do końca roku szkolnego w tym
roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.
17. Decyzję w sprawie odroczenia spełniania obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor
szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka, na wniosek poradni psychologiczno pedagogicznej.
18. Obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkoły podstawowej, w tym
specjalnej, publicznej albo niepublicznej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej.
Za spełnianie obowiązku szkolnego uznaje się również udział dzieci upośledzonych
umysłowo w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno - wychowawczych
organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami.
19. Do klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia na podstawie:
1) świadectwa ukończenia klasy niższej w szkole publicznej lub szkole niepublicznej o
uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu;
2) pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych, przeprowadzonych na
zasadach określonych w odrębnych przepisach w przypadku:
a. przyjmowania do szkoły ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą;
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b. ubiegania się o przyjęcie do klasy bezpośrednio wyższej, niż to wynika z ostatniego
świadectwa szkolnego ucznia.
c. świadectwa wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego
wydanego w Polsce, po ustaleniu odpowiedniej klasy na podstawie sumy lat nauki
szkolnej ucznia.
20. Jeżeli w klasie do której uczeń przychodzi, naucza się innego języka obcego niż ten
którego uczył się w poprzedniej szkole, a rozkład zajęć uniemożliwia mu uczęszczanie
na zajęcia innego oddziału w tej samej szkole, uczeń może:
1) uczyć się języka obowiązującego w danym oddziale, wyrównując we własnym
zakresie braki programowe do końca roku szkolnego;
2) kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego, którego uczył się w
poprzedniej szkole - ucznia takiego egzaminuje i ocenia nauczyciel języka obcego z
tej samej lub innej szkoły, wyznaczony przez dyrektora szkoły, a w przypadku gdy
dyrektor nie może zapewnić nauczyciela danego języka - przez dyrektora innej
szkoły.
21. Dyrektor może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki.
Zezwolenie to może być udzielone po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w
uzasadnionych przypadkach jednego okresu nauki ucznia w szkole.
22. Zasady udzielania i wygasania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki
regulują szczegółowe przepisy.

ROZDZIAŁ DRUGI
CELE I ZADANIA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
§ 2.1. Oddział przedszkolny realizuje zadania i cele określone w ustawie o systemie
oświaty, a zwłaszcza:
1) wspomaga i ukierunkowuje indywidualny rozwój dziecka zgodnie z jego wrodzonym
potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społecznokulturowym i przyrodniczym,
2) współdziała z rodziną dziecka,
3) przygotowuje dzieci do osiągnięcia dojrzałości szkolnej i podjęcia nauki w klasie
pierwszej.
2. Do zadań oddziału przedszkolnego należy w szczególności:
1) Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków
sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym
i poznawczym obszarze jego rozwoju.
2) Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i
odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.
3) Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej
i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.
4) Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez
dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc
dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.
5) Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do
poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i
rozumowania,
z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.
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6) Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka
oraz potrzeby
tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.
7) Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących
do
samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w
tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
8) Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz
dbanie zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji,
pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających
treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.
9) Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym
wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy,
zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.
10) Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację
otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i
umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska
przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.
11) Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację
elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i
podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.
12) Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami,
uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia
warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.
13) Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do
poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa
w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań
wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.
14) Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści
wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu
dziecka zmiani zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.
15) Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do
osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.
16) Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających
dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej.
17) Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania
dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.
3. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w Przedszkolu jest:
1) udzielana dzieciom w formie zajęć specjalistycznych: korekcyjno –
kompensacyjnych, logopedycznych i innych zajęć o charakterze
terapeutycznym oraz porad i konsultacji,
2) udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom i polega na wspieraniu rodziców i
nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych
oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia
efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci; jest udzielana w
formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń,
3) dobrowolna i nieodpłatna,
4) organizowana przez Dyrektora,
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5) udzielana dzieciom przez nauczycieli, wychowawców oraz specjalistów
wykonujących w Przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologicznopedagogicznej, w szczególności pedagogów,
6) organizowana i udzielana we współpracy z rodzicami dzieci, poradniami
psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi, placówkami
doskonalenia nauczycieli, innymi przedszkolami, organizacjami pozarządowymi,
7) udzielana z inicjatywy: rodzica, nauczyciela-wychowawcy, poradni
psychologiczno-pedagogicznej.
4. Nauczyciel i rodzice oddziału przedszkolnego zobowiązani są do współdziałania ze
sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi
jego indywidualnego rozwoju.
5. W oddziale prowadzi się dodatkowe zajęcia z religii i języka obcego nowożytnego
6. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodziców, w miarę posiadanych
możliwości lokalowych, przyjmuje się dzieci 4-letnie i 3-letnie
7. Szczegółowe terminy zapisów, zasady i kryteria przyjmowania dzieci do
oddziału przedszkolnego określa dyrektor szkoły w drodze zarządzenia.
8. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza odbywa się zgodnie z
programem wychowania
przedszkolnego.
9. Dokumentację oddziału stanowią:
1)
dziennik zajęć,
2) dokumentacja prowadzonych obserwacji i diagnozy.
a. Prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza
przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w
klasie I szkoły podstawowej (dzieci sześcio lub pięcioletnich, których rodzice decydują
o posłaniu ich do szkoły w wieku 6 lat)
b. Dokumentowanie obserwacji pedagogicznych jest obowiązkowe, natomiast sposób
dokumentowania jest dowolny i nauczyciel ma w tym zakresie swobodę wyboru.
Dokumentacja służy jedynie nauczycielowi do bezpośredniej pracy z dzieckiem, może
być też wykorzystywana w trakcie rozmów z rodzicami.
10. Oddział zajmuje jedną salę przeznaczoną wyłącznie dla tego oddziału.
11. Oddział korzysta ze wszystkich pomieszczeń i terenów szkoły na zasadach
ogólnie obowiązujących.
12. Dzieci mają możliwość spożycia śniadania, obiadu oraz gorącej herbaty na
ogólnie obowiązujących zasadach.
13. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując sposoby i metody
oddziaływań do wieku dziecka i możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych, a
w szczególności:
1) dziecko przebywające w oddziale przedszkolnym jest pod opieką nauczyciela,
który organizuje mu zabawy, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zgodne z
programem i miesięcznym planem zajęć;
2) dziecko uczęszczające na zajęcia dodatkowe organizowane w oddziale
przedszkolnym jest pod opieką osoby odpowiedzialnej za prowadzenie tych zajęć;
3) nauczyciel jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych mu
dzieci, zapewnia dzieciom poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem
fizycznym, jak i psychicznym;
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4) nauczyciel każdorazowo kontroluje miejsca przebywania dzieci (sala zajęć,
szatnia, łazienka, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i inne narzędzia;
5) nauczyciel opuszcza dzieci w momencie przyjścia drugiego nauczyciela
i informuje go o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków;

ROZDZIAŁ TRZECI
CELE I ZADANIA SZKOŁY
§3.1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty i innych
ustawach oraz przepisach wydanych na ich podstawach. Realizując główne zadania
oświaty, kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także
wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym
Pakiecie Praw Obywatelskich i Politycznych, Międzynarodowej Konwencji o Prawach
Dziecka oraz ustawodawstwie europejskim.
2.Szkoła zapewnia uczniom możliwość pełnego rozwoju umysłowego, moralnoemocjonalnego i fizycznego w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami
psychofizycznymi. Zapewniając uczniom warunki niezbędne do ich wszechstronnego
rozwoju, przygotowuje ich do życia w społeczeństwie obywatelskim w oparciu o zasady
demokracji, solidarności, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.
3.Nadrzędnym celem pracy edukacyjnej jest wszechstronny rozwój uczniów. Edukacja
szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczyciela zadań w zakresie nauczania,
kształcenia umiejętności i wychowania.
4. Szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w szkole
i w czasie wszystkich zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych organizowanych przez
szkołę, jak również w czasie zajęć poza terenem szkoły.
5.Szkoła umożliwia uczniom rozwój ich talentów i zainteresowań poznawczych,
artystycznych, sportowych, społecznych.
6.Szkoła udziela uczniom pomocy pedagogicznej i psychologicznej poprzez:
1) systematyczne prowadzenie obserwacji uczniów w celu wczesnego ujawnienia
przejawów świadczących o niedostosowaniu społecznym,
2) zapewnienie szczególnej opieki wychowawczej uczniom, którzy wykazują cechy
niedostosowania społecznego lub są zagrożeni niedostosowaniem społecznym,
3) reagowanie na naruszenie porządku prawnego przez uczniów, ustalanie przyczyn
takiego zachowania oraz podejmowanie odpowiednich środków wychowawczych,
4) współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, policją, sądem
rodzinnym, placówkami służby zdrowia,
5) organizowanie dla uczniów mających trudności w nauce różnorodnych form pomocy
wychowawczo-kompensacyjnej,
6) występowanie do sądów z wnioskami w sprawach opiekuńczych.
7.Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty,
a w szczególności umożliwia:
1) realizację obowiązku szkolnego,
2) zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa
ukończenia szkoły,
3) dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia.
8.Szkoła umożliwia korzystanie z zasobów bibliotecznych, świetlicy szkolnej,
gabinetu higieny szkolnej.
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9.Szkoła w zakresie nauczania zapewnia uczniom w szczególności:
1) naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania
ze zrozumieniem
2) poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie
umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia;
3) dochodzenie do zrozumienia a nie tylko pamięciowego opanowania
przekazywanych treści;
4) rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności
przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, czasowych, przestrzennych;
5) rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego;
6) traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą
w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego zrozumienia świata, ludzi i siebie;
7) poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego;
8) poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie
kultury europejskiej.
10.Szkoła stwarza uczniom warunki do nabywania następujących umiejętności:
1) planowania, organizowania, oceniania własnej nauki i przyjmowania za nią coraz
większej odpowiedzialności;
2) skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego
punktu widzenia i uwzględniania poglądów innych ludzi, poprawnego porozumiewania
się językiem ojczystym, przygotowania do publicznych wystąpień;
3) efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi
międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji,
skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm;
4) rozwiązywania problemów w twórczy sposób;
5) poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł;
6) odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i
nawyków;
7) rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań;
8) przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów
problemów społecznych.
11.Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach dostosowanych do okresów
rozwojowych dziecka:
1) I etap- kl. I – III: kształcenie zintegrowane jako łagodne przejście od wychowania
przedszkolnego do edukacji prowadzonej w systemie szkolnym;
2) II etap – kl. IV – VIII - kształcenie przedmiotowe.
12.Nauczyciele mając na uwadze osobowy rozwój ucznia, współdziałają na rzecz
tworzenia w świadomości uczniów zintegrowanego systemu wiedzy, umiejętności i
postaw. Ma to szczególne zastosowanie w nauczaniu początkowym. Integracji wiedzy w
szkole na różnych etapach kształcenia służy wprowadzenie:
1) Edukacji wczesnoszkolnej
2) Nauczania przedmiotowego
13.Realizacja celów i zadań szkoły następuje przez:
1) oddziaływanie wychowawcze skierowane na priorytety takie jak:
a. chrześcijański system wartości jako podstawa uniwersalnych zasad etyki;
b. przygotowanie ucznia do życia i wypełniania obowiązków rodzinnych i
obywatelskich; c. kształtowanie postaw i cech takich jak: uczciwość, odpowiedzialność,
tolerancja, niesienie pomocy innym, sprawiedliwość, asertywność;
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d. rozwijanie u uczniów miłości do ojczyzny, poszanowania dla polskiego dziedzictw
kulturowego przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kulturowe innych narodów
i państw;
e. rozbudzanie uczuć: koleżeństwa, przyjaźni, miłości, współczucia oraz
wartości patriotycznych;
2)prowadzenie kół zainteresowań i kół przedmiotowych, zajęć dydaktycznowyrównawczych,
zajęć korekcyjnych, kompensacyjno-wyrównawczych;
3)prowadzenie nauki religii w szkole;
4)realizację szkolnego programu profilaktyki.
5)korzystanie w ramach potrzeb z pomocy psychologiczno-pedagogicznej
14.Sposób realizacji zadań wychowawczych szkoły określa program wychowawczoprofilaktyczny szkoły.
1)Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły uchwala Rada Pedagogiczna po
zasięgnięciu opinii Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego.
15. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie poprzez:
1) zapewnienie opieki na zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych i nadobowiązkowych;
2) organizację dyżurów nauczycielskich;
3) omawianie zasad bezpiecznego zachowania się podczas zajęć, przerw, wycieczek,
ferii letnich oraz zimowych;
4) dostosowanie sprzętu szkolnego do wzrostu uczniów i rodzaju zajęć;
5) kształcenie komunikacyjne;
6) organizację zajęć w ciągu dnia i tygodnia z uwzględnieniem warunków higieny pracy.
16.Działalność innowacyjna i eksperymentalna w szkole może być wprowadzana zgodnie
z odpowiednimi przepisami w sprawie zasad i warunków prowadzenia działalności
innowacyjnej eksperymentalnej przez szkoły i placówki oświatowe.
17.W szkole mogą być organizowane zajęcia dodatkowe dla uczniów z uwzględnieniem
ich potrzeb rozwojowych w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych.
18.Liczba uczestników zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej nie powinna
przekraczać
8 uczniów.
§4.1.W stosunku do uczniów, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebne
są szczególne formy opieki, szkoła organizuje opiekę odpowiednio do potrzeb.
1) Opieka obejmuje pomoc materialną oraz psychologiczno-pedagogiczną.
2) Pomoc materialną oraz psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły
we współpracy z wychowawcą klasy oraz odpowiednimi instytucjami.
3) W zakresie pomocy materialnej szkoła współpracuje z:
a. Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
b. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku.
2. Formami pomocy materialnej są:
1) zwolnienia z opłat za ubezpieczenia obowiązujące w szkole;
2) zwolnienia z opłat za imprezy organizowane przez szkołę;
3) nieodpłatne korzystanie z posiłków w szkole;
4) nieodpłatne zaopatrzenie w podręczniki i przybory szkolne;
5) inne rodzaje pomocy.
3.Formami pomocy psychologicznej i pedagogicznej są:
1) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze;
2) zajęcia specjalistyczne - korekcyjno-kompensacyjne, socjoterapeutyczne itp.
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3) zajęcia rozwijające uzdolnienia,
4) liczbę członków zajęć o których mowa w ust. 1 i 2 określają odrębne przepisy.
4.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Szkole jest udzielana rodzicom uczniów i
polega na wspieraniu rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i
dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia
efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów; jest udzielana w
formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
§5.1Praca dydaktyczna w Szkole prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę
programową kształcenia ogólnego, zgodnie z dopuszczonymi programami nauczania
dla poszczególnych edukacji przedmiotowych oraz programem wychowania
przedszkolnego.
2. Program nauczania dla zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, zwany
dalej "Programem Nauczania Ogólnego", dopuszcza do użytku w danej Szkole Dyrektor
Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, na wniosek nauczyciela lub
nauczycieli.
3. W Szkole zasady opracowania programów nauczania i dopuszczania ich do użytku
szkolnego określa szczegółowo „Procedura dopuszczania programów do użytku
szkolnego w Szkole Podstawowej w Hucisku”.
4. Nauczyciel może zaproponować program nauczania ogólnego opracowany
samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami. Nauczyciel może również
zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów) lub program
opracowany przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi przez siebie
modyfikacjami.
5. Zaproponowany przez nauczyciela program nauczania ogólnego musi być
dostosowany do potrzeb edukacyjnych uczniów, dla których jest przeznaczony i
uwzględniać warunki dydaktyczne i lokalowe szkoły, zainteresowania i możliwości
uczniów.
6. Nauczyciel lub zespół nauczycieli wybierając lub opracowując autorski
program obowiązani są uwzględniać poniższe zasady:
a) program nauczania ogólnego opracowuje się na cały etap edukacyjny;
b) zachowanie zgodności programu nauczania z treściami nauczania zawartymi w
podstawie programowej;
c) uwzględnienie w całości podstaw programowych edukacji kształcenia ogólnego;
d) zachowanie poprawności pod względem merytorycznym i dydaktycznym.
7.
Program nauczania ogólnego obejmuje jeden etap edukacyjny.
8.
Program nauczania zawiera :
a) szczegółowe cele kształcenia i wychowania;
b) treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej kształcenia
ogólnego;
c) sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości
indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków,
w jakich program będzie realizowany;
d) opis założonych osiągnięć ucznia;
e) propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia.
9. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 dla programów, które będą obowiązywały w
kolejnym roku szkolnym nauczyciel lub nauczyciele składają w formie pisemnej do
dnia 15 czerwca poprzedniego roku szkolnego.
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10. Dyrektor Szkoły dokonuje analizy formalnej programu nauczania zaproponowanego
przez nauczyciela/nauczycieli. W przypadku wątpliwości, czy przedstawiony program
spełnia wszystkie warunki opisane w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 5,
Dyrektor Szkoły może zasięgnąć opinii o programie innego nauczyciela mianowanego
lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje wymagane do
prowadzenia zajęć edukacyjnych, dla których program jest przeznaczony, doradcy
metodycznego lub zespołu funkcjonującego w szkole.
11. Opinia, o której mowa w ust. 10 zawiera w szczególności ocenę zgodności programu z
podstawą programową kształcenia ogólnego i dostosowania programu do potrzeb
edukacyjnych uczniów.
12. Opinia o programie powinna być wydana w ciągu 14 dni, nie później niż do
31 czerwca.
13. Program nauczania do użytku wewnętrznego w szkole dopuszcza Dyrektor Szkoły po
zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w terminie do 31 sierpnia każdego roku
szkolnego. Dopuszczone programy nauczania stanowią Zestaw Programów
Wychowania Przedszkolnego oraz Szkolny Zestaw Programów Nauczania.
14. Dyrektor Szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów
całości podstawy programowej.
15.Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:
1) Szkolny Zestaw Programów Nauczania, który – uwzględniając wymiar wychowawczy
obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego,
2) Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły, uchwalony przez Radę Rodziców w
uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną, po konsultacjach z Samorządem Uczniowskim w
terminie do dnia 30 września każdego roku szkolnego, ujmujący całościowo wszystkie
treści i działania o charakterze wychowawczym, który jest realizowany przez
wszystkich nauczycieli.
a) Jeżeli Rada Rodziców nie uchwali programu wychowawczo-profilaktycznego w
przewidzianym przez ustawę Prawo Oświatowe terminie, program ten uchwala Rada
3) Zawarty w niniejszym Statucie Wewnątrzszkolny Systemu Oceniania.
ROZDZIAŁ CZWARTY
ORGANA SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE
§ 6.1.Organami szkoły są:
1) dyrektor szkoły;
2) rada pedagogiczna;
3) rada rodziców;
4) samorząd uczniowski;

DYREKTOR SZKOŁY
§ 7.1. Dyrektor szkoły:
1) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły i reprezentuje ją na
zewnątrz;
2) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole;
3) wykonuje czynności związane z procedurą uzyskiwania awansu zawodowego przez
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nauczycieli;
4) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
5) sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w
obwodzie szkoły;
6) realizuje uchwały rady pedagogicznej w zakresie jej kompetencji;
7) kieruje pracami rady pedagogicznej jako jej przewodniczący;
8) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi
odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
9) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.
2. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za:
1) dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły;
2) realizację zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej, podjętymi w ramach jej
kompetencji oraz zarządzeniami organów nadzorujących szkołę;
3) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów;
4) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu
zawodowym;
5) zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do
realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych.
3. Do zadań dyrektora szkoły należy planowanie, organizowanie, kierowanie i
nadzorowanie pracy szkoły, a w szczególności:
1) tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych szkoły;
2) kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole, właściwych warunków pracy i
stosunków pracowniczych;
3) współdziałanie z organem prowadzącym w realizacji zadań wymagających takiego
współdziałania;
4) przekładanie do zaopiniowania i zatwierdzenia radzie pedagogicznej, projektów
planów pracy szkoły, kierowanie ich realizacją, składanie radzie pedagogicznej
okresowych sprawozdań z ich realizacji, udzielanie informacji o działalności
dydaktyczno-wychowawczej szkoły radzie rodziców;
5) ustalanie, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, organizacji pracy szkoły, w
tym zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
6) przedkładanie do zaopiniowania radzie pedagogicznej w celu podjęcia uchwały,
projektów innowacji oraz eksperymentów pedagogicznych;
7) przedkładanie radzie pedagogicznej, do zatwierdzenia, wyników klasyfikacji i
promocji uczniów;
8) opracowywanie i realizowanie planu finansowego szkoły, stosownie do przepisów
określających zasady gospodarki finansowej szkół oraz przedstawienie projektu do
zaopiniowania radzie pedagogicznej;
9) przydzielanie nauczycielom, w uzgodnieniu z radą pedagogiczną, zajęć lekcyjnych i
pozalekcyjnych oraz czynności dodatkowych;
10) wstrzymywanie wykonania uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami
prawa;
11) współpraca z samorządem uczniowskim;
12) podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania uczniów do szkoły, przenoszenia
do innych klas, odroczenia obowiązku szkolnego i innych;
13) umożliwianie uczniom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,
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językowej i religijnej;
14) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;
15) przyznawanie nagród i kar porządkowych;
16) współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w szkole
w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami;
17) administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych zgodnie z
ustalonym regulaminem;
18) organizowanie przeglądu technicznego obiektów szkolnych oraz prac konserwacyjnoremontowych.
19) podaje do publicznej wiadomości szkolny zestaw programów nauczania i
podręczników, które mają obowiązywać do końca następnego roku szkolnego.
20) odwołuje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w sytuacjach, gdy występuje
zagrożenie zdrowia uczniów;
21) zawiesza, za zgodą organu prowadzącego, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w
sytuacjach wystąpienia w kolejnych w dwóch dniach poprzedzających zawieszenie zajęć
temperatury - 15°C, mierzonej o godzinie 21.00. Określone warunki pogodowe nie są
bezwzględnym czynnikiem determinującym decyzje Dyrektora Szkoły
22) powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku szkoły;
23) powołuje zespół pedagogiczno-psychologiczny, którego zadaniem jest planowanie i
koordynowanie udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zasady
funkcjonowania zespołu pedagogiczno-psychologicznego określone są w regulaminie
pracy tego zespołu.
24) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych ( kontroluje spełnianie
obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w danym obwodzie szkoły, w tym
wykonywanie obowiązku rodziców polegającego na zapewnieniu regularnego
uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne – a więc zagwarantowanie spełniania obowiązku
szkolnego na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy o systemie oświaty ).
25) Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w
szkole przedstawione przez nauczyciela lub zespół nauczycieli programy nauczania.
a) Dopuszczone do użytku w szkole programy nauczania stanowią szkolny zestaw
programów nauczania. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w szkolnym
zestawie programów nauczania całości podstawy programowej kształcenia ogólnego
ustalonej dla danego etapu edukacyjnego.
b) Przepisów tych nie stosuje się do indywidualnych programów opracowanych dla
uczniów oraz do indywidualnych programów nauki.
c) Nauczyciel może zdecydować o realizacji programu nauczania:
- z zastosowaniem podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału
ćwiczeniowego lub
- bez zastosowania podręcznika lub materiałów ćwiczeniowych.
26) Zespół nauczycieli prowadzących nauczanie w klasach I-III oraz zespół nauczycieli
prowadzących nauczanie danych zajęć edukacyjnych w klasach IV-VIII przedstawiają
dyrektorowi szkoły propozycję:
- jednego podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej,
przyrodniczej i społecznej oraz jednego podręcznika do zajęć z zakresu danego języka
obcego nowożytnego, lub materiału edukacyjnego dla uczniów danej klasy w przypadku
klas I-III szkoły podstawowej.
- jednego podręcznika do danych zajęć edukacyjnych lub materiału edukacyjnego do
danych zajęć edukacyjnych, dla uczniów danej klasy – w przypadku klas IV–VIII.
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- materiałów ćwiczeniowych.
27) Zespoły nauczycieli mogą przedstawić dyrektorowi szkoły propozycję więcej niż
jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego:
- do danego języka obcego nowożytnego w danej klasie, biorąc pod uwagę poziomy
nauczania języków obcych nowożytnych – w przypadku klas IV–VIII.
- w przypadku uczniów niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym.
28) Dyrektor szkoły, na podstawie propozycji zespołów nauczycieli oraz w przypadku
braku porozumienia w zespole nauczycieli w sprawie przedstawienia propozycji
podręczników lub materiałów edukacyjnych, ustala:
- zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich
oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne,
- materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku
szkolnym– po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.
29) Dyrektor szkoły, na wniosek zespołu nauczycieli może:
- dokonać zmian w zestawie podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz zmiany
materiałów ćwiczeniowych, jeżeli nie ma możliwości zakupu danego podręcznika,
materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego;
- uzupełnić zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych, a także materiały
ćwiczeniowe.
30) Zasady wyposażenia szkoły w podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały
ćwiczeniowe regulują odrębne przepisy.

RADA PEDAGOGICZNA
§ 8.1. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy zatrudnieni w szkole nauczyciele.
2. W posiedzeniach rady pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym
osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady.
3. Rada pedagogiczna realizuje statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i
opieki.
4. Kompetencje stanowiące rady pedagogicznej:
1) zatwierdzanie planów pracy szkoły;
2) zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w
szkole;
4)ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkole.
5. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i
pozalekcyjnych.
2) projekt planu finansowego szkoły;
3) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom zajęć
obowiązkowych i dodatkowych;
4) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
5)przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmiany i przedstawia do uchwalenia
radzie szkoły;
6) występuje z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji
dyrektora szkoły lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji
kierowniczej w szkole;
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7) ustala szczegółowe kryteria ocen zachowania ucznia;
8) ustala regulamin wyróżnień ucznia;
9) Szkolny Zestaw Programów Nauczania.
6. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły;
7. Rada obraduje na zebraniach plenarnych lub w powołanych przez dyrektora komisjach
specjalnych;
8. Zebrania plenarne są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym
okresie w związku z klasyfikacją i promocją, po zakończeniu zajęć szkolnych oraz w
miarę bieżących potrzeb; Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy:
1) przewodniczącego rady pedagogicznej;
2) organu prowadzącego szkołę;
3) co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
9. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej. O terminie
posiedzenia przewodniczący powiadamia jej członków przynajmniej na 3 dni przed
mającym odbyć się posiedzeniem.
10. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w
obecności co najmniej 1/2 jej członków w głosowaniu jawnym lub tajnym.
11. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O
fakcie wstrzymania wykonania uchwały dyrektor zawiadamia organ prowadzący.
12. Dokumentowanie działalności rady pedagogicznej:
1) zebrania rady są protokołowane w księdze protokołów;
2) protokół z odbytego posiedzenia rady winien być sporządzony w terminie 7 dni;
3) protokół podpisuje protokolant oraz przewodniczący rady;
13. Prawa i obowiązki członków rady pedagogicznej:
1) członkowie rady mają obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach rady;
2) członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych
na posiedzeniach rad pedagogicznych;
3) członkowie mają prawo znać porządek obrad i mają możliwość jego zmiany;
4) każdy członek rady ma prawo zgłaszać wnioski dotyczące pracy szkoły;
5) członkowie rady mają obowiązek składania niezbędnych materiałów do protokolanta;
6) członkowie rady mają prawo wglądu do księgi protokołów i prawo zgłaszania
ewentualnych poprawek do zapisu protokolarnego;
7) członkowie rady są zobowiązani do wykonywania uchwał rady pedagogicznej zgodnie
z ich treścią.
14. Rada pedagogiczna współdziała z innymi organami szkoły.
15. Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej ogólne wnioski wynikające ze
sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły na
Radzie Plenarnej.

RADA RODZICÓW
§9.1.Rada Rodziców jest organem Szkoły Podstawowej w Hucisku reprezentującym
rodziców uczniów uczęszczających do szkoły.
2.Rada Rodziców podejmuje działania zmierzające do doskonalenia statutowej
działalności szkoły a w szczególności:
1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczoprofilaktycznego szkoły lub placówki,
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2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub
wychowania szkoły lub placówki,
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.- zmiany z
1września 2017
4) opiniowanie: szkolnego zestawu podręczników i szkolnego zestawu
programów nauczania,
5) opiniowanie projektu organizacji pracy Szkoły,
6) opiniowanie pracy nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na nauczyciela
kontraktowego i mianowanego.
7) pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz
wspomagania realizacji celów i zadań szkoły;
8) współpraca ze środowiskiem szkoły i środowiskiem lokalnym

SAMORZĄD UCZNIOWSKI
§ 10.1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
2. Samorząd Uczniowski jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów, który działa na
rzecz uczniów i jest zarządzany przez uczniów.
3. W Szkole uczniowie mają prawo do wybrania Samorządu Uczniowskiego
w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
4. Władzami samorządu są :
1) na szczeblu klas - samorządy klasowe,
2) na szczeblu szkoły : " Rada Samorządu Uczniowskiego ".
5. Samorząd Uczniowski działa w oparciu o Regulamin Samorządu Uczniowskiego
uchwalony przez ogół uczniów. Regulamin nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły.
ROZDZIAŁ PIĄTY
ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY
§ 11.1. Organizacja roku szkolnego:
1) Rok szkolny rozpoczyna się 1 września a kończy 31 sierpnia następnego
roku kalendarzowego i dzieli się na dwa semestry:
I semestr trwa najczęściej od dnia rozpoczęcia zajęć dydaktycznych we wrześniu
do ostatniej soboty poprzedzającej ferie zimowe;
II semestr najczęściej rozpoczyna się w pierwszy poniedziałek po zakończeniu ferii
zimowych (lub ostatniej sobocie stycznia), a kończy się pod koniec czerwca zgodnie
z rozporządzeniem MEN.
2) Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 1 września - jeżeli 1 września wypada w
sobotę lub w niedzielę - dniem rozpoczęcia zajęć jest najbliższy poniedziałek.
3) Zimowa przerwa świąteczna trwa od 23 do 31 grudnia lub od 22 do 31 grudnia, jeżeli
22 grudnia wypada w poniedziałek.
4) Ferie zimowe trwają dwa tygodnie a termin ich rozpoczęcia ustala MEN
rozporządzeniem.
5) Wiosenna przerwa świąteczna rozpoczyna się w czwartek poprzedzający
Święta Wielkanocne, a kończy się w najbliższy wtorek po świętach.
6) Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze realizowane są w pięciu dniach tygodnia.
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7) Dyrektor szkoły może ogłosić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznychwychowawczych (do 6 dni wolnych). Dni te mogą być przeznaczone m.in. na sprawdzian
zewnętrzny oraz święta
religijne nie będące dniami ustawowo wolnymi od pracy.
8) Ponadto dyrektor szkoły może, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, ustalić
dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, pod warunkiem
zrealizowania tych zajęć w sobotę.
9) Podczas dni wolnych od zajęć dydaktycznych szkoła ma obowiązek zorganizowania
zajęć wychowawczo-opiekuńczych dla uczniów, informując o tym rodziców; a dni te nie
są dniami ustawowo wolnymi od pracy dla nauczycieli.
10) Dyrektor szkoły ma obowiązek ogłoszenia dni wolnych od zajęć dydaktycznych
w danym roku szkolnym do 30 września.
2.Szkoła przeprowadza rekrutację uczniów zgodnie z zasadą powszechnej dostępności.
1)Nabór nowych roczników do szkoły, oddziału przedszkolnego przeprowadzany jest
w terminach od 1 marca do 31 marca danego roku.
2) Do klasy pierwszej Szkoła przyjmuje dzieci, które w danym roku kalendarzowym
kończą 7 lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego.
3) Na prośbę rodziców i za zgodą dyrektora do szkoły może być przyjęte dziecko
spoza obwodu szkolnego.
§12.1.Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.
2.Zasady tworzenia oddziałów określają odrębne przepisy.
3.W szkole mogą być tworzone oddziały przedszkolne realizujące program wychowania
przedszkolnego.
4.Szkoła kształci dzieci od klasy I do VIII.
5. Zajęcia edukacyjne w klasach I–III są prowadzone w oddziałach liczących nie
więcej niż 25 uczniów
6. W przypadku przyjęcia w czasie roku szkolnego ucznia zamieszkałego w obwodzie
szkoły do klas I - III dyrektor szkoły może odstąpić od wymienionego w ust. 12 podziału,
zwiększając liczbę uczniów w oddziale ponad liczbę 25, pod warunkiem:
1) - Otrzymania w tym zakresie wniosku rady oddziałowej rodziców danej klasy,
2) - Po uzyskaniu zgody organu prowadzącego na odstąpienie od podziału oddziału.
7. Liczba uczniów w oddziale klas I – III może być zwiększona nie więcej niż o 2
uczniów. Oddział, w którym w ten sposób zwiększono liczbę uczniów może
funkcjonować ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego.
8. Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I – III zostanie zwiększona nie więcej niż o 2
uczniów w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela
prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale.
9. Asystentowi nie powierza się zadań określonych dla nauczycieli posiadających
kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej zatrudnianych dodatkowo w celu
współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia
uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych
niedostosowaniem społecznym.
10.Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki
w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów.
11.W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów, podziału na
grupy można dokonać za zgodą organu prowadzącego
§13.1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza
się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny
tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
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2.Tygodniowy rozkład zajęć klas I-III określa ogólny przydział czasu na poszczególne
zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania - szczegółowy rozkład dzienny zajęć
ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia.
3. Obok zajęć obowiązkowych szkoła organizuje zajęcia nadobowiązkowe i pozalekcyjne.
4. Zajęcia dodatkowe organizowane są w ramach posiadanych przez szkołę środków
finansowych
§14.1.Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym
określa arkusz organizacyjny szkoły opracowywany przez dyrektora szkoły do dnia 30
kwietnia każdego roku na następny rok szkolny.
2.Wzór arkusz organizacji szkoły określa organ prowadzący szkołę.
3.Wszelkie zmiany w organizacji szkoły, wynikłe w ciągu roku szkolnego, wprowadza
się aneksami, każdorazowo zatwierdzanymi przez organ prowadzący szkołę.
4.Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych oraz
wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony przez dyrektora szkoły, na
podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego.
5.Rozkład zajęć, o którym mowa w ust. 1 musi uwzględniać zasady higieny pracy.
§ 15. 1. Biblioteka jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań
uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy
nauczyciela, popularyzowania wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę
możliwości wiedzy o regionie.
2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, wszyscy pracownicy szkoły oraz inne osoby
po zapisaniu się do rejestru czytelników.
3. Pomieszczenie biblioteki szkolnej umożliwia :
1) gromadzenie i porządkowanie zbiorów;
2) korzystanie ze zbiorów na miejscu lub wypożyczenie ich ( poza pozycjami, z
których korzystać można tylko na miejscu;
3) prowadzenie zajęć przysposobienia czytelniczo-informacyjnego.
4. Godziny pracy biblioteki szkolnej umożliwiają dostęp do jej zbiorów zarówno
podczas zajęć jak i po ich zakończeniu.
5. Zbiorami biblioteki są dokumenty piśmiennicze oraz dokumenty
niepiśmiennicze materiały audiowizualne.
6. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły.
7. Zakres obowiązków nauczyciela bibliotekarza obejmuje:
1) koordynowanie pracy w bibliotece;
2) pracę pedagogiczną;
3) prace organizacyjne;
4) współpracę z rodzicami i instytucjami.
8. Kwalifikacje nauczyciela bibliotekarza określają szczegółowe przepisy.
9.W bibliotece szkolnej są gromadzone podręczniki, materiały edukacyjne, materiały
ćwiczeniowe.
10.Czynności związane z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników, materiałów
edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych oraz
czynności związane z gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami wykonuje
dyrektor szkoły.
11. Szkoła nieodpłatnie:
- wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać papierową, lub
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- zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych,
mających postać elektroniczną, lub
- przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub je udostępnia.
12. Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów
edukacyjnych określa dyrektor szkoły, uwzględniając konieczność zapewnienia co
najmniej trzyletniego okresu używania tych podręczników lub materiałów.
13. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału
edukacyjnego szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu zakupu
podręcznika lub materiału edukacyjnego.
§16.1.Religia, jako przedmiot nieobowiązkowy, jest prowadzona dla uczniów, których
rodzice sobie tego życzą - brak zgody na uczęszczanie dziecka na naukę religii jest
wyrażane przez rodzica w formie pisemnego oświadczenia.
2. Uczniowie nie korzystający z lekcji religii objęci są zajęciami opiekuńczo wychowawczymi.
3. Nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy zatwierdzone przez władze
kościelne.
4. Nauczyciel religii prowadzi zajęcia z uczniami, których rodzice w formie
oświadczenia pisemnego wyrażają zgodę na uczęszczanie na lekcje religii.
a. zasady organizacji nauki religii i etyki określają odrębne przepisy.
5. Ocenianie z religii odbywa się zgodnie z postanowieniami wewnątrzszkolnego systemu
oceniania, a ocena z religii ma wpływ na promowanie ucznia do następnej klasy. Ocena z
religii jest brana pod uwagę przy wyliczaniu średniej pod koniec roku szkolnego.
7. Uczniowie uczęszczający na lekcję religii mają prawo do zwolnienia z trzech
kolejnych dni nauki w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych.
8. Kwalifikacje nauczyciela religii oraz zasady zatrudniania określają odrębne przepisy.
§17.1.W szkole zatrudnia się pracowników administracji i obsługi na zasadach
określonych w stosownych przepisach.
2.Zakres czynności pracowników administracji oraz rozkład czasu pracy jest opracowany
dla każdego stanowiska oddzielnie a przyjęcie ich do wiadomości jest potwierdzone przez
każdego z pracowników.
§18.1.W szkole może być zatrudniony asystent nauczyciela prowadzącego zajęcia
w klasach I–III, lub asystent wychowawcy świetlicy.
2.Do zadań asystenta należy wspieranie nauczyciela prowadzącego zajęcia
dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, lub wspieranie wychowawcy świetlicy.
1) Asystent wykonuje zadania wyłącznie pod kierunkiem nauczyciela lub wychowawcy
świetlicy.
2) Asystent posiada wykształcenie co najmniej na poziomie wymaganym do zajmowania
stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej oraz przygotowanie pedagogiczne.
3) Asystenta zatrudnia się na zasadach określonych w Kodeksie pracy, z tym że
wynagrodzenie ustala się nie wyższe niż przewidziane dla nauczyciela dyplomowanego.
4) Asystentowi nie powierza się zadań określonych dla nauczycieli posiadających
kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej zatrudnianych dodatkowo w celu
współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia
uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych
niedostosowaniem społecznym.
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§19.1.Szkoła jest obowiązana zapewnić zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają
w szkole dłużej ze względu na:
1) czas pracy rodziców – na wniosek rodziców;
2) organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki
w szkole.
2. Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz
rozwojowe
dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia
rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny
oraz odrabianie lekcji.
1) W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów
w grupie nie powinna przekraczać 25.
2) Szczególne zasady działalności zawarte są w „Regulaminie świetlicy”.
§ 20.1. W szkole funkcjonuje elektroniczny dziennik.
2. Zapisy w dzienniku elektronicznym zapewniają realizację wewnątrzszkolnych zasad
oceniania.
3. Zasady korzystania z dziennika elektronicznego zawarte są w regulaminie.
§ 21.1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w
szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła organizuje obiadycatering.
2. Korzystanie z posiłków jest odpłatne.
1)Rodzice mogą wnioskować do organu prowadzącego o nieodpłatne dożywianie dzieci
motywując wniosek trudną sytuacją materialną.
§ 22.1. W szkole może być organizowane nauczanie w klasach łączonych
1) W klasie I dozwolone jest łączenie tylko przedmiotów tj.: edukacja muzyczna,
edukacja plastyczna i wychowanie fizyczne
2)W klasach II i III można łączyć połowę wymiaru godzin obowiązkowych zajęć
edukacyjnych, oraz przedmioty tj.: edukacja muzyczna, edukacja plastyczna i
wychowanie fizyczne
3)W klasach IV-VII można łączyć połowę wymiaru godzin obowiązkowych zajęć
edukacyjnych, oraz przedmioty tj.: edukacja muzyczna, edukacja plastyczna i
wychowanie fizyczne
4)W klasie VIII można łączyć tylko zajęcia z wychowania fizycznego.
ROZDZIAŁ SZÓSTY
ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI
§ 23.1. Nauczyciele przedmiotów pokrewnych lub nauczyciele danego przedmiotu tworzą
zespoły
przedmiotowe:
1) zespół kształcenia zintegrowanego;
2) zespół edukacji matematyczno-przyrodniczej;
3) zespół edukacji humanistycznej;
4) zespół wychowawców klas;
2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora szkoły w
uzgodnieniu z członkami danego zespołu przy czym przewodniczącym zespołu nauczycieli
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uczących
w danej klasie – wychowawca tej klasy.
3. Kadencja przewodniczących zespołów wymienionych w ust.1 pkt. 1 – 3 trwa 2 lata
i może być przedłużona na lata następne.
4. Cele i zadania zespołów obejmują:
1) ustalenie zestawu programów nauczania oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb;
2) organizację współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji
programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych;
3) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz
sposobów badania
osiągnięć edukacyjnych uczniów;
4) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli
oraz doradztwa
metodycznego dla początkujących nauczycieli;
5) wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich programów
nauczania, innowacji i eksperymentów pedagogicznych.
§ 24.1. Nauczyciele i rodzice współdziałają ze sobą w zakresie nauczania, wychowania i
opieki.
2. Nauczyciel uwzględnia prawo rodziców do:
1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
w klasie
i w szkole;
2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów oraz
przeprowadzania egzaminów;
3) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego postępów w nauce
i zachowaniu;
4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia;
5) wyrażania i przekazywania organom sprawującym nadzór pedagogiczny opinii
na temat pracy szkoły.
3. Nauczyciel ma obowiązek:
1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz
podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym
zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć
organizowanych przez szkołę;
2) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju;
3) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;
4) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku
dla każdego człowieka;
5) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą
demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów
(art. 6 KN), a w tym:
a. realizować program kształcenia wychowania i opieki w powierzonych klasach
i zespołach,
osiągając w stopniu optymalnym cele szkoły;
b. wzbogacać własny warsztat pracy przedmiotowej i wychowawczej - wnioskować
do dyrektora szkoły o jego modernizację;
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c. wspierać swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój
psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania;
d. udzielać pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu
o rozpoznanie potrzeb uczniów;
e. bezstronnie, obiektywnie i sprawiedliwie oceniać i traktować wszystkich uczniów;
f. informować rodziców uczniów, wychowawcę klasy, dyrekcję szkoły oraz radę
pedagogiczną o osiągnięciach dydaktycznych i wychowawczych swoich uczniów;
g. systematycznie wystawiać oceny cząstkowe i wpisywać tematy lekcyjne w
e-dzienniku;
h. sumiennie pełnić dyżury nauczycielskie na korytarzach szkolnych;
i. brać udział w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych w szkole
i przez instytucje wspomagające szkołę;
j. prowadzić prawidłowo dokumentację pedagogiczną;
k. brać aktywny udział w pracach rady pedagogicznej i zespołu przedmiotowego;
l. dbać o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów;
m. rozpoznawać możliwości psychofizyczne oraz indywidualne potrzeby rozwojowe,
a w szczególności rozpoznawać przyczyny niepowodzeń szkolnych, ryzyko wystąpienia
specyficznych trudności w nauce, rozpoznawać i rozwijać predyspozycje
i uzdolnienia ucznia poprzez;

obserwacji
pedagogicznej i badania gotowości szkolnej (nauczyciel

 prowadzenie
przedszkola).
 prowadzenie zindywidualizowanej pracy z uczniem o specjalnych potrzebach, na 
 obowiązkowych i dodatkowych zajęciach;



wnioskowanie do Dyrektora Szkoły o objęcie opieką psychologiczno
 – pedagogiczną ucznia, w
przypadkach, gdy podejmowane przez nauczyciela działania nie

 przyniosły oczekiwanych zmian lub, gdy nauczyciel zdiagnozował
wybitne uzdolnienia;





aktywny udział w pracach zespołów, do których nauczyciel należy;



dostosowanie wymagań
edukacyjnych z nauczanego przedmiotu (zajęć) do

indywidualnych

 potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia
i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się
potwierdzone opinią publicznej, w tym poradni specjalistycznej;




wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, m.in.
poprzez pomoc w rozwijaniu szczególnych uzdolnień i zainteresowań
przygotowanie
do udziału w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach;


pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych
uczniów, rozpoznanie
 udzielanie
możliwości i potrzeb ucznia w porozumieniu z wychowawcą;

w przeprowadzaniu sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole

 uczestniczenie
podstawowej;

 tajemnicy służbowej i ochrona danych osobowych uczniów i
 przestrzeganie
rodziców;

zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje
 przestrzeganie
pracownicze;
4. Nauczyciel odpowiada:
1) służbowo przed dyrektorem szkoły za:

a) poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych w zakresie swojego przedmiotu
oraz klasach i zespołach stosownie do realizowanego programu i warunków w jakich
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działał;
b) stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz środków dydaktycznych
mu przydzielonych;
2) służbowo przed władzami szkoły ewentualnie cywilnie lub karnie za :
a) tragiczne skutki wynikłe z braku swego nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na
zajęciach szkolnych i pozaszkolnych, w czasie dyżurów mu przydzielonych;
b) nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku ucznia lub na
wypadek pożaru;
c) zniszczenie lub stratę elementów majątku i wyposażenia szkoły przydzielonych mu
przez dyrektora szkoły, a wynikające z nieporządku, braku nadzoru czy zabezpieczenia.
5. Nauczyciel ma prawo do:
1) decydowania w sprawie doboru metod, form organizacyjnych, podręczników i
środków dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu i prowadzeniu koła
zainteresowań lub zespołu;
2) decydowania o ocenie bieżącej, semestralnej i rocznej swoich uczniów;
3) współdecydowania o ocenie z zachowania swoich uczniów;
4) wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla
swoich uczniów;
5) zgłaszania wniosków dotyczących pracy szkoły;
6) dokonania wyboru podręczników i programu nauczania lub opracowanie własnego
programu nauczania i zapoznanie z nimi uczniów i rodziców, po uprzednim
przedstawieniu ich do zaopiniowania przez Radę Pedagogiczną;
7) formułowania autorskich programów nauczania i wychowania oraz wprowadzania
innowacji pedagogicznych zgodnie z aktualnymi przepisami MEN;
8) korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony szkoły
i właściwych placówek oraz instytucji oświatowych i naukowych;
9) stałego rozwoju, wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego;
10) szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych, jak i dzieci;
11) wolności głoszenia własnych poglądów, nie naruszając godności innych;
6. Nauczyciel jest zobowiązany do wykonywania innych zadań zleconych przez
dyrektora szkoły, a związanych z organizacją procesu dydaktyczno-wychowawczego.
7. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli określają odrębne przepisy.
§ 25.1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej
jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej " wychowawcą ".
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wychowawca, w
miarę możliwości, powinien opiekować się powierzonym oddziałem w czasie całego,
danego etapu edukacyjnego.
3. Przydziału wychowawstw, na poszczególne lata nauki szkolnej, dokonuje dyrektor
szkoły i przedstawia je na posiedzeniu rady pedagogicznej przed rozpoczęciem nowego
roku szkolnego.
4. Zmiany wychowawstwa w czasie roku szkolnego można dokonać:
1) na wniosek 80 % rodziców klasy, złożony do dyrektora szkoły;
2) na wniosek rady rodziców, złożony do dyrektora szkoły - zmiany wychowawcy
w przypadkach przedstawionych w pkt. 1 i 2 dokonuje dyrektor szkoły po
przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego;
3) po stwierdzeniu, w ramach nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły,
rażącego zaniedbania obowiązków wychowawcy - o fakcie takim zostaje
poinformowana rada pedagogiczna;
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4) w przypadku nieobecności nauczyciela w pracy powyżej 1 miesiąca - gdy nauczyciel
jest nieobecny w pracy do 1 miesiąca, obowiązki wychowawcy klasy przejmuje
nauczyciel wskazany przez dyrektora szkoły.
5. Dyrektor szkoły ma prawo odstąpić od przydzielenia wychowawstwa w danym roku
szkolnym nauczycielowi, który:
1) nie wywiązał się z obowiązków wychowawcy w poprzednim roku szkolnym;
2) został odwołany z funkcji wychowawcy;
3) w sposób istotny naruszył normy wychowawcze, obowiązujące w szkole lub został
ukarany za naruszenie tych norm.
6. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do
wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.
7. Zadania nauczyciela – wychowawcy:
1) kieruje pracą zespołu nauczycieli uczących w danej klasie;
2) koordynuje działania wychowawcze w klasie;
3) współpracuje z rodzicami, z klasową rada rodziców, informuje ich o wynikach i
problemach w zakresie kształcenia i wychowania, włącza rodziców w organizację
życia klasowego;
4) organizuje spotkania z rodzicami – przynajmniej dwa razy w semestrze;
5) ocenia zachowanie uczniów;
6) organizuje różne formy życia klasowego, w tym pozalekcyjne;
7) wspiera różne formy samorządności uczniów;
8) prowadzi dokumentację związaną z procesem dydaktyczno – wychowawczym
zgodnie z odrębnymi przepisami.

ROZDZIAŁ SIÓDMY
KOORDYNATOR DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA
§ 26.1. Zadania koordynatora ds. bezpieczeństwa:
2. Powołany przez dyrektora koordynator ds. bezpieczeństwa, wykonując swoje zadania
integruje działania wszystkich podmiotów szkolnych (nauczycieli, uczniów i
rodziców) oraz współpracujących ze środowiskiem .
3. Zadania koordynatora ds. bezpieczeństwa powierza się wybranemu nauczycielowi.
4. Do podstawowych jego zadań należy :
1) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu
wychowawczego i programu profilaktyki
2) opracowanie procedur reagowania na sytuacje kryzysowe, w którym uwzględnia się
realne zagrożenia jakie występują w szkole
3) zbieranie i analizowanie informacji o występujących w szkole i okolicach zagrożeń i
przekazywanie ich dyrektorowi szkoły, nauczycielom i rodzicom
4) podejmowanie działań eliminujących występujące zagrożenia w okolicach szkoły
poprzez zgłaszanie takich przypadków policji, straży pożarnej, służbie zdrowia,
władzom lokalnym
5) opracowanie zasad i sposobu współpracy z policją
6) dokumentowanie podejmowanych działań w następujących formach:
a) Ewidencji zdarzeń i sytuacji kryzysowych.
b) Rejestru zgłoszeń i interwencji zewnętrznych w rozwiązywaniu sytuacji i zdarzeń
kryzysowych (policji, straży pożarnej, służby medycznej).
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c)
d)
e)

Wykazu uczniów zagrażających bezpieczeństwu w szkole.
Notatek służbowych z rozmowy z rodzicami, opiekunami prawnymi i
wychowawcami klas.
Koordynator ds. bezpieczeństwa na bieżąco informuje dyrektora szkoły o
wszystkich podejmowanych działaniach.

ROZDZIAŁ ÓSMY
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA
§27 PRAWA UCZNIA
1. Uczeń ma prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy;
2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo
i ochronę
przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej;
3) poszanowanie jego praw a zwłaszcza godnego traktowania;
4) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły,
a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób;
5) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów oraz dokonywania wyboru zajęć
pozalekcyjnych
6) obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;
7) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych i księgozbioru
biblioteki;
8) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową;
9)uczestniczenia w konkursach przedmiotowych i sportowych, reprezentowania szkoły
zgodnie ze swoimi zdolnościami i umiejętnościami;
10) zrzeszania się w organizacjach działających w szkole;
11) nauki religii w szkole;
12) uzyskania pomocy w nauce ze strony nauczyciela, wychowawcy oraz samorządu
szkolnego zarówno w przypadku zagrożenia oceną niedostateczną, jak i chęcią
ugruntowania i poszerzenia swoich wiadomości;
13) pomocy psychologicznej i pedagogicznej;
14) w szczególnych przypadkach orzeczonych przez lekarza i poradnię psychologiczno pedagogiczną, ze względu na stan zdrowia, do nauczania indywidualnego w domu.
15) Uczeń może skorzystać z telefonu komórkowego na terenie szkoły tylko i wyłącznie w
sytuacji koniecznej potrzeby. Korzystanie z telefonu komórkowego w czasie zajęć
szkolnych jest zabronione.
§ 28 OBOWIĄZKI UCZNIA
1. Uczeń ma obowiązek:
1) przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły;
1) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych
pracowników szkoły;
2) systematycznie uczęszczać na zajęcia lekcyjne, efektywnie wykorzystywać czas na
lekcji w zdobywaniu nowych wiadomości i umiejętności;
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3) być właściwie przygotowany do wszystkich zajęć;
4) uzupełniać braki w nauce wynikające z absencji;
5) prowadzić starannie zeszyty przedmiotowe i zeszyty ćwiczeń;
6) systematycznie wykonywać prace domowe zgodnie z wymogami nauczyciela
przedmiotu;
7) przestrzegać regulaminu pomieszczeń szkolnych wynikających ze specyfiki
ich przeznaczenia;
8) dbać o dobro, ład i porządek w szkole;
9) przeciwstawiać się przejawom wandalizmu, agresji i brutalności ,o wszelkich tego typu
zjawiskach niezwłocznie informować personel szkoły;
10) przez cały rok szkolny używać w szkole zmiennego obuwia;
11) niezwłocznie lub najpóźniej do 14 dni od chwili powrotu ucznia do szkoły
usprawiedliwić nieobecność na zajęciach lekcyjnych.
§ 29.1. Zabronione jest przynoszenie do szkoły środków zagrażających życiu i zdrowiu
innych.
2. Uczniowie bez zezwolenia nie mogą opuszczać terenu szkoły -zwolnienie z lekcji może
nastąpić wyłącznie na pisemną prośbę rodziców; ministranci uczestniczący w obrzędach
religijnych są zwalniani z lekcji wyłącznie na udokumentowaną prośbę księdza/katechety..
3. Za umyślnie wyrządzone szkody lub szkody wyrządzone wskutek nieprzestrzegania
ładu i porządku, materialnie odpowiada uczeń, który szkodę wyrządził;
4 . Za osiągnięcia w nauce i zachowaniu, aktywną pracę na rzecz klasy i szkoły uczeń
może być nagrodzony.
5. Za wzorowe wypełnianie obowiązków szkolnych, osiągnięcia w nauce i wzorowe
zachowanie uczeń klasy I-III może uzyskać:
1) na zakończenie pierwszego semestru dyplom " Wzorowy Uczeń ";
2) na koniec roku szkolnego nagrodę książkową lub dyplom.
3. W klasach IV-VIII uczeń otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku
rocznej klasyfikacji uzyska średnią ocen ze wszystkich, obowiązkowych przedmiotów
nauczania co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobre zachowanie. Uczeń nie może mieć
oceny dostatecznej z żadnego z przedmiotów obowiązkowych.
4. Uczeń, który uzyskał średnią powyżej 4,75 i wzorowe zachowanie może
uzyskać nagrodę książkową i dyplom wzorowego ucznia.
5. Uczeń może na koniec roku szkolnego uzyskać "DYPLOM" za reprezentowanie
szkoły w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych.
6. Uczeń może być nagrodzony również poprzez:
1) pochwałę na apelu szkolnym;
2) umieszczenie nazwiska na gazetce ściennej lub w prasie lokalnej;
3) nagrodę rzeczową lub pieniężną;
7. Rodzice uczniów kończących szkołę z wyróżnieniem, otrzymują podziękowanie w
postaci listu gratulacyjnego.
8. Formami wymienionymi w p.6.2 i 6.3 mogą być wyróżnione osoby, które wykazały się
znaczącym wkładem pracy na rzecz szkoły.
9. Z wnioskami o wyróżnienie lub nagrodzenie mogą występować nauczyciele, samorząd
uczniowski, dyrekcja szkoły oraz inne osoby. Decyzję o formie wyróżnienia lub nagrody
podejmuje rada pedagogiczna.
10. Rodzaj wyróżnienia zależy od możliwości finansowych szkoły.
11. Dla uczniów wybitnie zdolnych szkoła może wystąpić o specjalne stypendia.
§ 30.1. Za nieprzestrzeganie norm współżycia, łamanie wewnątrzszkolnych regulaminów i
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inne przewinienia popełnione na terenie szkoły, uczeń może być ukarany poprzez:
1) upomnienie przez nauczyciela;
2) upomnienie przez wychowawcę klasy;
3) upomnienie lub naganę dyrektora szkoły;
4) zakazem reprezentowania szkoły na zewnątrz;
5) zakazem uczestnictwa w imprezach klasowych lub szkolnych;
2. W przypadku zastosowania kar wymienionych w punktach 1 do 3 następuje
powiadomienie rodziców lub prawnych opiekunów ucznia.
3. Od nałożonej przez wychowawcę kary, uczeń, jego rodzice lub przedstawiciele
samorządu uczniowskiego mogą, w formie pisemnej, odwołać się do dyrektora szkoły
w terminie 3 dni od dnia nałożenia kary.
4. Dyrektor w porozumieniu z przewodniczącym samorządu uczniowskiego rozpatruje
odwołanie w ciągu 2 dni i postanawia:
1) oddalić odwołanie;
2) odwołać karę;
3) zawiesić wykonanie kary.
5. Decyzja dyrektora szkoły jest ostateczna.

ROZDZIAŁ DZIEWIĄTY
OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE
§ 31. 1. Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;
2) zachowanie ucznia;
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania
wewnątrzszkolnego.
3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli
poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w
stosunku do:
1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań
edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;
2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów
nauczania w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.
4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę oddziału,
nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad
współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie
szkoły.
5. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w
tym zakresie
2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju
3) motywowanie ucznia do dalszej pracy
4) dostarczenie rodzicom ( prawnym opiekunom ) i nauczycielom informacji o postępach,
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trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia i organizacji metod pracy dydaktyczno –
wychowawczej.
6) monitorowanie bieżącej pracy ucznia;
6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) w równym stopniu wiedzę, umiejętności i wkład pracy ucznia z
uwzględnieniem specyfiki przedmiotu
2) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania
poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i
dodatkowych zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem zindywidualizowanych
wymagań wobec uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole;
oraz informowanie o nich uczniów i rodziców ( prawnych opiekunów )
3) ustalanie ocen bieżących i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z
obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w szkole
4) ustalanie kryteriów zachowania
5) bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie według skali i w formach
przyjętych ww. placówce,
6) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o
której mowa w §35.3.
7) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających;
8) ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywane rocznych
ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania;
7. Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami.
§32.1.W ocenianiu obowiązują zasady:
1) zasada jawności ocen zarówno dla ucznia jak jego rodziców (opiekunów prawnych);
2) Uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie;
3) ocena końcowa nie jest średnią ocen cząstkowych;
4) zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) znają kryteria
oceniania, zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie;
5) zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu;
6) zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć
zróżnicowany poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen.
7) zasada otwartości – wewnątrzszkolne oceniania podlega weryfikacji i modyfikacji w
oparciu o okresową ewaluację.
§33 Obowiązki nauczycieli w procesie oceniania uczniów:
1. Każdy nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców
(prawnych opiekunów) o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i
rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
wynikających z realizowanego programu nauczania;
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
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3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
2. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i ich
rodziców o:
1) warunkach i sposobie oraz kryteriach zachowania;
2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie
klasyfikacyjnej zachowania.
3. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2. przekazywane i udostępniane są:
1) dla uczniów w formie ustnej na pierwszej lekcji zajęć edukacyjnych i
lekcji wychowawczej;
2) w formie ustnej na pierwszym zebraniu rodziców w miesiącu wrześniu;
3) w trakcie indywidualnych spotkań, nauczycieli z rodzicami;
4) w formie wydruku papierowego umieszczonego w teczce wychowawcy – dotyczy
oceny z zachowania - dostęp w godzinach pracy wychowawcy.
5) w formie elektronicznej (Statut Szkoły) umieszczonej na stronie internetowej Szkoły
Podstawowej w Hucisku.
4. W trakcie całego roku szkolnego, nauczyciel może przed rozpoczętym nowym działem
kształcenia/modułem, przekazywać, informować uczniów z wykazem umiejętności i
wiedzy podlegających ocenianiu w bieżącej pracy oraz na testach sprawdzających stopień
opanowania wiedzy lub umiejętności z tego zakresu materiału.
5. Nauczyciel jest obowiązany na podstawie pisemnej opinii publicznej lub niepublicznej
poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
dostosować wymagania edukacyjne, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i
edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub
specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
§34 System oceniania na I etapie edukacyjnym
1. W klasach I – III oceny: klasyfikacyjna: śródroczna i roczna, są opisowe z wyjątkiem j.
angielskiego, religii, zajęć komputerowych. W bieżącym ocenianiu dopuszcza się oprócz
oceny opisowej również oceny wyrażone stopniem. Ocena opisowa to ustna bądź
pisemna informacja nauczyciela na temat wykonywania zadań szkolnych przez ucznia. Ta
informacja może dotyczyć zarówno procesu wykonywania zadania, jak i efektu
działalności ucznia. Ocenianie ma na celu:
1) poinformowanie ucznia o postępie i poziomie jego osiągnięć edukacyjnych;
2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju;
3) motywowanie ucznia do dalszej pracy;
4) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i
specjalnych uzdolnieniach ucznia;
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno –
wychowawczej.
2. Ocena opisowa daje możliwość rzetelnej informacji na temat rezultatów aktywności
szkolnej ucznia oraz wskazówki jak samodzielnie pokonać trudności. Nauczyciel na
bieżąco informując ucznia o tym jak wykonał zadanie szkolne, podkreśla najpierw to, co
zostało dobrze zrobione, a później wskazuje błędy i pomaga je poprawić. Ocena opisowa
służy doskonaleniu procesu uczenia się poprzez różnicowanie nauczania w zależności od
indywidualnego rytmu zdobywania wiadomości i umiejętności wynikającego z rozwoju
ucznia.
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3. Półroczną i roczną ocenę opisową, nauczyciel sporządza na podstawie obserwacji, analiz
prac ucznia, wypowiedzi. Wpisy do e-dziennika odzwierciedlają informacje wyrażone w
stopniu, dotyczące:
1) rozwoju intelektualnego, osiągnięcia w zakresie edukacji polonistycznej,
matematycznej i przyrodniczej oraz języka obcego, ze szczególnym uwzględnieniem:
czytania, jego tempa, techniki i rozumienia, pisania jego tempa, techniki, poprawności,
mówienia i słuchania oraz wiedzy o języku, umiejętności matematycznych, znajomości
przyrody i opisywania składników przyrody;
2) społeczno – moralnego z uwzględnieniem zachowań wobec ludzi, siebie oraz
zachowań wobec wytworów kultury;
3) fizycznego jako dostrzeganie związku przyrody z życiem i zdrowiem człowieka,
postawa ciała, sprawność i zdrowie;
4. Półroczna ocena opisowa sporządzona w jednym egzemplarzu dla rodziców będzie
opatrzona wskazówkami dotyczącymi dalszej pracy z uczniem. Wpis do dziennika dotyczy
tylko wskazań do dalszej pracy. Roczną ocenę opisową wpisuje się na świadectwo szkolne
oraz do arkusza ocen.
5. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się obok oceny opisowej stosowanie oceny cyfrowej
w zależności od decyzji nauczyciela. Stopnie zapisywane będą w e-dzienniku, w zeszytach
uczniów oraz na pracach pisemnych (karty pracy, sprawdziany, testy).
6. Rodzice otrzymują informacje o postępach dziecka poprzez ustne rozmowy z
wychowawcą, uwagi pisemne w zeszytach, pisemną śródroczną ocenę opisową oraz w
toku comiesięcznych konsultacji (zebrania, wywiady).
7. Przy ocenianiu osiągnięć ucznia z dodatkowych zajęć edukacyjnych i religii stosuje się
ocenę wyrażoną stopniem zgodnie z zasadami oceniania obowiązującymi w klasach IV –
VIII. W ocenie bieżącej pracy ucznia można stosować ocenę:
1) słowną wyrażoną ustnie;
2) pisemną;
3) stopniem – zgodnie z zasadami oceniania obowiązującymi w klasach IV – VIII.
8. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy
przez ucznia klasy I – III szkoły podstawowej. Wniosek o niepromowanie składa
wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii rodziców i uwzględnieniu opinię wydanej przez
poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną.
§ 35. Ocenianie z zajęć edukacyjnych w klasach IV -VIII
1.Wprowadza się następujące zasady klasyfikacji w klasach I V– VIII:
1) Klasyfikowanie śródroczne oraz końcoworoczne polega na ustaleniu
oceny
klasyfikacyjnej oraz oceny zachowania.
2) Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania,
uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.
3) Uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał z obowiązujących zajęć
edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z
zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
4) Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo
etykę, dośredniej ocen, o której mowa w ust. 2, wlicza się także roczne oceny
uzyskane z tych zajęć.
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2. Szczegółowe formy oceniania w klasach IV – VIII:
SKALA OCEN:
Stopień
Oznaczeni
e
cyfrowe
celujący
6
plus bardzo dobry + 5
bardzo dobry
5
minus bardzo dobry - 5
plus dobry
+4
dobry
4
minus dobry
-4
plus dostateczny
+3
dostateczny
3
minus dostateczny
-3
plus
+2
dopuszczający
2
dopuszczający
minus
-2
dopuszczający
1
niedostateczny
3. Ocenianie klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne ustala się w stopniach
według skali 6 – 1.
Stopień
Oznaczenie Skrót
cyfrowe
literowy
celujący
6
Cel
bardzo dobry
5
Bdb
dobry
4
Db
dostateczny
3
Dst
dopuszczający
2
Dop
niedostateczny
1
Nast.
1) Oceny bieżące wpisywane są do dziennika elektronicznego cyfrowo.
Oceny śródroczne w dziennikach i w arkuszach osobowych ucznia w formie skrótu
literowego.
Oceny końcoworoczne wystawiane są słownie w pełnym brzmieniu.
2) Oceny ze sprawdzianów pisemnych należy wpisywać kolorem czerwonym, nie
stosując tego koloru do wpisu innych ocen. Jeżeli uczeń nie piszę sprawdzianu stosuje
się oznaczenie „ x ”.
3) Zasady przeprowadzania sprawdzianów wiadomości:
a) sprawdziany kilkunastominutowe (kartkówki) z ostatnich trzech lekcji, bez
uprzedniego zapowiedzenia ( nie więcej niż dwa w ciągu dnia ),
b) sprawdziany z szerszym zakresem materiału lub sprawdziany okresowe, odbywają się
z tygodniowym zapowiedzeniem ( może się odbyć jeden w ciągu dnia i nie więcej jak
dwa w ciągu tygodnia w klasach IV-VI oraz jeden w ciągu dnia i nie więcej jak trzy w
ciągu tygodnia w klasach VII-VIII).
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4) W przypadku testów sprawdzających obowiązuje następująca skala
oceniania: 100 % - 96 % ocena celująca
95 % - 85 % ocena bardzo dobra
84 % - 70 % ocena dobra
69 % - 50 % ocena dostateczna
49 % - 30 ocena dopuszczająca
29 % - 0% ocena niedostateczna
5.Dopuszcza się dodatkowo stosowanie: plus (+) oraz minus (-) za nieprzygotowanie do
lekcji, aktywność, zadania domowe lub ich brak oraz cząstkowe odpowiedzi. (Sposób
przeliczania plusów i minusów na poszczególne oceny jest określony przez Przedmiotowe
Systemy Oceniania z poszczególnych przedmiotów. Przyjmuje się, że do otrzymania oceny
bardzo dobrej wymagana jest taka sama ilość plusów, co do otrzymania oceny
niedostatecznej minusów
§ 36 KRYTERIA WYMAGAŃ PRZY STAWIANIU OCEN UCZNIOM:
1. Ocenę celującą ( cel – 6 ) otrzymuje uczeń, który:
a) posiadał wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program, samodzielnie i
twórczo rozwija swoje uzdolnienia,
b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów
teoretycznych lub praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także
zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy,
c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach, zawodach sportowych i innych,
kwalifikuje się do finałów na szczeblu wojewódzkim ( regionalnym ) albo krajowym
lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.
2. Ocenę bardzo dobrą ( bdb – 5 ) otrzymuje uczeń, który:
a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania
przedmiotu w danej klasie
b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy
teoretyczne i praktyczne, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania
zadań, problemów w nowych sytuacjach,
3. Ocenę dobrą ( db – 4 ) otrzymuje uczeń, który:
a) opanował wiadomości i umiejętności w zakresie pozwalającym na rozumienie
większości realizacji między elementami wiedzy z danego przedmiotu nauczania,
b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne
lub praktyczne.
4. Ocenę dostateczną ( dst – 3 ) otrzymuje uczeń, który:
a) opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym postępy w
dalszym uczeniu się tego przedmiotu,
b) rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności, czasem przy pomocy
nauczyciela.
5. Ocenę dopuszczającą ( dop – 2 ) otrzymuje uczeń, który:
a) w ograniczonym zakresie opanował podstawowe wiadomości i umiejętności a braki
nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego
przedmiotu w ciągu dalszej nauki,
b) rozwiązuje – często przy pomocy nauczyciela – zadania typowe, o niewielkim stopniu
trudności.
6. Ocenę niedostateczną ( ndst – 1 ) otrzymuje uczeń, który:
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a) nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności, a
braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu
b) nie jest w stanie, nawet przy pomocy nauczyciela, rozwiązywać zadania, o niewielkim
c)
( elementarnym ) stopniu trudności.
7. Szczegółowe kryteria oceniania z poszczególnych przedmiotów przedstawia każdy
nauczyciel na początku roku szkolnego
8. Oceny cząstkowej ucznia należy dokonywać minimum trzy razy w semestrze.
9. O przewidywanej ocenie niedostatecznej, ucznia informują nauczyciele poszczególnych
przedmiotów na miesiąc przed terminem klasyfikacji, natomiast rodziców ( prawnych
opiekunów ) informuje wychowawca klasy w formie pisemnej.
§ 37 Ocenianie zachowania ucznia:
1.Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich
rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania
zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania.
2. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono
zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń
lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologicznopedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę
klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia
zasad współżycia społecznego i norm etycznych.
4. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
3) dbałość o honor i tradycje szkoły;
4) dbałość o piękno mowy ojczystej;
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
7) okazywanie szacunku innym osobom.
5. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się :
1) w klasach I - III ocenę opisową.
2) w klasach IV – VIII według następującej skali:
a) wzorowe;
b) bardzo dobre;
c) dobre;
d) poprawne;
e) nieodpowiednie;
f) naganne,
6. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

Strona 36 z 53

Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo
wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz
drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
4) Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę
klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej,
a uczeń
klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły.
7. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę
klasyfikacyjną zachowania.
8. Wychowawca, wystawiający ocenę z zachowania, ma obowiązek zasięgnąć w
tej sprawie opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego.
9. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.
10. Kryteria oceny zachowania w klasach I – III
.
Zachowanie można rozpatrywać w sześciu kategoriach, nazywając je umownie:
6 - zachowanie szczególnie przykładne,
5 - zachowanie przykładne
4 - zachowanie dobre,
3 - zachowanie poprawne
2 - zachowanie budzące zastrzeżenia
1 - zachowanie nieodpowiednie
Poszczególne osiągnięcia uczniów wpisywane są na bieżąco w dzienniku elektronicznym.
Powyższe wpisy umożliwiają nauczycielowi dokładne scharakteryzowanie ucznia
przy tworzeniu oceny opisowej .
Osiągnięcia ucznia :
6 - zachowanie szczególnie przykładne
Uczeń/uczennica odpowiedzialnie wywiązuje się z powierzonych zadań i zobowiązań.
Aktywnie uczestniczy w zajęciach. Wykazuje dużą inicjatywę i samodzielność. Jest
pracowity(-a) i wytrwały(-a) w dążeniu do wyznaczonych celów. Zgodnie i twórczo
współpracuje w zespole. Jest opiekuńczy(-a), troskliwy(-a), koleżeński(-a),
prawdomówny(-a), kulturalny(-a).. Potrafi dokonać samooceny własnego zachowania
i działania oraz ocenić zachowanie innych.
5 – zachowanie przykładne
Uczeń/uczennica jest opiekuńczy(a),troskliwy(a),koleżeński(a), prawdomówny(a),
kulturalny(a).Dotrzymuje zawartych umów. Panuje nad emocjami. Radzi sobie z
różnymi problemami życia codziennego. Z chęcią podejmuje działania na rzecz
klasy. Stosuje się do poleceń nauczyciela. Na zajęcia zawsze przychodzi
przygotowany, nie spóźnia się. Służy pomocą kolegom i koleżankom.
4 - zachowanie dobre
Uczeń/uczennica zachowuje się kulturalnie, używa form grzecznościowych, jest
koleżeński(-a), uczynny(-a). Zna zasady bezpieczeństwa w czasie zabaw (zajęć) i
ich przestrzega. Dotrzymuje warunków zawartych umów. W miarę możliwości stara
się wywiązywać ze swoich obowiązków. Jest prawdomówny(-a). Potrafi ocenić
własne zachowanie i zachowanie innych. Jest koleżeński wobec rówieśników.
Potrafi współpracować w zespole.
3 - zachowanie poprawne
Uczeń/uczennica zna formy grzecznościowe, choć nie zawsze je stosuje. Stara się kulturalnie
nawiązywać kontakty z rówieśnikami i dorosłymi. Próbuje oceniać własne zachowanie.
Widzi potrzebę poprawy niektórych zachowań. Nie zawsze dotrzymuje
3)
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obietnic i zobowiązań. Potrafi jednak przyznać się do błędu. Stara się
przestrzegać bezpieczeństwa w czasie zajęć i zabaw oraz dotrzymywać umów.
Radzi sobie z własnymi emocjami. Potrafi pracować w zespole.
2 - zachowanie budzące zastrzeżenia
Uczeń/uczennica zna formy grzecznościowe i zasady kulturalnego zachowania. Ma jednak
trudności z ich przestrzeganiem. Rozumie, na czym polega koleżeństwo. Widzi i ocenia
niewłaściwe zachowania innych. Ma problemy z oceną własnych zachowań i
opanowaniem emocji. Ma własne przekonania i zasady postępowania, które czasami
budzą zastrzeżenia. Nie zawsze wywiązuje się ze swoich zadań i zobowiązań.
1 – zachowanie nieodpowiednie
Uczeń/uczennica problemy z oceną własnych zachowań i opanowaniem emocji. Nie
zawsze wywiązuje się ze swoich zadań i zobowiązań. Nie potrafi zgodnie współpracować
w zespole. Nie radzi sobie z własnymi emocjami. Nie potrafi przyznać się do
popełnionego błędu. Nie wykazuje inicjatywy i samodzielności w działaniu.
11. Kryteria oceniania zachowania uczniów w klasach IV-VIII
I. Wychowawca lub opiekun grupy przyznaje liczbę punktów według punktacji
wskazanej w regulaminie.
II. ZACHOWANIE WYJŚCIOWE
- DOBRE
Każdy uczeń otrzymuje - 220 pkt
III. KLASYFIKACJA PUNKTOWA
ZACHOWANIE

LICZBA PUNKTÓW

WZOROWE
BARDZO DOBRE
DOBRE
POPRAWNE
NIEODPOWIEDNIE
NAGANNE

powyżej 340
280 – 339
220 – 279
160 – 219
100 – 159
Poniżej 99

IV. UCZEŃ UZYSKUJE PUNKTY DODATNIE ( + )
1.
Udział w konkursach przedmiotowych, gminnych, pozostałych


 I etap - 15 pkt (laureat 20 pkt)

 II etap - 20 pkt (laureat 30 pkt)
 III etap
- 15 pkt (laureat 40 pkt)
2. Udział w zawodach sportowych
- etap gminny – 10 pkt
– 15 pkt
- powiatowy
—20 pkt
- wojewódzki
—25 pkt
- etap krajowy
3.
Dobre sprawowanie funkcji w szkole
— 15 pkt
4.
Dobre sprawowanie funkcji w klasie
— 10 pkt
5.
Udział w uroczystościach szkolnych — 5 pkt
Aktywny udział
- 10 pkt
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6.
7.



8.



Kultura osobista : 10 pkt
Prace społeczne
na rzecz szkoły : 10 pkt
na rzecz klasy: 5 pkt
Udokumentowana pomoc kolegom w nauce —20 pkt
jednorazowa pomoc
- 5 pkt

Wzorowe pełnienie obowiązków dyżurnego w klasie: 10 pkt
10. Pomoc w organizowaniu imprezy szkolnej: 10 pkt
11. Prace na rzecz środowiska lokalnego: 10 pkt
12. Stosunek do nauki: 20 pkt
13. Frekwencja: 15 pkt
14. Do dyspozycji wychowawcy klasy: 10 pkt
Uwaga:
w pkt 3,4, 6, 9, 11, 12, 13, 14 uczeń otrzymuje punkty jednorazowo na koniec
semestru
9.

V. UCZEŃ UZYSKUJE PUNKTY UJEMNE ( - )
1. Przeszkadzanie w prowadzeniu lekcji —5 pkt
2. Niewykonywanie poleceń nauczyciela — 10 pkt
3. Aroganckie zachowanie wobec nauczyciela lub innego pracownika szkoły — 15 pkt
4. Wyzywanie kolegów — 5 pkt
5. Zaczepki słowne — 5 pkt
6. Zaczepki fizyczne —5 pkt
7. Bójka na terenie szkoły — 20 pkt
8. Używanie wulgarnych słów — 10 pkt
9. Złe zachowanie na korytarzu — 5 pkt
10. Niszczenie sprzętu szkolnego —10 pkt
11. Niszczenie rzeczy kolegów i innych osób: — 10 pkt
12. Zaśmiecanie szkoły i otoczenia — 5 pkt
13. Niewypełnianie obowiązku ucznia lub dyżurnego — 5 pkt
14. Spóźnianie się na lekcje

15.
16.
17.
18.

Palenie papierosów — 20 pkt
Picie alkoholu lub używanie narkotyków — 30 pkt
Wymuszanie od kolegów pieniędzy lub przedmiotów — 10 pkt
Kradzież — 10 pkt
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Rzucanie śniegiem do środka budynku, w okna budynku, nacieranie i bicie śniegiem
kolegów — 5 pkt
20. Wychodzenie poza teren szkoły bez pozwolenia nauczyciela — 10 pkt
21. Wagarowanie
a) 1 lekcja – 5 pkt
b) więcej niż jedna lekcja – 12 pkt
21. Przeszkadzanie dyżurnemu w pełnieniu obowiązków — 5 pkt
22. Nienoszenie zmiennego obuwia —5 pkt
23. Nieprzynoszenie pomocy na lekcje (brak książek, zeszytów) — 5 pkt
24. Inne wykroczenia przeciw regulaminowi uczniowskiemu — 10 pkt
25. Frekwencja — 10 pkt
26. Stosunek do nauki: —15 pkt

19.

VI.



UWAGI
Oceny wzorowej nie może uzyskać uczeń:



1. który posiada na koncie (poza dodatnimi) 40 pkt ujemnych,
2. którego nie cechuje wysoka kultura osobista ( patrz pkt 6 -max. ilość punktów)
Jeżeli uczeń otrzyma naganę dyrektora szkoły, to bez względu na liczbę
uzyskanych punktów może uzyskać najwyżej ocenę dobrą.



Uzyskane punkty
(dodatnie i ujemne) nauczyciel wpisuje do zeszytu uwag wraz z
datą i podpisem.

§ 38.1. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia
edukacyjne, a ocenę z zachowania wychowawcy klas.
§ 39. Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z
obowiązkowych zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
1. Uzasadnienie zastrzeżeń dotyczących oceny rocznej. Uczeń lub jego rodzice mogą
zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z
zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
2. Termin i adresat zgłaszania zastrzeżeń. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane w terminie
do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
3. Tryb postępowania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przy wystawianiu
oceny. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć
edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor
powołuje komisję, która:
W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza
sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala
roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. Termin sprawdzianu
uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
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W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę
klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów, w
przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
4. Przebieg sprawdzianu wiedzy i umiejętności. Sprawdzian wiedzy i umiejętności
przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, a następnie ustala się roczną ocenę
klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.
5. Kryteria oceniania obowiązujące na sprawdzianie wiedzy i umiejętności. W zależności
od rodzaju zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzany jest sprawdzian wiedzy i
umiejętności, uczeń jest oceniany według kryteriów obowiązujących na danych
zajęciach edukacyjnych.
6. Skład komisji sprawdzającej :
W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
dyrektor szkoły– przewodniczący komisji,

nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu – egzaminator,


nauczyciel tego samego przedmiotu lub pokrewnego – członek komisji.

Jako obserwator w pracach komisji mogą uczestniczyć:
o
przedstawiciel Rady Rodziców – na wniosek rodziców
ucznia, o doradca metodyczny – na wniosek egzaminatora,
owychowawca klasy,
nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, który wystawił sporną ocenę może być
zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie
uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor powołuje innego
nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie
nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej
szkoły.
W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania
Dyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji
Wychowawca klasy
Wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej
klasie
Przedstawiciel samorządu uczniowskiego
Przedstawiciel rady rodziców
7. Ustalenia komisji sprawdzającej. Ustalona przez komisję ocena klasyfikacyjna z zajęć
edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od
ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z
wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej, która może być zmieniona
w wyniku egzaminu poprawkowego.
8. Dokumentacja pracy komisji sprawdzającej. Z prac komisji sporządza się
protokół zawierający w szczególności:

o
o
o
o

W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
skład komisji
termin sprawdzianu
zadania (pytania) sprawdzające
wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę
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o
o
o
o

W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania :
skład komisji
termin posiedzenia komisji
wynik głosowania
ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Do protokołu dołącza się
pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
9.Nieobecność ucznia na sprawdzianie . Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie
przystąpił do sprawdzianu wiedzy i umiejętności w wyznaczonym terminie, może do
niego przystąpić w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

§ 40.EGZAMIN KLASYFIKACYJNY
1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej ( semestralnej ) stwierdza się, że poziom
osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w
klasie programowo wyższej ( semestrze programowo wyższym ), szkoła powinna
w miarę możliwości stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków.
2. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego , kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych
jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności
ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te
zajęcia w szkolnym planie nauczania.
3. Uczeń nie klasyfikowany z powodu nieobecności usprawiedliwionej może zdawać
egzamin klasyfikacyjny za zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne.
4. W przypadku nieobecności nie usprawiedliwionej, zgodę na egzamin klasyfikacyjny
może wyrazić rada pedagogiczna wyłącznie na pisemną prośbę ucznia lub jego
rodziców ( prawnych opiekunów ).
5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych
przepisów indywidualny tok nauki oraz uczeń spełniający obowiązek nauki poza
szkołą.
6. Egzamin klasyfikacyjny końcoworoczny ( semestralny ) przeprowadza się na minimum
jeden dzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, po uzgodnieniu
terminu z uczniem i jego rodzicami ( prawnymi opiekunami ).
7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja w składzie:
a) nauczyciel prowadzący zajęcia - przewodniczący,
b) wychowawca klasy
- członek,
c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia - członek. 8.
Egzamin klasyfikacyjny ma formę pisemną.
9. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół.
10. Przy egzaminie klasyfikacyjnym może być obecny rodzic ( prawny opiekun ) w
charakterze obserwatora.
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§ 41. EGZAMIN POPRAWKOWY
1. Uczeń otrzymuje promocje do klasy programowo wyższej jeżeli ze wszystkich zajęć
edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne
końcoworoczne wyższe od stopnia niedostatecznego. Uczeń, który nie spełnił
powyższego warunku, nie otrzymuje promocji i powtarza tą samą klasę, z
zastrzeżeniem pkt. 3.
2. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna końcoworoczna
(semestralna) może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.
3. Egzamin poprawkowy może zdawać uczeń, który w wyniku końcoworocznej
klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych. W
wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin
poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.
4. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z
plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których
egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.
5. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w okresie od 15 sierpnia do
31 sierpnia.
6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora
szkoły. W skład komisji wchodzą:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze – jako
przewodniczący komisji
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący
c) nauczyciel prowadzący taki same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek
komisji,
7. Nauczyciel, o którym mowa w punkcie 6 b może być zwolniony z udziału w pracy
komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W
takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego
nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne z tym, że powołanie
nauczyciela zatrudnionego w innej szkole, następuje w porozumieniu z dyrektorem tej
szkoły.
8. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:
a) skład komisji,
b) termin egzaminu,
c) pytania egzaminacyjne,
d) wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję.
Do protokołu załącza się pisemne pracę ucznia i zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia.
9. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w
wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie,
określonym przez dyrektora szkoły.
10. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza
klasę z zastrzeżeniem punktu 11.
11. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w
ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu
poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych.
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§ 42 EGZAMIN SPRAWDZAJĄCY
1. Do egzaminu sprawdzającego może przystąpić, na własną prośbę lub prośbę rodziców
/prawnych opiekunów/ uczeń, jeżeli jego lub jego rodziców zdaniem,
ustalona przez nauczyciela ocena śródroczna lub końcoworoczna jest zaniżona. Prawo
do egzaminu sprawdzającego nie przysługuje uczniowi, który otrzymał więcej niż
dwa stopnie niedostateczne śródroczne (końcoworoczne).
Podanie o przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego z jednego lub kilku przedmiotów,
należy złożyć w sekretariacie Dyrektora Szkoły w poniedziałek danego tygodnia, w
którym ma odbyć się posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej. W podaniu
należy określić przedmiot /przedmioty/, z którego ma być przeprowadzony egzamin
oraz ocenę, o którą uczeń ubiega się.
Termin egzaminu wyznacza dyrektor szkoły w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami.
Egzamin musi być przeprowadzony najpóźniej w przeddzień posiedzenia Rady
Pedagogicznej zatwierdzającego wyniki klasyfikacji.
W przypadku nie dojścia do skutku egzaminu sprawdzającego z przyczyn leżących po
stronie ucznia, drugiego terminu nie wyznacza się; ocena ustalona przez nauczyciela
jest ostateczna.
2. Egzamin sprawdzający przeprowadza się na pisemną prośbę rodziców ucznia, zgłoszoną
do dyrektora szkoły, nie później niż na tydzień przed zakończeniem zajęć
dydaktycznych w danym okresie ( roku szkolnym).
3. Komisję powołaną przez dyrektora szkoły stanowią:
a)
dyrektor szkoły– przewodniczący komisji,
b)
nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu – członek komisji,
c)
nauczyciel tego samego przedmiotu lub pokrewnego – członek komisji,
Jako obserwator w pracach komisji mogą uczestniczyć:
d)
przedstawiciel Rady Rodziców – na wniosek rodziców ucznia,
e)
wychowawca klasy.
4. Egzamin sprawdzający przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem zajęć:
plastyka, muzyka, technika, informatyka i wychowanie fizyczne, z których egzamin
ma mieć formę ćwiczeń praktycznych.
5. Stopień trudności pytań, ćwiczeń, zadań ustalonych przez komisję, która przeprowadza
egzamin musi odpowiadać kryterium ocen, o który ubiega się uczeń.
6. W wyniku egzaminu ocena z zajęć może zostać podniesiona – pozytywny wynik, lub
pozostawiona bez zmian – negatywny wynik.
7. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół, który wraz z pisemną
odpowiedzią i informacją o odpowiedzi ustnej załącza się do arkusza ocen, gdzie
wpisuje się datę egzaminu i ustalony stopień.
8. Od ustalonej przez komisję oceny z egzaminu sprawdzającego nie ma odwołania.
§ 43 PROMOCJA
1. Uczeń klasy I – III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego
osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym, oceniono pozytywnie.
2. Ucznia klasy I – IIIopinią wydaną przez lekarza lub poradnię psychologicznopedagogiczną albo inną poradnię specjalistyczną w porozumieniu z rodzicami.
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3. Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej,
jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych, określonych w planie nauczania, uzyskał
oceny klasyfikacyjne końcoworoczne wyższe od stopnia niedostatecznego i miał
zachowanie co najmniej nieodpowiednie albo pierwszy rok miał ocenę negatywną.
4. Ucznia klasy IV - VIII można pozostawić na drugi rok w tej samej klasie jeśli miał
zachowanie naganne trzeci rok z rzędu w przypadku jeśli ma drugi rok z rzędu ocenę
negatywną z zachowania Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu.
5. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w pkt.3, i nie otrzymuje promocji i
powtarza tę samą klasę.
6. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w
ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu
poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych.
7.Uczeń kończy szkołę podstawową jeżeli na zakończenie klasy szóstej szkoły
podstawowej uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od niedostatecznej i przystąpił do
egzaminu sprawdzającego.
8. Sprawdzian i egzamin przeprowadza Okręgowa Komisja Egzaminacyjna według zasad
określonych w rozporządzenia MEN w sprawie oceniania, klasyfikowania i
promowania.
9. Wynik egzaminu odnotowuje się na świadectwie, ale nie ma on wpływu na ukończenie
szkoły.
§ 44 Sprawdzian po zakończeniu szkoły podstawowej
1. Egzamin 8-klasisty będzie przeprowadzany od roku szkolnego 2018/2019 na
zakończenie ostatniej klasy szkoły podstawowej w nowym systemie.
2. W latach szkolnych 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 egzamin ten przeprowadzany
będzie z trzech obowiązkowych przedmiotów: języka polskiego, języka obcego
nowożytnego i matematyki.
3. 0d roku szkolnego 2021/2022 do przedmiotów obowiązkowych dołączy także jeden z
przedmiotów do wyboru: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.
4. Wyniki uzyskane na egzaminie 8-klasisty ze wskazanych przedmiotów pozwolą określić
poziom kompetencji uczniów kończących szkołę podstawową w kluczowych dziedzinach
wiedzy, będących podstawą do podejmowania nauki na kolejnym etapie kształcenia.
5. Uczeń będzie przystępował do egzaminu 8-klasisty z tego języka obcego nowożytnego,
którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
6. Wyniki egzaminu 8-klasisty przedstawione zostaną w formie procentów i na
skali centylowej, obejmując wyniki z: języka polskiego, matematyki, języka obcego
nowożytnego oraz – od roku szkolnego 2021/2022 – wynik z jednego wybranego
przedmiotu spośród: historii, biologii, chemii, fizyki, geografii.
7. Przystąpienie do egzaminu 8-klasisty jest obowiązkowe. Wyniki uzyskane na tym
egzaminie będą stanowić jedno z kryteriów rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.
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ROZDZIAŁ DZIESIĄTY
Warunki bezpiecznego pobytu uczniów w szkole
§ 45. 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami
oraz innymi przejawami patologii społecznej w obiekcie szkolnym, nadzór nad tym, kto
wchodzi na teren szkoły sprawują: pracownik obsługi szkoły oraz dyżurujący nauczyciele.
2. Wszyscy uczniowie mają obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli
dyżurnych oraz pracowników obsługi szkoły podczas wchodzenia do budynku,
korzystania z szatni, podczas przerw międzylekcyjnych.
3. Szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie
organizowanych przez nauczycieli zajęć na terenie szkoły oraz poza jej terenem w
trakcie wycieczek:
1) podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych za
bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Zobowiązany jest on
również do niezwłocznego poinformowania Dyrektora Szkoły o każdym wypadku,
mającym miejsce podczas zajęć;
2) podczas przerwy dyżur na korytarzach pełnią wyznaczeni nauczycieli zgodnie z
harmonogramem dyżurów;
3) podczas zajęć poza terenem szkoły pełną odpowiedzialność za zdrowie i
bezpieczeństwo uczniów ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek
szkolnych - kierownik wycieczki wraz z opiekunami.
4. W miejscach o zwiększonym ryzyku wypadku – sala gimnastyczna, pracownie:
informatyki, opiekun pracowni lub inny pracownik odpowiedzialny za prowadzenie zajęć,
opracowuje regulamin pracowni i na początku roku zapoznaje z nim uczniów.
5. Budynek szkoły jest monitorowany całodobowo (na zewnątrz).
6. Szkoła na stałe współpracuje z policją.
7. Uczniowie powinni przestrzegać godzin wyjścia/wejścia do szkoły.
8. Ucznia może zwolnić z danej lekcji dyrektor szkoły, wychowawca klasy lub
nauczyciel danych zajęć edukacyjnych – na pisemny wniosek rodziców, w którym
podano przyczynę zwolnienia oraz dzień i godzinę wyjścia ze szkoły.
9. W przypadku nieobecności nauczyciela, można odwołać pierwsze lekcje, a zwolnić
uczniów z ostatnich.
10. Opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest
możliwe pod warunkiem, że dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad klasą przejmuje
inny pracownik szkoły.
11. W razie zaistnienia wypadku uczniowskiego, nauczyciel, który jest jego
świadkiem, zawiadamia pielęgniarkę szkolną, inspektora bhp oraz Dyrektora Szkoły.
12. Dyrektor Szkoły powiadamia o wypadku zaistniałym na terenie szkoły pogotowie
ratunkowe (w razie potrzeby), rodziców oraz organ prowadzący.
13. O wypadku śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym powiadamiany jest prokurator
i kurator oświaty, a o wypadku w wyniku zatrucia – państwowy inspektor sanitarny.
§ 46 Procedury postępowania w przypadku zagrożenia
1. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń który, nie ukończył 18 lat, używa
alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd,
bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji, nauczyciel powinien podjąć
następujące kroki:
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1) Przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy.
2) Wychowawca informuje o fakcie pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły.
3) Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im
uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem, w ich obecności.
W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego
postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku
interwencji profilaktycznej może zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do
specjalistycznej placówki i udział dziecka w programie terapeutycznym.
4) Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal z
wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka,
dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję
(specjalistę ds. nieletnich).
5) W przypadku, gdy szkoła wykorzystała wszystkie dostępne jej środki oddziaływań
wychowawczych, (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem,
itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły
powiadamia sąd rodzinny lub policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych
instytucji.
6) W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który ukończył 17 lat,
przestępstwa ściganego z urzędu lub jego udziału w działalności grup przestępczych,
zgodnie z art. 304 § 2 kodeksu postępowania karnego, dyrektor szkoły jako przedstawiciel
instytucji jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję.
2. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń
będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków powinien podjąć następujące kroki:
1) Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy;
2) Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go
samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie;
3) Wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie
udzielenia pomocy medycznej;
4) Zawiadamia o tym fakcie Dyrektora Szkoły oraz rodziców/opiekunów, których
zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. Gdy rodzice/opiekunowie
odmówią odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia w szkole, czy przewiezieniu do placówki
służby zdrowia, albo przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszom policji - decyduje
lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem
szkoły/placówki;
5) Dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia będącego
pod wpływem alkoholu - odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on agresywny, bądź swoim
zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób. W
przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości, policja ma możliwość przewiezienia ucznia
do izby wytrzeźwień, albo do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych - na czas
niezbędny do wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 godzin). O fakcie umieszczenia
zawiadamia się rodziców/opiekunów oraz sąd rodzinny, jeśli uczeń nie ukończył 18 lat;
6) Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat znajduje się
pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły, to dyrektor szkoły ma
obowiązek powiadomienia o tym policji (specjalisty ds. nieletnich) lub sądu rodzinnego; 3.
W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą
wyglądem narkotyk powinien podjąć następujące kroki:
1) Nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do
niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji,
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próbuje (o ile to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo
znaleziona substancja należy.
2) Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły wzywa policję.
3)Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje
informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.
4. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję
przypominającą narkotyk, powinien podjąć następujące kroki:
1) nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor, itp.) ma prawo
żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz
kieszeni (we własnej odzieży), ew. innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich
związku z poszukiwaną substancją. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać
czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia - jest to czynność zastrzeżona
wyłącznie dla policji.
2) o swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów
ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa.
3) w przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi
substancji i pokazania zawartości teczki, dyrektor szkoły wzywa policję, która przeszukuje
odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją
do ekspertyzy.
4) jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu,
zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki policji. Wcześniej próbuje
ustalić, w jaki sposób i od kogo, uczeń nabył substancję. Całe zdarzenie nauczyciel
dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi
spostrzeżeniami.

§ 47 Podstawowe zasady przestrzegania bezpieczeństwo uczniów.
1. Dyrektor szkoły, nauczyciele i pracownicy szkoły są odpowiedzialni za bezpieczeństwo
i zdrowie uczniów w czasie ich pobytu w szkole oraz zajęć poza szkołą, organizowanych
przez nią.
2. Sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w szkole oraz podczas zajęć
obowiązkowych i nadobowiązkowych realizowane jest poprzez:
1) systematyczne kontrolowanie obecności uczniów na każdej lekcji i
zajęciach dodatkowych, reagowanie na spóźnienia, ucieczki z lekcji;
2) systematyczne sprawdzanie obecności uczniów zobowiązanych do przebywania
w świetlicy i egzekwowanie przestrzegania regulaminu świetlicy;
3) uświadomienie uczniom zagrożenia i podawanie sposobów przeciwdziałania im,
4) sprawdzanie warunków bezpieczeństwa w miejscach, gdzie prowadzone są zajęcia
(dostrzeżone zagrożenie usunąć lub zgłosić dyrektorowi szkoły);
5) reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów
stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów;
6) zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie szkoły;
7) niezwłocznie zawiadamianie Dyrektora Szkoły o wszelkich dostrzeżonych
zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia
lub życia uczniów
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3. W razie wypadku należy udzielić pierwszej pomocy, zawiadomić i wezwać
pielęgniarkę, w razie potrzeby wezwać pogotowie ratunkowe (każdy wypadek należy
odnotować w „zeszycie wypadków”, znajdującym się w sekretariacie szkoły).
4. Jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć - niezwłocznie się je
przerywa i wyprowadza się z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece szkoły.
5. Pomieszczenia szkoły, w szczególności pokój nauczycielski, pokój nauczycieli
wychowania fizycznego, sale lekcyjne wyposaża się w apteczki zaopatrzone w środki
niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy.
6. Nauczyciele, w szczególności prowadzący zajęcia wychowania fizycznego,
podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
7. Udział uczniów w pracach na rzecz szkoły i środowiska może mieć miejsce po
zaopatrzeniu ich w odpowiednie do wykonywanych prac urządzenia, sprzęt i środki
ochrony indywidualnej oraz po zapewnieniu właściwego nadzoru i bezpiecznych
warunków pracy.
ROZDZIAŁ JEDENASTY
Wolontariat w Szkole
Wolontariat, jako organizacja charytatywna, ma za zadanie rozwijanie w człowieku dobra
oraz bezinteresowną pomoc bliźnim. Uczniowie naszej szkoły mają możliwość
uwrażliwiania się na potrzeby innych oraz budowania empatii poprzez różnego rodzaju
działalności na rzecz potrzebujących.
§ 48 Cele:
1. Uwrażliwienie dzieci na krzywdę i potrzeby innych:
2. Kształtowanie charakteru: ćwiczenie cierpliwości i opanowywanie emocji;
3. Wyrabianie odpowiedzialności za siebie i innych;
4. Przeciwdziałanie zniechęceniu, monotonii i nudy;
5. Odnajdywanie w sobie energii potrzebnej do pomocy innym;
6. Rozwijanie umiejętności pracy w grupie;
7. Rozwijanie kreatywności i zaradności.
8. Diagnozowanie potrzeb społecznych w otoczeniu szkoły i środowisku szkolnym
§ 49 Zasady działania
1) Wolontariusz nie powinien mieć mniej niż 13 lat Wszystkie osoby przed ukończonym
18 rokiem życia muszą uzyskać zgodę co najmniej jednego przedstawiciela ustawowego,
czyli rodzica bądź opiekuna prawnego.
2) Wolontariat prowadzony jest w ramach zajęć nadobowiązkowych w szkole i uczniowie
działają pod stałą opieką nauczyciela.
3) Za bezpieczeństwo uczniów na terenie szkoły odpowiada dyrektor. Jeżeli
wolontariat jest organizowany przez szkołę, odpowiedzialność ponosi nauczyciel bądź
opiekun prowadzący grupę na działania.
9) Podejmowanie zadań, poza godzinami szkolnymi powoduje, że ze szkoły zdjęta jest
odpowiedzialność za bezpieczeństwo ucznia.
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ROZDZIAŁ DWUNASTY
Doradztwo zawodowe w Szkole.
§ 48 Funkcjonowanie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego w Szkole
Podstawowej w Hucisku:
1. Potrzeba Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego w szkole. Stworzenie
Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego na poziomie szkoły podstawowej
pomaga uczniom w samopoznaniu własnych predyspozycji, osobowości, potrzeb,
uzdolnień, zainteresowań, możliwości. U podstaw wprowadzenia WSDZ w szkole leży
przekonanie, że środowisko szkolne odgrywa szczególną rolę w kształtowaniu decyzji
zawodowych uczniów.
Szkoła, w ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego, wspiera
uczniów, dostarcza im niezbędnych informacji, kształtuje przydatne umiejętności i cechy
zachowania.
Wewnątrzszkolny Systemu Doradztwa Zawodowego zakłada, że wybór zawodu nie jest
pojedynczym, świadomym aktem decyzyjnym, ale procesem rozwojowym i stanowi
sekwencję decyzji podejmowanych na przestrzeni wielu lat życia,
WSDZ obejmuje indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami i
nauczycielami (Radą Pedagogiczną), ma charakter planowych działań i koordynowany
jest przez szkolnego koordynatora ds. doradztwa zawodowego.
2. Cele Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego:
Cel główny:
Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru szkoły średniej i drogi dalszego kształcenia.
Cele szczegółowe:
- poznają własne predyspozycje, zainteresowania, uzdolnienia,
- rozwijają swoje umiejętności i kompetencje,
- rozwijają umiejętności pracy zespołowej, przełamywania barier środowiskowych oraz
kształtowania właściwych relacji społecznych,
- wiedzą jak się uczyć i rozwijać swoje zainteresowania, pasje i talenty, potrafią
określić swoje mocne strony, są świadomi swoich ograniczeń,
- są zmotywowani do podjęcia wysiłku przy podejmowaniu decyzji w zaplanowaniu
swojej przyszłości zawodowej,
- są zmotywowani do pracy na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego,
- znają czynniki trafnego wyboru zawodu,
- posiadają informacje o zawodach i sytuacji na rynku pracy,
- znają system kształcenia, oraz ofertę szkół średnich,
- znają zasady rekrutacji do szkół średnich i terminarz rekrutacyjny,
- wybierają szkołę po dokonaniu analizy własnych możliwości psychofizycznych
z wymaganiami szkoły,
- znają przeciwwskazania zdrowotne do wyboru szkoły,
- znają źródła informacji edukacyjnej,
- są otwarci i przygotowani na wyzwania współczesnego świata,
- znają trendy kierujące rynkiem pracy i przyczyny bezrobocia.
- wykorzystują wiedzę o uczniu, pomagają mu w określaniu indywidualnych profili,
- potrafią diagnozować potrzeby i zasoby uczniów,
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- rozwijają talenty, zainteresowania, zdolności, predyspozycje,
- wspierają decyzję edukacyjną swoich uczniów,
- realizują tematy zawodoznawcze metodami aktywnymi zgodnie z podstawą programową,
- wspierają rodziców w procesie doradczym, udzielają informacji, lub kierują do
specjalistów,
- włączają rodziców, przedstawicieli instytucji i zakładów pracy w proces orientacji
doradztwa zawodowego w szkole.
Rodzice:
są zaangażowani i przygotowani do pełnienia roli „doradców”, znają czynniki ważne przy
wyborze szkoły i zawodu, znają ścieżki edukacyjne, ofertę szkół, zasady rekrutacji, wiedzą
gdzie szukać pomocy dla swoich dzieci w sytuacjach trudnych, angażują się w pracę
doradczą szkoły (np. prezentują swoje zawody, zakłady pracy).
5. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje:
poznawanie siebie, autodiagnozę preferencji i zainteresowań, poznawanie zawodów,
indywidualną pracę z uczniami mającymi problemy z wyborem szkoły
ponadpodstawowej, udzielanie informacji edukacyjnej, konfrontowanie samooceny
uczniów z wymaganiami szkół średnich, pomoc w poszerzaniu wiedzy ogólnej i
budowaniu kolejnych etapów rozwoju edukacyjno- zawodowego.
W ramach pracy z nauczycielami (Radą Pedagogiczną) obejmuje: Utworzenie i
zapewnienie ciągłości działania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego
zgodnie ze statutem szkoły, Określenie priorytetów dotyczących gromadzenia informacji i
prowadzenia poradnictwa edukacyjno-zawodowego w szkole, Realizację działań z zakresu
przygotowania uczniów do wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej, a później drogi zawodowej
i roli pracownika, Identyfikację potrzeb i dostosowanie oferty edukacyjnej placówki.
W ramach pracy z wychowawcami obejmuje:
Realizację zadań wynikających z programu wychowawczego i programu doradztwa
zawodowego w formie pogadanek, rozmów, zajęć lekcyjnych, warsztatów, dyskusji z
uczniami, prezentowania materiałów informacyjnych o wybranych szkołach średnich oraz
z zakresu orientacji zawodowej, wycieczek zawodoznawczych, itp.
Działalność szkolnego koordynatora ds. doradztwa zawodowego realizującego działania w
ramach WSDZ.
Zadania:
- systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w
planowaniu kształcenia i kariery zawodowej, gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie
informacji edukacyjnych i zawodowych, wskazywanie osobom zainteresowanym
(młodzieży, rodzicom, nauczycielom) źródeł dodatkowej, rzetelnej informacji na poziomie
regionalnym, ogólnokrajowym na temat: rynku pracy, trendów rozwojowych w świecie
zawodów i zatrudnienia, wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych
obszarach świata pracy, instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób
niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym,
- udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom,
prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, wspierających uczniów w świadomym
planowaniu kariery i podjęciu roli zawodowej poprzez przygotowanie ich do aktywnego
poszukiwania pracy, prezentowania się na rynku pracy oraz wyposażenie ich w wiedzę
na temat reguł i trendów rządzących rynkiem pracy, kierowanie w sprawach trudnych, do
specjalistów: doradców zawodowych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
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- koordynowanie działalności informacyjno – doradczej szkoły, wspieranie rodziców
i nauczycieli w działaniach doradczych poprzez organizowanie spotkań szkoleniowoinformacyjnych, udostępnianie im informacji i materiałów do pracy z uczniami itp.,
- współpraca z Radą Pedagogiczną w zakresie: tworzenia i zapewnienia ciągłości działań
wewnątrzszkolnego systemu doradztwa, zgodnie ze statutem szkoły, realizacji zadań z
zakresu przygotowania uczniów do wyboru ścieżki edukacyjnej, systematyczne
podnoszenie własnych kwalifikacji, wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne środki
przekazu informacji (internet, CD, wideo itp.) oraz udostępnianie ich osobom
zainteresowanym, sporządzanie sprawozdań z prowadzonej działalności, współpraca z
instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa: centrum kariery, poradnie
psychologiczno – pedagogiczne.
- pozyskiwanie informacji (korzystanie z portali dotyczących rynku pracy, programów
multimedialnych do samobadania, informatorów, ulotek, broszur, itp.).
- Poradnictwo indywidualne (porady i informacje zawodowe, diagnoza zdolności i
predyspozycji). - Poradnictwo grupowe - zespołowe, warsztatowe sesje doradcze (zajęcia
warsztatowe służące wyposażeniu młodzieży w zasób wiedzy i umiejętności dotyczących
np. poszukiwania pracy, samozatrudnienia, umiejętności interpersonalnych, planowania
kariery zawodowej i innych; warsztaty dla nauczycieli służące doskonaleniu umiejętności
doradczych ).
- Poznawanie rynku pracy - wycieczki, obserwacje, (spotkania z absolwentami, którzy
osiągnęli sukces zawodowy, spotkania z przedstawicielami różnych zawodów, spotkania
z przedstawicielami lokalnych firm, pracodawców i stowarzyszeń pracodawców.
4. Spodziewane efekty z działalności Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa
Zawodowego:
1. Uczniowie lepiej poznają siebie, swoje mocne i słabe strony, cechy
psychiczne, osobowość, temperament.
2. Uczniowie zdobędą umiejętność efektywnego komunikowania się z
rówieśnikami ludźmi dorosłymi (przedstawicielami różnych zawodów).
3. Uczniowie rozpoznają swoje predyspozycje niezbędne do wykonywania określonych
czynności.
4. Uczniowie zdobędą informacje o różnych zawodach, a tym samym będą lepiej
przygotowani do wejścia na rynek pracy.
5. Poznają środowisko pracy, zadania i czynności związane z wykonywanymi zawodami.
6. Zdobędą wiedzę na temat wykonywanych zawodów, używanych narzędzi
pracy, predyspozycji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.
7. Poznają w ogólnym zarysie rynek pracy.
8. Uczniowie łatwiej będą podejmować efektywne decyzje o dalszym kształceniu.
9. Uczniowie zdobędą wiedzę o systemie szkolnictwa średniego.
10.Uczniowie poznają informacje o zasadach rekrutacji do poszczególnych szkół.
11. Uczniowie zdobędą wiedzę dotyczącą radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
12.Uczniowie będą dokonywać selekcji informacji związanych z rynkiem pracy.
13.Rodzice i nauczyciele uzyskają pomoc i wsparcie w zakresie wiedzy zawodoznawczej.
5. Monitoring i ewaluacja:
Ewaluacja Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa jest niezbędna, aby działania szkoły
były zgodne z oczekiwaniami i potrzebami uczniów. W tym celu potrzebna będzie:
Obserwacja zajęć grupowych i indywidualnych.
Sprawozdanie z realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego.
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ROZDZIAŁ TRZYNASTY
USTALENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonywane wyłącznie na wniosek
organów szkoły.
1) dyrektora szkoły jako przewodniczącego rady pedagogicznej;
2) organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
3) rady rodziców;
4) organu prowadzącego szkołę;
5) oraz co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
2. Rada pedagogiczna uchwala zmiany i nowelizacje do statutu szkoły.
3. Wszelkie zmiany dokonywane będą na podstawie odpowiednio przygotowanych na
piśmie form nowelizacji, w spójności prawnej z obowiązującymi przepisami
prawnymi.
4. Zmiany w statucie następują w formie uchwały.
5. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia, jednocześnie traci moc Statut dotychczas
obowiązujący.
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