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STATUT 

 

Szkoły   Podstawowej im. Walerego Goetla 

 w   Zelczynie 

 

Podstawa prawna 

 

Ustawa z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie  

ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 

(Dz. U. Nr 80 z 2007 r. poz.542)  

 

 

Rozdział I 

 

Ogólne 

 

§ 1 

 

1. Nazwa: Szkoła Podstawowa im. Walerego Goetla w Zelczynie. 

2. Siedziba:   Zelczyna  120, Ochodza - Oddział Przedszkolny,  

32-051 Wielkie  Drogi,  

powiat krakowski,  

woj. małopolskie. 

3. Organ prowadzący: Urząd Miasta i Gminy w Skawinie.  

4. Organ nadzorujący: Kuratorium Oświaty w Krakowie. 

5. Szkoła Podstawowa jest jednostką budżetową, której obsługę finansową prowadzi 

Wydział Edukacji, Zdrowia i Kultury Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie. 

6. Obwód szkolny: wieś Zelczyna , Ochodza,  Facimiech, Pozowice od klasy IV,  Krzęcin  - 

„Działy” 

7. Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii określa Minister 

Edukacji Narodowej w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego. 

8. Szkoła posiada sztandar i logo. 

9. Uroczystości państwowe i szkolne rozpoczynają się wprowadzeniem sztandaru  

i odśpiewaniem hymnu państwowego i hymnu szkoły. 

10. Szkoła przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

11. Zmiany w Statucie wymagają formy pisemnej i trybu przewidzianego dla jego 

uchwalenia. 

12. Dyrektor szkoły opracowuje i wprowadza ujednolicony tekst Statutu Szkoły. 

13. Szkoła używa pieczęci szkolnej o treści: 

 

Szkoła Podstawowa 

im. Walerego Goetla w Zelczynie 

32-051 Wielkie Drogi 

tel/fax (0-12) 270-60-21 

NIP 944-20-11-867 

 

oraz pieczęci okrągłej używanych na świadectwach szkolnych – z godłem i napisem 

„Szkoła Podstawowa im. Walerego Goetla w Zelczynie” 
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Rozdział II 

 

Cele i zadania 

 

§ 2 

 

Szkoła podstawowa realizuje cele i zadania  określone w Ustawie o systemie oświaty, Karcie 

Nauczyciela oraz  przepisach wydanych na ich podstawie, a w szczególności: 

1) wspomaga wychowawczą rolę rodziny: 

a) dostosowuje treści, metody i organizację nauczania do możliwości 

psychofizycznych uczniów; umożliwia korzystanie z opieki psychologicznej, 

pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej; 

b) prowadzi pracę dydaktyczną i wychowawczą zgodnie z indywidualnymi 

potrzebami rozwojowymi, edukacyjnymi i predyspozycjami uczniów; 

c) sprawuje opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi; 

d) utrzymuje bezpieczne i higieniczne warunki wychowania, nauki i opieki; 

e) upowszechnia wiedzę ekologiczną wśród dzieci i młodzieży oraz kształtuje 

właściwe  postawy wobec problemów ochrony środowiska; 

f) uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci organizuje naukę religii 

na ich życzenie; 

g) zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju; 

h) przygotowuje ucznia do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich  

w oparciu o zasady: solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości  

i wolności; 

i) zapewnia realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego; 

j) wspiera zdrowie psychiczne i fizyczne uczniów, pomagając im w zdobywaniu 

wiedzy o zagrożeniach dla zdrowia oraz w nabywaniu umiejętności 

przeciwdziałania tym zagrożeniom. 

 

§ 3 

 

Cele i zadania są realizowane poprzez: 

1) pełną realizację Szkolnego zestawu programów nauczania i wychowania 

przedszkolnego oraz Szkolnego zestawu  podręczników: 

a) tworzonego spośród programów dopuszczonych do użytku szkolnego przez 

dyrektora szkoły; 

b) dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości, do dnia 15 czerwca,  

Szkolny zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego 

roku szkolnego; 

c) dyrektor szkoły w porozumieniu z Samorządem Szkolnym podejmuje działania  

organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie Szkoły; 

d) dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów 

wychowania przedszkolnego i szkolnym zestawie programów nauczania całości 

odpowiednio podstawy programowej wychowania przedszkolnego i podstawy 

programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla danego etapu edukacyjnego; 

2) realizację Szkolnego Programu Wychowawczego  oraz  Szkolnego Programu    

Profilaktyki; 

3) prowadzenie, w miarę posiadanych środków finansowych: 

a) kół zainteresowań i kół przedmiotowych; 

b) zajęć rekreacyjno-sportowych; 

http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=13-07-2009&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=13-07-2009&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=13-07-2009&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=13-07-2009&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=13-07-2009&qplikid=1#P1A6
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c) zajęć rewalidacyjnych oraz nauczania indywidualnego dla uczniów  

o specyficznych trudnościach w nauce; 

d) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów mających trudności w nauce; 

4) organizację: 

a) wycieczek; 

b) uroczystości szkolnych; 

c) wyjazdów na zielone szkoły; 

5) prowadzenie: 

a) kół zainteresowań  

b) zajęć rekreacyjno-sportowych; 

c) gimnastyki korekcyjnej;  

d) zajęć rewalidacyjnych  

e) zajęć wyrównawczych.  

 

Rozdział III 

 

Organy szkoły oraz ich kompetencje. 

 

§ 4 

 

1. Organami szkoły są: 

1) Dyrektor Szkoły; 

2) Rada Pedagogiczna; 

3) Rada Rodziców; 

4) Samorząd Uczniowski. 

2. Organy szkoły uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne  

z przepisami Prawa Oświatowego i niniejszym statutem. 

 

§ 5 

 

1. Kompetencje dyrektora szkoły: 

1) do zadań Dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie 

pracy szkoły, w szczególności : 

a) tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych,  wychowawczych                            

i opiekuńczych szkoły; 

b) Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku 

w danej szkole zaproponowany przez nauczyciela program wychowania 

przedszkolnego oraz programy nauczania. 

c) kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole, właściwych  warunków pracy  

i   stosunków pracowniczych; 

d) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom          

i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę; 

e) współdziałanie z organem prowadzącym placówkę, realizowanie jego zaleceń               

i wniosków; 

f) organizowanie zebrań rady pedagogicznej zgodnie z Regulaminem jej działalności 

g) przedkładanie do zatwierdzenia Radzie Pedagogicznej projektów  planów pracy    

                 placówki, kierowanie ich realizacją, składanie Radzie  Pedagogicznej               

                 okresowych  sprawozdań z ich realizacji, udzielanie informacji o  działalności   

                 dydaktyczno - wychowawczej placówki Radzie Rodziców; 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=21-02-2011&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=21-02-2011&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=21-02-2011&qplikid=1#P1A6
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h) ustalanie, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, organizacji pracy szkoły, w 

tym zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych; 

i) przedkładanie Radzie Pedagogicznej w celu podjęcia uchwały - projektów  

                 innowacji i eksperymentów pedagogicznych; 

j) przedkładanie Radzie Pedagogicznej do uchwalenia wyników klasyfikacji   

i promocji uczniów; 

k) opracowywanie i realizowanie planu finansowego  szkoły,  stosownie do przepisów  

określających zasady gospodarki finansowej szkół oraz przedstawianie projektu do  

zaopiniowania Radzie Pedagogicznej;                                                                                                                                                                                  

l) wstrzymywanie wykonania uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami  

prawa; 

m) współpraca z Samorządem Uczniowskim; 

n) sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w odrębnych  

                 przepisach (Rozporządzenie MEN dotyczące nadzoru pedagogicznego), w tym 

                 systematyczne hospitowanie lekcji i innych zajęć prowadzonych przez nauczycieli, 

                 prowadzenie dokumentacji hospitacji; 

o) podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania uczniów  do placówki,  

                 przenoszenia ich do innych klas lub oddziałów; 

p) organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o prawach dziecka 

oraz umożliwianie uczniom podtrzymywania  poczucia tożsamości narodowej,  

etnicznej, językowej i religijnej; 

q) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań  oraz ich doskonaleniu 

zawodowym; 

r) dyrektor szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, przedmiotowe, problemowo 

–zadaniowe; pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany na wniosek zespołu 

przez dyrektora; 

s) realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczycieli oraz opieką nad  

                 nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, określonych w odrębnych   

                 przepisach; 

t) załatwianie spraw osobowych pracowników szkoły; 

u) określanie zakresu odpowiedzialności materialnej pracowników,  zgodnie  

z przepisami Kodeksu Pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków; 

v) współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w szkole, 

w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami, a w szczególności : 

 ustalanie regulaminów pracy, premiowania i nagradzania pracowników szkoły; 

 ustalanie regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; 

w) administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych,  

                 zgodnie z ustalonym regulaminem; 

x) zapewnianie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy; 

y) egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników  szkoły ustalonego  

w szkole porządku oraz dbałość o czystość i estetykę szkoły; 

z) sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno – gospodarczą placówki; 

aa) organizowanie wyposażenia  szkoły w środki dydaktyczne  i sprzęt szkolny; 

bb) współdziałanie z organem prowadzącym placówkę w organizowaniu dowożenia 

uczniów do szkoły; 

cc) nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji  przez nauczycieli oraz 

prawidłowego wykorzystywania druków szkolnych; 

§ 6 

1.Kompetencje Rady Pedagogicznej: 

1) Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały w sprawie: 
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a) zatwierdzania  statutu i planów pracy szkoły;  

b) wyników klasyfikacji i promocji uczniów, w tym promocji warunkowej oraz 

ukończenia  przez nich szkoły; 

c) innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole;  

d) ustalania organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;  

e) skreślenia z listy uczniów nie objętych obowiązkiem szkolnym; 

f) ustalania  i nowelizowania regulaminu swojej działalności; 

g) szkolnych regulaminów o charakterze wewnętrznym; 

h) zatwierdzania wniosków wychowawców klas i innych pracowników szkoły   

w sprawie przyznawania uczniom nagród, wyróżnień i kar;  

2) do zadań Rady Pedagogicznej należy: 

a) przygotowywanie projektu statutu szkoły lub placówki albo jego zmian; 

b) opiniowanie organizacji pracy szkoły lub placówki, w tym zwłaszcza  

tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych; 

c) opiniowanie projektu planu finansowego szkoły  lub placówki; 

d) opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania oraz programu wychowania 

przedszkolnego 

e) opiniowanie wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród  

 i innych wyróżnień; 

f)  opiniowanie propozycji dyrektora szkoły lub placówki w sprawach przydziałów   

      nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz  

      dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; 

g)    opiniowanie ustalonego przez organ prowadzący kandydata do powierzenia  

stanowiska dyrektora szkoły gdy do konkursu na to stanowisko nie zgłosił się  

 żaden kandydat lub gdy w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata; 

h) opiniowanie pracy dyrektora w celu dokonania jego oceny pracy lub przedłużenia  

kadencji; 

i) wyrażanie zgody (na wniosek dyrektora szkoły) do udziału w posiedzeniach rady  

osób  z głosem doradczym; 

j)    wyłanianie przedstawiciela rady do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela     

od ustalonej oceny pracy; 

3) uprawnienia: 

a) Rada Pedagogiczna uprawniona jest do: 

 występowania z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora 

lub innego stanowiska kierowniczego w szkole lub placówce; 

 wnioskowania do przewodniczącego rady o zaproszenie do udziału  

w posiedzeniach rady osób z głosem doradczym; 

 wypowiadania się - jako organ kolegialny - w sprawach jej zadań statutowych  

      dotyczących kształcenia, wychowania i opieki; 

b) Rada  Pedagogiczna ustala regulamin swej działalności. Zebrania Rady są  

protokołowane komputerowo - czcionka 12, drukowane i bindowane. 

 

§ 7 

 

1.Kompetencje Rady Rodziców: 

1) w szkole działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów; 

2) w skład rady rodziców wchodzą - po jednym przedstawicielu rad oddziałowych;  

wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału; 

3) w wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na  

pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym; 
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4) kompetencje  stanowiące: 

a) uchwalanie zasad tworzenia rady rodziców; 

b) uchwalanie regulaminu swojej działalności; 

c) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną: Programu Wychowawczego 

Szkoły oraz Szkolnego Programu Profilaktyki; 

d) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub  

wychowania szkoły; 

e) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły. 

5) jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie 

uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie Programu Wychowawczego  

i Szkolnego Programu Profilaktyki - programy te ustala dyrektor szkoły,  

w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Programy te 

obowiązują do czasu uchwalenia ich przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą 

Pedagogiczną; 

6) kompetencje jako zadanie: 

a) wspieranie statutowej działalności placówki; 

b) aktywizowanie rodziców do działań podnoszących jakość placówki; 

c) prowadzenie działań zgodnie z regulaminem Rady Rodziców; 

d) uzgodnienie w porozumieniu z dyrektorem szkoły wzoru jednolitego stroju ucznia; 

7) uprawnienia: 

a) występowanie do Rady Pedagogicznej i dyrektora szkoły lub placówki  

z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły lub placówki; 

b) gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. 

 

§ 8 

 

1.Kompetencje samorządu uczniowskiego: 

1) kompetencje  stanowiące: 

a) uchwalanie regulaminu swojej działalności; 

b) coroczne uchwalanie planu pracy; 

2) kompetencje jako zadanie: 

a) wyrażanie opinii o pracy nauczyciela przy dokonywaniu oceny jego pracy; 

b) wyrażanie opinii w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów; 

3) uprawnienia Samorządu Uczniowskiego: 

a) przedstawianie radzie szkoły lub placówki, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi   

szkoły wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły lub placówki, w 

szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak: 

 prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celami  

i stawianymi wymaganiami; 

 prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 

 prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych  

proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania  

własnych zainteresowań; 

 prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej; 

 prawo prowadzenia sklepiku uczniowskiego; 

 prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej  

oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami       

organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem; 

 prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 
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§ 9 

 

1.Zasady współdziałania organów szkoły: 

1) wszystkie organy szkoły maja prawo do: 

a) swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji 

określonych ustawą i szczegółowo w Statucie Szkoły; 

b) bieżącej wymiany informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub 

decyzjach; 

c) realizacji wniosków i uchwał z posiedzeń organów szkoły; 

2) szkoła zapewnia wymianę informacji pomiędzy organami szkoły poprzez: 

a) zamieszczanie informacji na szkolnej tablicy ogłoszeń; 

b) wspólne spotkania; 

c) zapraszanie dyrektora szkoły na posiedzenia Rady Rodziców lub Samorządu 

Uczniowskiego, a przedstawicieli Rady Rodziców czy samorządu Uczniowskiego 

na niektóre posiedzenia rady Pedagogicznej; 

d) ustalanie godzin przyjęć interesantów przez poszczególne organy szkoły. 

 

§ 10 

 

1.Sposoby rozwiązywania sporów między organami szkoły: 

1) każdy z organów placówki ma możliwość swobodnego działania i podejmowania 

decyzji w ramach swoich kompetencji; 

2) organy te mają obowiązek współdziałania między sobą . Organem koordynującym tą 

współpracę jest dyrektor placówki; 

3) spory  wewnątrz organów lub pomiędzy nimi  powinny być rozstrzygane w drodze 

porozumienia na terenie placówki; 

4) organy   między   sobą   ustalają   formy  i  sposoby  rozstrzygania sporów; 

5) w przypadku  wyczerpania  możliwości  rozstrzygnięcia  sporu organy mogą 

skorzystać z pomocy mediatora, którym jest dyrektor placówki; 

6) jeżeli spór nie zostanie rozstrzygnięty przy pomocy mediatora, w zależności od 

rodzaju sprawy, strony sporu mają prawo zwrócenia się o pomoc do organu 

prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny nad placówką; 

7) podjęte rozstrzygnięcie jest ostateczne i wiążące dla stron. 

 

                                                                 

Rozdział IV 

 

Organizacja szkoły 

 

                                                                         § 11 

 

1.Organizacja nauczania, wychowania i opieki: 

1)  dyrektor szkoły sporządza corocznie, na podstawie ramowego planu nauczania,  

        zgodnie  z obowiązującymi przepisami prawa: 

a) Arkusz organizacji szkoły, 

b) Szkolny plan nauczania; 

2)  arkusz organizacji szkoły określający szczegółową organizację nauczania, 

  wychowania  i opieki w danym roku szkolnym oraz plan nauczania sporządza dyrektor  

  szkoły do dnia  30 kwietnia każdego roku; 

3)  arkusz organizacji szkoły oraz szkolny plan nauczania zatwierdza organ prowadzący 
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          szkołę do dnia  30  maja   danego roku; 

4)  na podstawie zatwierdzonego arkusza oraz planu nauczania dyrektor szkoły  

  z uwzględnieniem zasad  ochrony zdrowia i higieny pracy ustala tygodniowy rozkład   

        zajęć obowiązkowych dla każdego oddziału oraz rozkład zajęć dodatkowych w szkole; 

5)  dodatkowe zajęcia edukacyjne dyrektor szkoły może wprowadzić do szkolnego planu 

     nauczania po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców; 

6)  tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć, zajęć dodatkowych i zajęć z religii  

          nie może przekroczyć: 

a)  w klasach I-III szkoły podstawowej – 24 godzin łącznie, 

b)  w klasach IV –VI szkoły podstawowej – 28 godzin łącznie; 

    7)   o przeznaczeniu godzin do dyspozycji dyrektora  decyduje dyrektor szkoły 

          uwzględniając sugestie nauczycieli i wychowawców; 

    8)   godziny do dyspozycji dyrektora mogą być przeznaczone na:   

a)   zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

b)   realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych, dla których nie została ustalona 

                   podstawa programowa, lecz program tych zajęć został włączony do  szkolnego  

                   zestawu programów nauczania, 

c)   realizację ścieżek edukacyjnych, obejmujących zestaw treści i umiejętności o 

                   istotnym znaczeniu wychowawczym, 

d)   zorganizowanie zajęć dla grupy uczniów, z uwzględnieniem ich potrzeb i 

                   zainteresowań; 

    9)  zajęcia z religii i wychowania do życia w rodzinie realizowane są zgodnie z  

            odrębnymi przepisami.    

   

                                                                     § 12 

 

1.Podział na oddziały i  grupy: 

    1)   podstawową jednostką organizacyjną w szkole jest oddział;  

   2)   oddział zwany też „klasą” tworzą uczniowie, którzy w danym roku szkolnym uczą się 

          wszystkich przedmiotów  obowiązkowych i uczestniczą w zajęciach edukacyjnych  

          określonych w szkolnym planie nauczania; 

    3)   oddział liczący więcej niż 24 uczniów ulega podziałowi na grupy na zajęciach z:  

 a)    języków obcych, 

 b)    informatyki; 

4) zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach od 12 do 26 uczniów;   

5) w szczególnie uzasadnionych przypadkach / warunki lokalowe, mała ilość stanowisk 

          komputerowych / podziału na grupy w oddziałach liczących     

          mniej niż 24 uczniów można dokonać za zgodą organu prowadzącego szkołę; 

6) w szkole mogą być tworzone oddziały przedszkolne realizujące program wychowania 

    przedszkolnego; 

7) zespoły i koła zainteresowań są prowadzone w grupach między klasowych.    

   
                                                                     § 13 

 

1.Czas pracy szkoły: 

1) w każdym roku szkolnym obowiązuje „ Kalendarz roku szkolnego” ustalony przez 

       MEN; 
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2) dodatkowe dni wolne od zajęć mogą być odpracowane po wcześniejszym ustaleniu  

z radą pedagogiczną oraz muszą być podane do publicznej wiadomości w miesiącu 

wrześniu. 

3) w szkole obowiązuje 5-cio dniowy tydzień pracy; 

4) zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się od godziny 8.00; 

5) w każdej klasie realizowane są zajęcia zgodnie z ustalonym corocznie tygodniowym 

podziałem godzin; 

6) godzina lekcyjna trwa 45 minut; 

7) w edukacji wczesnoszkolnej  nauczyciel organizuje przerwy zgodnie z możliwościami  

i potrzebami uczniów; 

8) I półrocze roku szkolnego kończy się w piątek po 15 stycznia każdego roku szkolnego  

i trwa ok.20 tygodni. 

 

§ 14 

 

1.Organizacja zajęć dodatkowych dla uczniów z uwzględnieniem  w szczególności ich 

potrzeb rozwojowych:                                                                                                                                

1) szkoła organizuje i prowadzi zajęcia dodatkowe dla uczniów uwzględniając ich 

potrzeby rozwojowe. Dodatkowymi zajęciami organizowanymi przez szkołę są: 

a)   koła zainteresowań,  

b)   koła przedmiotowe, 

c)   zajęcia rekreacyjno-sportowe, 

d)   gimnastyka korekcyjna,  

e)   zajęcia reedukacyjne,  

f)   zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, 

g)   zajęcia wyrównawcze;  

2) zajęcia, o których mowa w ust.1pkt1 prowadzone są poza systemem klasowo-

lekcyjnym; 

3) zajęcia, o których mowa w ust.1 pkt1 mogą być prowadzone za zgodą organu 

prowadzącego; 

4) na podstawie orzeczenia PPP oraz w uzgodnieniu z organem prowadzącym,  szkoła 

zobowiązana jest do zorganizowania nauczania indywidualnego zgodnie  

z obowiązującymi przepisami; 

5) udział uczniów w zajęciach wymienionych w ust 1 pkt 3, 4 i 5 wymaga zgody 

rodziców ( prawnych opiekunów); 

6) udział ucznia w zajęciach wymienionych w ust. 1 pkt 4 i 5 trwa aż do czasu 

zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających  

z podstawy programowej; 

7) udział ucznia w zajęciach wymienionych w ust. 1 pkt 3, 4 i 5 może być przerwany na 

wniosek rodziców ( prawnych opiekunów); 

8) liczba uczniów uczestniczących w zajęciach wymienionych w ust. 1pkt1  musi być 

zgodna z obowiązującymi przepisami prawnymi; 

9) prowadzenie zajęć wymienionych w ust. 1 pkt1 dyrektor placówki powierza 

nauczycielom zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami. 

 

§ 15 

 

1.Formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub    

    losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym również pomoc  materialna: 

1)  szkoła zapewnia opiekę i pomoc uczniom, którym z przyczyn rozwojowych,     
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    rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym również pomoc    

    materialna; 

2)  szkoła zapewnia uczniom dobrowolną oraz bezpłatną opiekę i pomoc 

    psychologiczno-pedagogiczną; 

3)  udzielenie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej / zajęcia dydaktyczno-  

    wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, nauczanie indywidualne/ może się  

              odbyć jedynie za zgodą rodziców; 

4)  pomoc psychologiczno-pedagogiczna organizowana jest przez szkołę w formie: 

a) zajęć dydaktyczno- wyrównawczych, 

b) zajęć korekcyjno –kompensacyjnych, 

c) zajęć socjoterapeutycznych, 

d) nauczania indywidualnego, 

e) rewalidacji, 

f) indywidualnej pomocy nauczyciela danego przedmiotu, 

g) porad,  konsultacji, warsztatów; 

5)  uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji rodzinnej lub losowej udzielana jest 

              pomoc w formie: 

a) zasiłku losowego, 

b) rzeczowej  pomocy  materialnej; 

6)  pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły zgodnie z 

              obowiązującymi przepisami prawa i przy współpracy z: 

a) poradnią psychologiczno-pedagogiczną lub inną specjalistyczna poradnią, 

b) rodzicami  lub prawnymi opiekunami ucznia, 

c) nauczycielami, 

d) organem prowadzącym szkołę, 

e) organem nadzorującym szkołę; 

7)  pomoc psychologiczno-pedagogiczna może być udzielana na wniosek: 

a) rodzica lub prawnego opiekuna, 

b) nauczyciela, 

c) pedagoga, 

d) psychologa, 

e) poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej specjalistycznej poradni; 

8)  pomoc socjalna, losowa lub materialna może być udzielona uczniowi na podstawie 

              wniosku: 

a) rodzica lub prawnego opiekuna, 

b) wychowawcy klasy, 

c) pedagoga szkolnego; 

9)  świadczenia przyznaje Szkolna komisja do spraw pomocy materialnej powołana przez    

 dyrektora szkoły; 

10)  w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności 

     wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła organizuje stołówkę. 

 

§ 16 

 

1.Organizacja współdziałania z PPP, w tym poradniami specjalistycznymi oraz instytucjami  

   świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom: 

1)  szkoła współpracuje z poradniami w celu uzyskania: 

a) diagnozy oraz określenia odpowiednich form terapii i opieki dla uczniów z 

                 zaburzeniami zachowania, wobec których stosowane przez nauczyciela różne 
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 formy opieki i pomocy nie przynoszą pożądanych wyników  

b) orzeczenia  kwalifikacyjnego dla dzieci: 

 niepełnosprawnych do odpowiednich form kształcenia specjalnego (w tym  

integracyjnego oraz do nauczania indywidualnego), 

 niedostosowanych społecznie lub zagrożonych uzależnieniem do placówek  

resocjalizacyjnych, 

  całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej do placówek  

opiekuńczo –wychowawczych; 

2)  współpraca szkoły z poradnią polega również na opiniowaniu przez poradnię 

      wniosków dotyczących:  

a)   skierowania dziecka do placówek opiekuńczo – wychowawczych, 

        wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły lub odroczenia spełniania    

        obowiązku szkolnego, 

b)    udzielania zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki, 

c)   obniżenia wymagań w zakresie wiedzy i umiejętności z zajęć edukacyjnych  

        w stosunku do uczniów, u których stwierdzono deficyty rozwojowe   

        uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym, 

d)   zwolnienie uczniów z nauki  jednych,  kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych  

  określonych w przepisach dotyczących oceniania, klasyfikowani i promowania  

  uczniów; 

3)  za współpracę z poradnią odpowiedzialny jest pedagog szkolny, który we współpracy 

        z wychowawcami i rodzicami dziecka: 

a) diagnozuje potrzeby edukacyjne uczniów na podstawie opinii wychowawców  

      i wywiadów z rodzicami, 

b) kieruje do odpowiednich poradni, 

c) przegląda opinie psychologiczne i pedagogiczne udostępniając je    

      zainteresowanym nauczycielom i wychowawcom, którzy są zobowiązani do   

      przestrzegania zawartych w nich zaleceń i wskazówek do pracy; 

4)  nadzór nad prawidłowym przebiegiem współpracy szkoły z poradnią oraz  

            honorowaniem  przez nauczycieli opinii poradni sprawuje dyrektor szkoły. 

 

§ 17 

 

1.Szczegółowa organizacja biblioteki szkolnej: 

1) w szkole działa biblioteka, która jest pracownią szkolną wspomagającą pracę uczniów 

i nauczycieli; 

2) z biblioteki mogą korzystać: 

a) uczniowie; 

b) nauczyciele; 

c) inni pracownicy placówki; 

3) pomieszczenia biblioteki umożliwiają: 

a) gromadzenie i opracowanie zbiorów; 

b) wypożyczanie zbiorów poza bibliotekę; 

c) korzystanie z czytelni; 

d) prowadzenie zajęć z uczniami, głównie w zakresie edukacji czytelniczej  

i medialnej; 

e) korzystanie z Informatycznego Centrum Informacji Multimedialnej 

4) godziny pracy biblioteki są dostosowane do potrzeb uczniów i nauczycieli. 
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§ 18 

 

1.Do zadań nauczyciela biblioteki należy w szczególności: 

1) gromadzenie, udostępnienie i selekcja zbiorów; 

2) prowadzenie działalności informacyjnej i doradczej; 

3) prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa; 

4) udział w realizacji programu edukacji czytelniczej i medialnej; 

5) udział w realizacji działań dydaktyczno-wychowawczych szkoły poprzez: 

a) współpracę z wychowawcami klas; 

b) nauczycielami przedmiotów; 

c) rodzicami uczniów; 

d) bibliotekami i innymi instytucjami pozaszkolnymi; 

6) prowadzenie warsztatu informacyjnego; 

7) prowadzenie określonej przepisami dokumentacji pracy biblioteki; 

8) sporządzanie projektów rocznych i długoterminowych planów pracy biblioteki. 

 

§ 19 

 

1.Szczegółowa organizacja świetlicy szkolnej: 

1) świetlica szkolna organizowana jest dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać  

w szkole, ze względu na czas pracy rodziców oraz dojazdy do szkoły; 

2) świetlica stanowi pozalekcyjną formę wychowania i prowadzi działalność opiekuńczą 

nad uczniami; 

3) zajęcia w świetlicy prowadzone są w grupach wychowawczych; 

4) formy pracy świetlicy realizowane są w zależności od zespołu uczniowskiego w niej 

przebywającego; 

5) świetlica organizuje zajęcia: 

a) rekreacyjne; 

b) artystyczne zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami uczniów; 

6) wychowawca świetlicy dba o: 

a) bezpieczeństwo; 

b) właściwą organizację czasu wolnego przed i po zajęciach lekcyjnych; 

7) w świetlicy obowiązuje Regulamin Świetlicy. 

 

§ 20 

 

1.Organizacja stołówki: 

1) w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności 

wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła organizuje stołówkę; 

2) korzystanie z posiłków w stołówce jest odpłatne; 

3) warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala 

dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę; 

4) do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłków w stołówce szkolnej,  

o której mowa w pkt 2 nie wlicza się: 

a) wynagrodzeń pracowników i składek naliczonych pod tych wynagrodzeń; 

b) kosztów utrzymania stołówki; 

5) organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców, albo uczniów z całości lub części 

opłat, o których mowa w pkt 2: 

a) w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny; 

b) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych; 
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6) organ prowadzący szkołę może upoważnić do udzielania zwolnień, o których mowa  

w pkt 5, dyrektora szkoły, w której zorganizowano stołówkę. 

 

§ 21 

 

1.Organizacja i formy współdziałania z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie 

nauczania, wychowania i profilaktyki: 

1) rodzice (prawni opiekunowie) i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach 

wychowania i kształcenia uczniów; 

2) rodzice (prawni opiekunowie) są informowani o zadaniach i zamierzeniach 

dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie i szkole w czasie zebrań ogólnych; 

3)  formy współdziałania uwzględniają prawo rodziców (prawnych opiekunów) do: 

a) poznania zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie  

i szkole; 

b) poznania przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów; 

c) przeprowadzania egzaminów  klasyfikacyjnych, sprawdzających, poprawkowych; 

d) uzyskania i w każdym czasie rzetelnej informacji nt. przyczyn trudności w nauce; 

e) uzyskania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia; 

f) wyrażania i przekazania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii  

nt. szkoły; 

4) formami kontaktów rodziców i nauczycieli są: 

a) indywidualne; 

b) zebrania z rodzicami; 

c) dni otwarte zgodnie z harmonogramem na dany rok szkolny; 

uczestnictwo w uroczystościach klasowych i szkolnych, wycieczkach i wyjazdach   

   klasowych. rozmowy 

 

Rozdział V 

 

Oddział Przedszkolny  

 

§ 22 

 

Przepisy ogólne 

 

1.Siedzibą oddziałów przedszkolnych jest Szkoła Podstawowa im. Walerego Goetla  

   w Zelczynie. 

2.Na terenie szkoły funkcjonują dwa oddziały przedszkolne: 

 1) Oddział przedszkolny w Zelczynie. 

 2) Oddział przedszkolny w Ochodzy. 

 

§ 23 

 

Cele i zadania oddziału przedszkolnego wynikające z przepisów prawa 

 

1. Oddział przedszkolny realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego . 

2. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o zestaw  

    programów wychowania przedszkolnego uwzględniającego podstawę programową  
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     wychowania przedszkolnego, plan pracy przedszkola, plany miesięczne opracowane przez  

     nauczycieli poszczególnych oddziałów. 

2.Udziela dzieciom pomocy  psychologiczno – pedagogicznej. 

 1. sporządza opinię o dziecku kierowanym do badań, 

2. kieruje wychowanków na badania psychologiczno – pedagogiczne , 

3. realizuje orzeczenia i wskazania poradni psychologiczno – pedagogicznej. 

4. organizuje indywidualną pomoc psychologiczno – pedagogiczną związaną  

    z potrzebami dziecka 

3. Współpracuje z innymi specjalistami, zwłaszcza : 

1. prowadzi oświatę zdrowotną , 

2.pomaga rodzicom w kierowaniu dzieci do poradni specjalistycznych, 

3.organizuje narady szkoleniowe i konsultacje z udziałem specjalistów , 

4.organizuje w miarę możliwości zajęcia dodatkowe prowadzone przez specjalistów. 

4.Organizuje  opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi zgodnie z zaleceniami specjalistów  

    i potrzebami dziecka. 

5.Umożliwia dzieciom  podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,   

    językowej i religijnej. Na życzenie rodziców organizowana jest nauka religii. 

6.Wydaje  rodzicom dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym informacje o gotowości    

     dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. 

     Informacje wydaje się do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny,  

     w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.   

     Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydaje się na  

     podstawie dokumentacji prowadzonych obserwacji pedagogicznych dzieci objętych   

     wychowaniem przedszkolnym. 

 

§ 24 

 

Sposoby realizacji zadań przedszkola, z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego 

rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do 

nauki w szkole. 

 

Nauczyciel oddziału przedszkolnego: 

1.Planuje i prowadzi pracę dydaktyczno –wychowawczą i opiekuńczą. 

2.Prowadzi obserwację pedagogiczną  mającą na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb 

rozwojowych oraz dokumentuje te obserwacje. 

3.Współdziała z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania 

dzieci. 

4. Udziela informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju. 

5. Informuje rodziców o szczegółowych zadaniach wynikających z programu  wychowania 

przedszkolnego. 

6.  Współdziała  z rodzicami ( prawnymi opiekunami ) w sprawach wychowania i nauczania 

dzieci    z uwzględnieniem praw rodziców do znajomości zadań wynikających z programu 

wychowania przedszkolnego  realizowanego w danym oddziale. 

7.  Udziela informacji, dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju. 

8.  Organizuje co najmniej 3 zebrania grupowe z rodzicami w ciągu roku szkolnego, oraz 

kontakty indywidualne w miarę zaistniałych potrzeb. 

9.  Planuje  pracę dydaktyczno – wychowawczą  i odpowiadają za jej jakość. 

10. Prowadzi obserwacje pedagogiczne w celu poznania i zabezpieczenia potrzeb 

rozwojowych  i dokumentują te obserwacje. 
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11. Informuje  rodziców o  wynikach diagnozy wstępnej w miesiącu XI  i diagnozy końcowej 

w miesiącu IV.  

12.Współpracuje ze specjalistami: pedagogiem szkolnym, logopedą, pielęgniarką, innymi 

nauczycielami, oraz specjalistami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Skawinie. 

 

§ 25 

 

Sposoby sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć 

poza przedszkolem 

 

1.Podczas zajęć przedszkolnych  - dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych opiekę 

nad dziećmi sprawuje nauczyciel – wychowawca danego oddziału. 

2. Podczas zajęć dodatkowych opiekę sprawują nauczyciele specjaliści w zakresie danej 

dziedziny organizowanych  zajęć (religia, taniec, język obcy, rewalidacja, logopedia). 

3. Podczas wycieczek czy zajęć organizowanych poza przedszkolem opiekę sprawuje nad 

dziećmi wychowawca oraz inne osoby pełnoletnie za zgodą dyrektora szkoły, które podpisały 

stosowne oświadczenie woli. 

 

§ 26 

 

Szczegółowe zasady przyprowadzania  i odbierania dzieci z przedszkola  przez rodziców 

(prawnych opiekunów) 

 

1.Osobami uprawnionymi do przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola są rodzice  

( prawni opiekunowie). 

2. Inne osoby dorosłe mogą odbierać dzieci tylko za pisemną zgodą rodziców ( prawnych 

opiekunów). 

3. Wychowawca przedszkola może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby 

zamierzającej odebrać dziecko (np. upojenie alkoholowe) będzie wskazywał, że nie jest ona  

w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa. 

4. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie zostać poinformowany 

dyrektor szkoły. W takiej sytuacji przedszkole zobowiązane jest do podjęcia wszelkich 

dostępnych czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami (opiekunami prawnymi). 

 

§ 27 

 

Organizacja pracy oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej 

 

1.Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku                         

z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, rodzaju i stopnia 

niepełnosprawności. 

2. Do oddziału przedszkolnego  przyjmowane są  dzieci 5-letnie, oraz 6-letnie, które nie 

rozpoczęły nauki w klasie pierwszej. 

3. Zapisy dzieci do oddziału przedszkolnego odbywają się w miesiącu marcu. 

4.Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25. 

5.Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza  prowadzona jest na podstawie  programu 

wychowania przedszkolnego. 

6.Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut. 

7.Organizację pracy oddziału przedszkolnego określa ramowy rozkład dnia ustalony przez 

dyrektora szkoły na wniosek rady pedagogicznej. 
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8. Dzienny czas pracy oddziału przedszkolnego  ustalony przez organ prowadzący  na 

wniosek dyrektora szkoły , w tym czas na realizację podstawy programowej  wychowania 

przedszkolnego  to minimum 5 godzin dziennie. 

9.  Oddziały przedszkolne pracują przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych 

przez organ prowadzący. 

 

§ 28 

 

Organizacja zajęć dodatkowych 

 

1.Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia 

dodatkowe. 

2.Czas trwania zajęć dodatkowych , w szczególności umuzykalniających, nauki języka 

obcego, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych,  powinien być dostosowany do możliwości  

rozwojowych dzieci  i wynosić:  

1. Z dziećmi w wieku 5-6 lat –  30 minut. 

2. Z dziećmi w wieku 3-4lata – 15 minut 

3. Zajęcia dodatkowe organizowane są poza godzinami zajęć wynikających z 

realizacji podstawy programowej 

 

 

Rozdział VI 

 

Zakres zadań nauczycieli ( w tym nauczycieli oddziałów przedszkolnych) oraz innych 

pracowników szkoły 

 

§ 29 

 

1. Pracę dydaktyczną , wychowawczą i opiekuńczą w zakresie poszczególnych  

zajęć i  ścieżek  edukacyjnych prowadzą nauczyciele, którzy odpowiadają za efekty  

i jakość tej pracy. 

2. Nauczyciele   zatrudnieni   w szkole muszą   spełniać   wymagania  kwalifikacyjne 

określone w odrębnych przepisach. 

3. Nauczyciel ma prawo do : 

1) wyboru programu realizowanych zajęć edukacyjnych; 

2) wyboru zestawu podręczników do realizowanych zajęć edukacyjnych; 

3) decydowania o bieżącej, śródrocznej i rocznej ocenie  postępów ucznia; 

4) pomocy merytorycznej ze strony dyrektora placówki, Rady  Pedagogicznej, instytucji 

wspierających pracę placówki; 

5) prowadzenia innowacji i eksperymentów pedagogicznych zatwierdzonych uchwałą 

Rady Pedagogicznej; 

6) występowania do dyrektora  placówki z wnioskiem o dokonanie oceny pracy. 

 

§ 30 

 

1.  Zadaniem nauczyciela jest, w szczególności: 

1) rytmiczne realizowanie programu zajęć edukacyjnych w powierzonych  klasach   

w optymalnym stopniu osiągając założone cele; 

2) wspieranie swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwoju psychofizycznego 

ucznia, jego zdolności i zainteresowań; 
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3) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych; 

4) systematyczne, bezstronne, obiektywne i sprawiedliwe ocenianie ucznia; 

5) branie udziału w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych  

w  szkole i przez instytucje wspierające pracę szkoły; 

6) informowanie rodziców uczniów oraz Rady Pedagogicznej o wynikach dydaktyczno-   

wychowawczych uczniów; 

7) prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej prowadzonych zajęć 

edukacyjnych; 

8) pełne wykorzystanie czasu przeznaczonego na prowadzenie zajęć; 

9) zachowanie odpowiedniej dyscypliny uczniów na zajęciach; 

10) aktywne pełnienie ustalonych harmonogramem i regulaminem dyżurów szkolnych; 

11) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie lekcji, zajęć pozalekcyjnych, przerw 

międzylekcyjnych oraz innych zajęć organizowanych przez szkołę; 

12) reagowanie na objawy, w stosunku do ucznia, przemocy fizycznej,  która mogła mieć 

miejsce poza szkołą, np. w jego środowisku domowym. 

2. Nauczyciel odbywający zajęcia  w danym oddziale odpowiada za bezpieczeństwo fizyczne  

    i psychiczne uczniów powierzonych jego opiece. W razie zaistnienia sytuacji  

    niebezpiecznej dla zdrowia lub życia uczniów nauczyciel ma obowiązek podjąć stosowne  

    działania, które zminimalizują zagrożenie. 

3. Nauczyciel obowiązany jest: 

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. 

4.  Praca nauczyciela podlega ocenie zgodnie z odrębnymi przepisami. 
5.  Nauczyciel odpowiada służbowo przed dyrektorem placówki za osiągane efekty 

     prowadzonych zajęć edukacyjnych. 

6.  Nauczyciel odpowiada służbowo przed dyrektorem placówki, cywilnie lub karnie za: 

1) nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego; 

2) tragiczne skutki wynikłe z braku swego nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na 

zajęciach szkolnych, pozaszkolnych, w czasie  przydzielonych mu dyżurów. 

 

§ 31 

 

1. Oddziałem opiekuje się jeden nauczyciel - wychowawca klasy.  

2. O przydziale  wychowawstwa decyduje dyrektor szkoły  po zasięgnięciu opinii Rady  

    Pedagogicznej; 

3. Dla   zapewnienia   ciągłości  i  skuteczności   pracy   wychowawczej, wychowawca   

    opiekuje   się   danym  oddziałem  w  ciągu etapu  edukacyjnego; 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach  na pisemny uzasadniony wniosek 2/3   

     rodziców danego oddziału lub na wniosek samego wychowawcy, dyrektor może dokonać     

     zmiany wychowawcy także w ciągu  roku szkolnego; 

http://online2.abc.com.pl/prawooswiat/gateway.dll?f=templates&fn=abc.jump.htm&id=abc.akt.du.1997.78.483&data=user


              Statut Szkoły Podstawowej im. Walerego Goetla w Zelczynie 
 

 
18 

5.Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w  

    szczególności  ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego  

    modyfikacja w razie potrzeb; 

6. Wychowawca klasy ma prawo do:  

1) współdecydowania z samorządem klasy, z rodzicami uczniów  o programie i planie 

działań wychowawczych na rok szkolny lub dłuższe okresy;     

2) uzyskania pomocy merytorycznej i psychologiczno - pedagogicznej  w swej pracy 

wychowawczej od pedagoga szkolnego, dyrektora szkoły i instytucji wspierających 

pracę szkoły; 

3) ustalania oceny  zachowania swoich wychowanków; 

4) ustanawiania (przy współpracy z klasą i Radą Rodziców) własnych  form   nagradzania 

i motywowania wychowanków. 

7. Do zadań wychowawcy klasy należy sprawowanie opieki wychowawczej, a w        

     szczególności: 

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz 

przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie; 

2) inspirowanie i wspomaganie działań w zespołach uczniów; 

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów 

oraz między uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej; 

4) zapewnienie bezpieczeństwa zdrowia i życia uczniów podczas zajęć edukacyjnych, 

uroczystości i imprez klasowych oraz wycieczek szkolnych. 

8. Wychowawca klasy realizuje zadania poprzez : 

1) otaczanie indywidualną opieką każdego wychowanka; 

2) planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami  różnych form życia 

społecznego, rozwijających jednostki i integrujących zespół klasowy; 

3) ustalanie treści i formy zajęć tematycznych na godzinach  wychowawczych; 

4) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadnianie  z nimi  

i koordynowanie działań wychowawczych wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, 

którym potrzebna jest indywidualna opieka - w szczególności dotyczy to uczniów 

szczególnie uzdolnionych, a także zagrożonych niepowodzeniami szkolnymi; 

     5)  utrzymywanie kontaktów z rodzicami w celu : 

a) poznania potrzeb opiekuńczo - wychowawczych ich dzieci; 

b) udzielania im pomocy w działaniach wychowawczych wobec  ich dzieci;  

c) włączania ich w sprawy klasy i szkoły. 

     6) Wychowawca klasy prowadzi klasowy zeszyt uwag – dokument szkolny zawierający: 

          a) uwagi pozytywne o każdym uczniu; 

          b) uwagi negatywne o każdym uczniu. 

 

§ 32 

 

1.  Pedagog szkolny realizuje swoje zadania poprzez : 

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie niepowodzeń 

szkolnych i środowiskowych; 

2) określanie form i sposobów udzielania pomocy uczniom, w tym uczniom wybitnie 

uzdolnionym, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb; 

3) organizowanie orientacji zawodowej; 

4) współdziałanie z instytucjami wspierającymi pracę szkoły; 

5) rozpoznanie i organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się  

w trudnej sytuacji życiowej; 
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6) udzielanie pomocy pedagogiczno - psychologicznej uczniom realizującym nauczanie 

indywidualne, indywidualny program lub tok nauki; 

7) współorganizowanie zajęć dydaktycznych dla uczniów niepełnosprawnych; 

8) doradztwo pedagogiczne dla uczniów, nauczycieli i rodziców. 

2.  Pedagog szkolny odpowiada służbowo przed dyrektorem  szkoły za : 

1) osiąganie efektów prowadzonych działań wychowawczo –opiekuńczych; 

2) integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców wokół programu wychowawczo - 

opiekuńczego szkoły; 

3) poziom opieki i pomocy indywidualnej wychowanków będących w trudnej sytuacji 

szkolnej lub społeczno – wychowawczej; 

4) prawidłowość prowadzenia dokumentacji. 

 

§ 33 

 

Inni pracownicy szkoły: 

1) Pracownicy administracji i obsługi wykonują swoje zadania zgodnie z zakresami   

     czynności ustalonymi przez dyrektora placówki. 

2) Pracownicy administracji szkoły to:  

a) sekretarz szkoły. 

3) Pracownicy obsługi placówki to: 

a) woźny; 

b) konserwator; 

c) sprzątająca; 

d) szatniarka; 

e) pomoc kuchenna. 

4) Pracownicy administracji i obsługi są zatrudniani i zwalniani przez dyrektora szkoły 

zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy. 

5) W czasie swojej pracy zobowiązani są również do współpracy z nauczycielami w ramach 

zapewnienia bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły. 

 

Rozdział  VII 

 

Zasady rekrutacji uczniów 

 

§ 34 

 

  1.Rekrutacja: 

1)   do oddziału przedszkolnego  przyjmowane są  dzieci 5-cio i 6-letnie
1
; 

2)   na prośbę rodziców i za zgodą dyrektora szkoły mogą zostać przyjęte do oddziału    

      przedszkolnego dzieci 4-letnie w miarę wolnych miejsc; 

3)   do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym      

  kończą 7 lat
2
 i nie odroczono im rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego, a także  

  dzieci w stosunku do których podjęto decyzję o wcześniejszym przyjęciu do szkoły 

       podstawowej; 

4)   dziecko jest zapisywane do klasy pierwszej szkoły podstawowej z rocznym    

    wyprzedzeniem; 

                                                 
1
  od 1 września 2014 r. dzieci sześcioletnie rozpoczną naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej 

2
  na wniosek rodziców również te dzieci, które kończą 6 lat ( do 1 września 2013r.) oraz uczęszczały jako  

   pięciolatki do oddziału przedszkolnego lub zostały przebadane w poradni psychologiczno – pedagogicznej pod  

   kątem gotowości do podjęcia nauki w klasie I w wieku 6 lat  
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5)   do klasy pierwszej przyjmuje się dzieci: 

a) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły,  

b) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) - dzieci zamieszkałe poza obwodem   

             szkoły, w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami. 

 

§ 35 

 1.Obowiązek szkolny: 

1)  obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się  z początkiem  roku szkolnego,  w tym 

             roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia 18  

             roku życia; 

2)   w przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez 

             dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden  

             rok; 

3)   decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej lub odroczenia 

             spełniania obowiązku szkolnego  podejmuje dyrektor szkoły; 

4)   obowiązek  szkolny  dziecko  spełnia uczęszczając  do  szkoły; 

5)   rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu zobowiązani są do: 

a) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do oddziału  

przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej, zapewnienia 

regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia, 

b) informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły  

podstawowej w obwodzie której dziecko mieszka o realizacji tego obowiązku  

spełnianego poza szkołą, 

c) nie spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji   

w  trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, 

d) przez niespełnienie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki należy rozumieć  

nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej  

50 %   obowiązkowych zajęć edukacyjnych w oddziale przedszkolnym czy szkole 

podstawowej,                                                                                                                

e) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć  

szkolnych, 

f) usprawiedliwienia dni nieobecności dziecka w szkole. 

 

Rozdział VIII  

 

Prawa i obowiązki ucznia 

 

§ 36 

 

1.Prawa ucznia:  

1) Uczeń ma prawo do: 

a) zapoznania z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony  ppoż.         

obowiązującymi w  szkole; 

b) informacji na temat zakresu wymagań edukacyjnych oraz metod nauczania; 

c) informacji na temat kryteriów oceny  zachowania; 

d) swobody wyrażania myśli i przekonań o ile nie naruszają dobra osobistego innych 

osób; 

e) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, swobodnego wyboru  kół 

zainteresowań oraz innych zajęć pozalekcyjnych; 
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f) tygodniowego rozkładu lekcji zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej; 

g) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym; 

h) nietykalności osobistej; 

i) bezpiecznych warunków pobytu w szkole; 

j) korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem     

i w myśl obowiązujących regulaminów; 

k) zwracania się do dyrektora placówki, wychowawców, pedagoga  

i innych nauczycieli ze wszystkimi problemami celem uzyskania pomocy; 

l) korzystania z wszelkich form opieki socjalnej; 

m) sprawiedliwej, obiektywnej, bieżącej i jawnej oceny oraz ustalonych           

sposobów kontroli postępów w nauce: 

 sprawdziany wiadomości ustne i pisemne oraz zadania klasowe obejmujące  

                       materiał powyżej 3 ostatnich godzin lekcyjnych muszą być zapowiadane co  

                       najmniej tydzień wcześniej;  

 w ciągu jednego dnia może odbyć się tylko jeden sprawdzian zapowiedziany,   

a w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy zapowiedziane; 

 w razie  wątpliwości co do charakteru sprawdzianu samorząd  

                       klasowy może się odwołać do dyrektora placówki;    

 do dwóch tygodni uczeń winien znać uzasadnioną ocenę ze sprawdzianu;  

n)  pomocy w przypadku  trudności w nauce: 

 ze strony nauczyciela, jeśli materiał nauczania sprawia mu kłopoty; 

 ze strony samorządu szkoły lub klasy w formie pomocy koleżeńskiej; 

o) odpoczynku w czasie ferii i innych przerw międzylekcyjnych; 

p) wpływania na życie szkoły przez:  

 działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach  

                        działających w szkole; 

 możliwość wyboru opiekunów samorządu uczniowskiego i innych organizacji 

działających na terenie szkoły; 

 delegowanie swoich przedstawicieli na spotkania z dyrektorem placówki, Radą 

Pedagogiczną i Radą Rodziców;      

 opiniowanie szkolnych aktów prawnych dotyczących społeczności 

uczniowskiej; 

 zgłaszanie propozycji i postulatów społeczności uczniowskiej kierowanych do 

dyrektora  szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców przez samorząd 

uczniowski;     

 uczestnictwo w wycieczkach, wystawach i imprezach sportowo-artystycznych; 

r) korzystania  z pomocy i poradnictwa pedagogiczno - psychologicznego ze strony  

                 pedagoga, Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej  i innych instytucji        

                 wspierających działalność placówki; 

s) odwoływania się od ustalonej oceny z zajęć edukacyjnych lub oceny zachowania    

                 zgodnie z zasadami opracowanymi w szkolnym systemie oceniania; 

t) reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach. 

 

§ 37 

1.Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia: 

1) w przypadku naruszenia praw wynikających ze statutu placówki i konwencji  

o prawach dziecka uczeń może samodzielnie lub za pośrednictwem klasowego 

rzecznika praw złożyć skargę: 
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a) w przypadku naruszenia praw przez innego ucznia do wychowawcy klasy lub 

pedagoga szkolnego; 

b) w przypadku naruszenia praw przez pracownika niepedagogicznego szkoły do 

wychowawcy klasy lub pedagoga szkolnego; 

c) w przypadku naruszenia praw przez nauczyciela do wychowawcy klasy; 

d) w przypadku naruszenia praw przez wychowawcę klasy do pedagoga szkolnego; 

e) w przypadku naruszenia praw przez pedagoga szkolnego do dyrektora szkoły; 

2) wszystkie skargi winny być rozpatrywane i rozstrzygnięte na drodze mediacji; 

3) w przypadku rażącego naruszenia praw wynikających ze statutu placówki i konwencji 

o prawach dziecka uczeń może samodzielnie lub za pośrednictwem  samorządu 

uczniowskiego  złożyć skargę do dyrektora placówki; 

4) dyrektor szkoły wszczyna postępowanie wyjaśniające zasadność skargi: 

a) postępowanie wyjaśniające winno zostać zakończone w terminie do 7 dni od daty 

złożenia skargi; 

b) dyrektor placówki informuje ucznia o wynikach postępowania wyjaśniającego.  

 

§ 38 

 

1.Obowiązki ucznia: 

1) uczeń ma obowiązek: 

a) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych  

i w życiu szkoły; 

b) być systematycznie i starannie przygotowanym do zajęć lekcyjnych; 

c) wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę; 

d) rzetelnej pracy nad poszerzeniem swej wiedzy i umiejętności; 

e) uczestnictwa w wybranych przez siebie zajęciach pozalekcyjnych    

i pozaszkolnych;  

f) dbać o honor placówki i swoim zachowaniem godnie ją reprezentować: 

 podczas wycieczek; 

 imprez  kulturalnych; 

 w środkach komunikacji;  

 oraz we wszystkich innych miejscach publicznych; 

g) przestrzegania  zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli     

i   innych pracowników szkoły; 

h) okazywania szacunku nauczycielom oraz innym pracownikom placówki;  

i) podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, Rady  

Pedagogicznej, nauczycieli oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego; 

j) przestrzegania zasad współżycia społecznego, a szczególnie: 

 okazywania  szacunku dorosłym i kolegom; 

 przeciwstawianie się przejawom brutalności i wulgarności;  

 szanowania poglądów i przekonań innych ludzi;  

 poszanowania wolności; 

 zachowania w tajemnicy korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych 

powierzonych w zaufaniu, chyba  że szkodziłoby to ogółowi lub życiu i 

zdrowiu powierzającego; 

 naprawianiu wyrządzonej przez siebie szkody; 

k) być odpowiedzialnym za własne życie, zdrowie  i higienę oraz rozwój;  

l) dbać  o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów: 

 uczeń nie pali tytoniu; 
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 uczeń nie pije alkoholu; 

 uczeń nie używa narkotyków i innych środków odurzających; 

m) nie wolno korzystać z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń  

elektronicznych podczas zajęć edukacyjnych oraz przerw międzylekcyjnych; 

n) uczeń ma obowiązek przychodzić do szkoły w czystym i nie wyzywającym  

      ubraniu, dbać o schludny wygląd – mieć włosy czyste i starannie uczesane; 

o) uczeń nie może posiadać kosztownych i wyzywających ozdób  (np.               

farbowanych włosów, tatuaży, kolczyków  - z wyjątkiem kolczyków w uszach    

      dziewcząt); 

p) uczeń ma obowiązek nie przynosić do szkoły oraz na wycieczki przedmiotów  

wartościowych ani większej ilości pieniędzy. Szkoła nie bierze odpowiedzialności 

za poniesione szkody w przypadku nieprzestrzegania ww. punktu; 

q) w czasie uroczystości szkolnych przychodzić do szkoły w stroju galowym; 

r) dbać o wspólne dobra, ład i porządek  w placówce; 

s) troszczyć się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd; 

t) starać się o utrzymanie czystości i porządku na terenie szkoły; 

u) stosować się do obowiązujących wewnątrzszkolnych regulaminów,   

w szczególności do: 

 regulaminu świetlicy; 

 regulaminu szatni; 

 regulaminu biblioteki; 

 regulaminów sali gimnastycznej i klasopracowni; 

v) znać i stosować się do ustalonych kryteriów ocen  zachowania. 

 

§ 39 

 

1.Zasady usprawiedliwiania i zwalniania uczniów z lekcji: 

1) nieobecności ucznia na zajęciach traktowane są jako sytuacje wyjątkowe. W każdym 

wypadku wymagają kontaktu rodzica (opiekuna prawnego) z wychowawcą; 

2) przewiduje się następujące formy kontaktów rodziców z wychowawcą w celu 

 usprawiedliwienia nieobecności lub zwolnienia ucznia: 

a) usprawiedliwienie (zwolnienie) w zeszycie do korespondencji; 

b) kontakt osobisty rodzica (opiekuna prawnego) ucznia z wychowawcą; 

c) w innych wypadkach nieobecności pozostają nieusprawiedliwione; 

3) wychowawca usprawiedliwia wyłącznie nieobecności ucznia spowodowane: 

a) chorobą; 

b) sytuacją losową; 

c) specjalistycznymi badaniami lekarskimi; 

4) w każdym przypadku usprawiedliwienia lub zwolnienia musi być podana konkretna  

i wiarygodna przyczyna nieobecności. W innych sytuacjach nieobecność pozostaje 

nieusprawiedliwiona; 

5) zwolnić ucznia z lekcji może rodzic, odbierając go ze szkoły osobiście, informując  

o tym fakcie wychowawcę klasy (podczas jego nieobecności dyrektora szkoły); 

6) w każdym przypadku, ostateczną decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć szkolnych 

podejmuje wychowawca (dyrektor szkoły); 

7) wychowawca (dyrektor szkoły) w szczególnie uzasadnionych przypadkach ma prawo 

odmówić zwolnienia ucznia z lekcji (np. z powodu sprawdzianu itd.); 

8) w przypadku złego samopoczucia uczeń kierowany jest do pielęgniarki szkolnej (w 

razie nieobecności do pedagoga bądź wychowawcy), która udziela mu pomocy 

medycznej lub w porozumieniu z dyrektorem szkoły wzywa pogotowie ratunkowe: 
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a) w sytuacji stwierdzonej dolegliwości (choroby) u ucznia, pielęgniarka powiadamia 

wychowawcę, a następnie wzywa rodziców (opiekunów prawnych) dziecka, którzy 

decydują o dalszych działaniach; 

b) w przypadku stwierdzonej dolegliwości ucznia ze szkoły odbiera rodzic (opiekun 

prawny); 

9) każde samowolne opuszczenie terenu szkoły w trakcie trwania planowych lekcji 

będzie traktowane jako ucieczka z zajęć szkolnych i nie będzie usprawiedliwiane; 

10) uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego lub niebiorący udziału w lekcji 

religii nie musi uczestniczyć w tych zajęciach, lecz pozostaje na terenie szkoły, chyba, 

że jest to pierwsza lub ostatnia jego planowa lekcja – w takich przypadkach jest on 

zwolniony na prośbę rodziców; 

11) nieusprawiedliwione godziny oraz spóźnienia obniżają ocenę ze sprawowania bądź 

powodują inne konsekwencje przewidziane w Statucie Szkoły. 

 

Rozdział IX 

 

Rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwoływania się od kary 

 

§ 40 

1.Rodzaje nagród: 

1) uczniowie mogą być nagradzani za: 

a) rzetelną naukę i pracę społeczną;  

b) wzorową postawę uczniowską; 

c) wzorowe pełnienie powierzonych funkcji; 

d) wybitne osiągnięcia w nauce, sporcie, konkursach, olimpiadach; 

2) rodzaje przyznawanych nagród: 

a) wyróżnienie przez wychowawcę, dyrektora szkoły wobec społeczności uczniowskiej; 

b) nagrodzenie dyplomem lub nagrodą książkową; 

c) świadectwo z wyróżnieniem  - z zachowaniem warunku uzyskania z przedmiotów 

obowiązkowych średniej ocen co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobrej oceny 

zachowania; 

d) przyznanie nagrody rzeczowej przez Radę Rodziców. 

 

§ 41 

 

Nagradzanie uczniów klas I-III na koniec roku szkolnego: 

1) w klasie pierwszej, drugiej i trzeciej nagrodę książkową otrzymuje uczeń za: 

a) wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie; 

b) 100% frekwencję; 

c) pracę na rzecz klasy i szkoły; 

d) najwyższy wskaźnik czytelnictwa – na podstawie wypożyczeń z biblioteki szkolnej; 

2) uczeń do nagrody typowany jest przez wychowawcę;  

3) nagrody i listy gratulacyjne wręcza dyrektor szkoły podczas uroczystości  zakończenia   

      roku  szkolnego. 

 

§ 42 

 

Nagradzanie uczniów klas IV-VI na koniec roku szkolnego: 
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1) uczeń klas IV - VI, który uzyskał na koniec roku szkolnego co najmniej bardzo dobre 

zachowanie i średnią ocen co najmniej 4,75 otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem i 

nagrodę książkową;  

2) uczeń, który uzyskał na koniec roku szkolnego wzorowe zachowanie i średnią ocen co 

najmniej 5,0 otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem, nagrodę książkową i  Dyplom 

Wzorowego Ucznia; 

3) uczeń otrzymuje również nagrodę książkową za: 

a) 100% frekwencję; 

b) pracę na rzecz klasy i szkoły; 

c) najwyższy wskaźnik czytelnictwa – na podstawie wypożyczeń z biblioteki 

szkolnej; 

4) uczeń klasy szóstej osiągający najwyższą średnią w szkole może otrzymuje Nagrodę 

Dyrektora; 

5) uczniowi klasy szóstej może zostać przyznany tytuł „Najlepszego Absolwenta ” 

zgodnie z regulamin przyznawania tytułu „NAJLEPSZEGO ABSOLWENTA” Szkoły 

Podstawowej im. Walerego Goetla w Zelczynie; 

6) wychowawcy uczniów wyróżnionych świadectwem z wyróżnieniem odnotowują ten 

fakt w arkuszu ocen; 

7) nagrody otrzymują także uczniowie, którzy w konkursach lub zawodach szkolnych   

            uzyskali 1,2 lub 3 miejsce. 

 

§ 43 

Rodzaje kar: 

1) za nieprzestrzeganie Statutu Szkoły i wewnątrzszkolnych regulaminów  

            uczeń może być ukarany : 

a) upomnieniem wychowawcy klasy;  

b) naganą wychowawcy klasy:  

- trzykrotnego upomnienia ucznia;                                                                                      

c) zakazem udziału w imprezach szkolnych udzielonym przez wychowawcę klasy ,    

jeżeli: wykroczenie ucznia nastąpiło podczas takich imprez; 

d) upomnieniem dyrektora szkoły;  

e) naganą dyrektora  szkoły; 

f) zakazem udziału w imprezach szkolnych, wycieczkach udzielonym przez 

dyrektora szkoły za szczególne wykroczenia uczniów; 

g) zawieszeniem w prawach ucznia. 

 

§ 44 

 

Tryb odwołania  się od kary: 

1) o wymierzonej karze  wymienionej w § 36 ust.1 pkt1 lit.e,f,g dyrektor szkoły   

powiadamia rodziców ucznia (prawnych opiekunów); 

2) uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) może w formie pisemnej 

odwołać się do dyrektora szkoły od nałożonej kary w terminie 3 dni od      

powiadomienia; 

3) odwołanie rozpatruje zespół w składzie: 

a) dyrektor szkoły- jako przewodniczący; 

b) pedagog szkolny; 

c) wychowawca klasy; 

d) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego;  
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4) zespół podejmuje decyzję o przyjęciu lub oddaleniu odwołania po rozmowie                         

            z zainteresowanym uczniem; 

5) tak podjęta decyzja jest ostateczna, a o wyniku podjętej decyzji rodzic ( prawny 

opiekun) jest informowany pisemnie. 

 

 

Rozdział X 

 

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego. 

 

§ 45 

 

Cele i zadania związane z ocenianiem: 

1) ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w 

stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej , 

określanej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania , 

uwzględniających tę podstawę; 

2) ocenianiu podlegają: 

a) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

b) zachowanie ucznia; 

3) zasady oceniania z religii i etyki określają odrębne przepisy; 

4) ocenianie ma na celu: 

a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu    

            oraz o postępach w tym zakresie; 

b) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 

c) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; 

d) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o 

postępach; 

trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia, 

e) umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- 

wychowawczej; 

5) ocenianie szkolne obejmuje: 

a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do 

uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

b) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 

c) bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie; 

d) ustalanie ocen  rocznych; 

e) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz 

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

f) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) 

informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce. 

 

 

§ 46 

 

Zasady oceniania wewnątrzszkolnego: 

1) zasady oceniania wewnątrzszkolnego wynikają z rozporządzenia MEN ; 
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2) zasady oceniania wewnątrzszkolnego uwzględniają ponadto: 

a) zgodność ze standardami określonymi w podstawach programowych; 

b) kryterialność ocen (wynikająca z przedmiotowych systemów oceniania); 

c) systematyczność w gromadzeniu informacji o uczniu; 

d) różnorodność metod oraz form sprawdzania i oceniania; 

e) komunikatywność komentarza towarzyszącego ocenie; 

f) wskazywanie uczniom sposobów pokonywania trudności w zachowaniu i uczeniu 

się; 

g)   zachowanie elastyczności w stanowieniu wymagań wobec uczniów o   

      specyficznych trudnościach. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii  

      publicznej  poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej lub  

      niepublicznej 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; 

h)   jawność (zakres dostępności dokumentacji ewaluacyjnej dla uczniów, nauczycieli,  

      dyrektora szkoły, rodziców - z zachowaniem dyskrecji): 

- oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów); 

- na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel  

      uzasadnia ustaloną ocenę; 

- na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone 

      i ocenione prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia  

      jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom). 

 

§ 47 

 

1. Tryb oceniania: 

1) nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich 

rodziców (prawnych opiekunów) o: 

a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych 

zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu 

nauczania; 

b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

c) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie 

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

2) wychowawca klasy na początku każdego  roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 

rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania 

zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej 

ocenie klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej 

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

3) przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 

zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych 

zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni 

psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej; 

4) Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o nie promowaniu do klasy programowo  

wyższej  lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu po raz drugi z rzędu 

ustalono naganną  roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania; 
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5) uczeń, któremu po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną 

zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy 

programowo najwyższej nie kończy szkoły; 

6) przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy  

w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się 

z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć; 

7) dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, lub informatyki na 

podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych 

zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii; 

8) w przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, lub informatyki w 

dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 

„zwolniony”; 

 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne dzieli się na: 

1) ocenianie bieżące - polega na systematycznej kontroli osiągnięć edukacyjnych ucznia: 

      a)  sprawdziany pisemne wiadomości: 

- prace klasowe z opracowanego działu programowego testy; 

- kartkówki (maksymalnie 15 minut) obejmujące nie więcej, niż trzy ostatnie; 

- tematy zajęć edukacyjnych; 

             b) praca ucznia na lekcji: 

- odpowiedzi ustne; 

- aktywność; 

            c)  samodzielna praca domowa ucznia: 

-  praca pisemna w zeszycie; 

- odpowiedź ustna; 

d) sprawdziany wiadomości (prace klasowe) muszą być zapowiadane co najmniej z 

tygodniowym wyprzedzeniem po uprzednim powtórzeniu materiału; 

e) w jednym dniu nie może być więcej niż jedna praca klasowa lub inny  

sprawdzian wiadomości z danego materiału; 

f) poprawianie ocen bieżących (cząstkowych) odbywa się na zasadach określonych 

      przez nauczyciela i zgodnych z przedmiotowym systemem oceniania; 

     g)  w klasach I-III jako pomocnicze stosuje się bieżące ocenianie wg skali punktowej: 

6 pkt – poziom bardzo wysoki; 

                                                  5 pkt – poziom wysoki; 

                                                  4 pkt – poziom średni; 

                                                  3 pkt – poziom niski; 

                                                  2 pkt – poziom bardzo niski; 

                                                  0 pkt – poziom poniżej wymagań. 

3. Ocenianie śródroczne - 1 raz w ciągu roku szkolnego w miesiącu styczniu. 

1) klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć    

            edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie  

            nauczania i zachowania ucznia oraz ustalenia śródrocznych ocen klasyfikacyjnych             

            według skali wynikającej z rozporządzenia MEN; 

2) śródroczne  klasyfikacyjne oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają     

            nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, śródroczną  
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            ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii  

 nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia; 

3) klasyfikacja śródroczna w klasach I-III polega na podsumowaniu osiągnięć                     

            edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia, jest to ocena opisowa   

            zawierająca wskazania, zalecenia; 

4) na miesiąc przed śródrocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej  

            nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych są zobowiązani do poinformowania  

            ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) w formie pisemnej o przewidywanej  

            ocenie niedostatecznej; 

5) jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć   

            edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w drugim  

            półroczu, szkoła w miarę możliwości, stwarza szansę uzupełnienia braków, zgodnie   

            z programem rozwoju ucznia. Uczeń w tym wypadku ma prawo do:  

a) dodatkowej pomocy i oceny postępów w nauce w terminach uzgodnionych  

z nauczycielem; 

b) pomocy koleżeńskiej ze strony uczniów w opanowaniu materiału, który   

sprawia mu trudności; 

6) uczeń, który uzyskał ocenę niedostateczną na śródrocze zobowiązany jest do                

            uzupełnienia poziomu wiedzy i umiejętności w terminie i na zasadach uzgodnionych                  

            z nauczycielem przedmiotu; 

7) na 2 tygodnie przed śródrocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady  

            Pedagogicznej nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych zobowiązani są   

            poinformować ucznia w formie ustnej o przewidywanej dla niego śródrocznej ocenie; 

8) na 1 tydzień przed śródrocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej  

            wychowawcy klas zobowiązani są poinformować ucznia w formie ustnej 

            o  przewidywanej dla niego śródrocznej ocenie zachowania; 

9) oceny klasyfikacyjne śródroczne nauczyciel ma obowiązek wystawić w terminie nie                                    

            przekraczającym 3 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.  

4. Ocenianie roczne -  na koniec roku szkolnego: 

1) klasyfikacja roczna w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu  

            osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania  uczniów w danym roku                     

            szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych 

            i  rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

2) klasyfikacja roczna począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na  

            podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych  

            w szkolnym planie nauczania i zachowania uczniów w danym roku szkolnym oraz    

            ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny  

            klasyfikacyjnej zachowania, według skali wynikającej z rozporządzenia MEN;  

3) roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają  

            nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a roczną  

            ocenę klasyfikacyjną zachowania- wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii  

            nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia; 

4) roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele  

            prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena  

            klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do    

            klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły; 

      5)   uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę,  

            do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć; 

6) na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej  
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           nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych są zobowiązani do poinformowania  

           ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) w formie pisemnej o przewidywanej  

           ocenie niedostatecznej; 

7) na 2 tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej  

           nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych są zobowiązani do poinformowania  

           ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) w formie pisemnej o przewidywanej  

           dla niego rocznej ocenie; 

8)   na 2 tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej  

           wychowawcy klas zobowiązani są do poinformowania ucznia w formie pisemnej  

           o przewidywanej dla niego rocznej ocenie zachowania; 

9) oceny klasyfikacyjne roczne nauczyciel ma obowiązek wystawić w terminie nie  

            przekraczającym 3 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej; 

10) sposoby informowania rodziców o postępach i trudnościach ucznia w nauce: 

a) ogólnoklasowe spotkania-  co najmniej cztery razy w roku szkolnym; 

b) indywidualne spotkania w terminie ustalonym przez nauczyciela (w miarę 

potrzeb); 

c) korespondencja w zeszycie do korespondencji lub w zeszycie przedmiotowym; 

d) informacje telefoniczne- potwierdzone zapisem w dzienniku lekcyjnym; 

11) dopuszcza się wypisywanie świadectw na komputerze i wklejanie oceny opisowej   

            rocznej do dziennika i arkusza ocen. 

5. Skale ocen: 

1) bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie ustala się według następującej skali 

ocen: 

 

Nazwa pełna stopnia Stosowane skróty Symbol cyfrowy 

celujący cel 6 

bardzo dobry bdb 5 

dobry db 4 

dostateczny dst 3 

dopuszczający dop 2 

niedostateczny ndst 1 

 

2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych począwszy od klasy IV szkoły 

podstawowej ustala się według następującej skali: 

 1 stopień       celujący             6; 

             2 stopień       bardzo dobry     5; 

             3 stopień       dobry             4; 

             4 stopień       dostateczny    3; 

             5 stopień       dopuszczający    2; 

             6 stopień       niedostateczny    1; 

3) w ocenach bieżących i śródrocznych dopuszcza się stosowanie plusów i minusów; 

4) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną  

zachowania; 
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5) w klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć  

edukacyjnych są ocenami opisowymi. 

§ 48 

 

Ocena zachowania. 

1.  Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna uwzględnia w szczególności: 

a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia  

b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej 

c) dbałość o honor i tradycje szkoły 

d) dbałość o piękno mowy ojczystej 

e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób 

f) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią 

g) okazywanie szacunku innym osobom. 

2.  Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV szkoły   

    podstawowej, ustala się według następującej skali: 

1) wzorowe 

2) bardzo dobre 

3) dobre 

4) poprawne 

5) nieodpowiednie 

6) naganne 

3. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne są   

    ocenami  opisowymi. 

4. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych 

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły z zastrzeżeniem § 10 

ust.4 i ust.5. 

4a. W klasach IV-VI stosuje się następujące kryteria oceny zachowania: 

1) Zachowanie ucznia ocenia się na podstawie stopnia respektowania przez ucznia 

obowiązujących kryteriów ocen zachowania w klasach 4-6. 

2) Śródroczną i roczną ocenę zachowania, począwszy od klasy IV, ustala się według 

następującej skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, 

naganne.  

3) Zasady i kryteria oceniana zachowania zostają przedstawione uczniom i ich rodzicom 

na początku roku szkolnego przez wychowawców klas na godzinach wychowawczych 

i na zebraniach z rodzicami.  

4) Oceny zachowania są jawne dla ucznia i jego rodziców.  

5) Zachowanie ucznia oceniane jest systematycznie przez cały rok szkolny.  

6) Śródroczną i roczną ocenę zachowania ustala wychowawca klasy. Ma on obowiązek 

uwzględnić ustne i pisemne uwagi i opinie nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów 

danej klasy i ocenianego ucznia. Wychowawca ma również obowiązek uwzględnić 

arkusz ocen proponowanych przez uczących, uczniów danej klasy i ocenianego ucznia. 

Ustalona przez wychowawcę ocena musi być skonsultowana z Zespołem 

Wychowawców przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną. W czasie konsultacji arkusz 

proponowanych ocen jest do wglądu Zespołu. Ocena zachowania ucznia zatwierdzona 

przez Radę Pedagogiczną jest ostateczna, o ile nie zostaną zgłoszone zastrzeżenia.  

7) Uczeń musi wypełnić wszystkie kryteria, aby otrzymać ocenę wzorową, bardzo dobrą, 

dobrą lub poprawną. Jedno poważne wykroczenie obniża ocenę na nieodpowiednią lub 
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naganną. Ocena końcowa zachowania nie może być wyższa więcej niż 2 stopnie w 

skali ocen zachowania od żadnej z zaproponowanych w arkuszu ocen.  

8) Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną 

zachowania.  

9) Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności 

następujące obszary:  

A. kultura osobista,  

B. stosunek do obowiązków szkolnych,  

C. aktywność społeczna,  

D. zaangażowanie ucznia we własny rozwój, poszanowanie swojej osoby. 

10) Ocena klasyfikacyjna zachowania nie może mieć wpływu na oceny klasyfikacyjne z 

zajęć edukacyjnych oraz na promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie 

szkoły.  

11) O grożącej uczniowi ocenie nieodpowiedniej lub nagannej uczeń i jego rodzice 

informowani są pisemnie lub ustnie za potwierdzeniem na miesiąc przed radą 

klasyfikacyjną. Jeśli uczeń z oceną co najmniej poprawną dopuści się rażących czynów 

w okresie 1 miesiąca przed radą klasyfikacyjną, wychowawca ma prawo do obniżenia 

oceny zachowania na nieodpowiednią lub naganną, natychmiast informując o tym 

rodziców.  

12) Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora 

szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia 

mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno - 

wychowawczych.  

13) W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została 

ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, 

dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną 

zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej 

liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.  

14) W skład komisji wchodzą:  

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w szkole inne kierownicze 

stanowisko - jako przewodniczący komisji,  

b) wychowawca klasy,  

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w 

danej klasie,  

d) pedagog,  

e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,  

f) przedstawiciel Rady Rodziców, 

 Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa 

od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.  

 Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: skład komisji, 

termin jej posiedzenia, wynik głosowania, ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.  

 Uczeń jest zobowiązany do dostarczenia usprawiedliwienia lub zwolnienia lekarskiego 

w terminie 7 dni  od zaistniałej nieobecności lub spóźnienia. 

5. Ocena zachowania ucznia wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez uczniów obowiązków  

    szkolnych, ich kulturze osobistej, udziale w życiu klasy, szkoły i środowiska, postawach  

    wobec kolegów i innych osób, poszanowaniu i rozwoju własnej osoby, wykorzystywaniu  

    posiadanych możliwości i uzdolnień oraz szans stwarzanych przez szkołę. 
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   1) ZACHOWANIE WZOROWE 

        a) Stosunek do obowiązków szkolnych: 

-  uczeń osiąga wyniki nauczania maksymalne w stosunku do swoich możliwości, 

-  zawsze jest przygotowany do lekcji,  

-  sumiennie wykonuje polecenia nauczyciela, rzetelnie wywiązuje się z powierzonych mu 

oraz podejmowanych dobrowolnie różnorodnych prac i zadań, można na nim polegać,  

- bierze udział (jeżeli ma możliwości i predyspozycje) w konkursach, zawodach, 

imprezach, uroczystościach klasowych, szkolnych i pozaszkolnych lub czynnie 

uczestniczy w ich organizowaniu,  

- pilnie uważa na lekcjach,  

- zawsze wzorowo wykonuje powierzone mu obowiązki,  

- nie opuszcza zajęć lekcyjnych bez ważnego powodu,  

- nie ma żadnych godzin nieusprawiedliwionych,  

- nie ma żadnych uwag negatywnych w dzienniku,  

- nie ma żadnych celowych spóźnień.  

        b) Kultura osobista:  

 nigdy nie używa wulgarnych słów, wykazuje wysoką kulturę słowa,  

 jest tolerancyjny, szanuje godność osobistą i z szacunkiem odnosi się do innych osób,  

 wzorowo zachowuje się na lekcjach, podczas przerw i poza szkołą,  

 zawsze nosi obuwie zmienne i ma stosowny uczniowski wygląd zewnętrzny,  

 dba o estetykę swojego wyglądu i higienę osobistą.  

      c)Zachowania społeczne:  

 umie współżyć w zespole,  

 jest uczynny, chętnie pomaga innym,  

 dba o wygląd klasy i najbliższego otoczenia,  

 jest zaangażowany w życie klasy,  

 szanuje mienie własne, innych osób i społeczne,  

 nie wykazuje przejawów agresji, przeciwstawia się przejawom przemocy, agresji i 

brutalności,  

 dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób.  

 zawsze wzorowo wykonuje powierzone mu obowiązki,  

 wykazuje inicjatywę w podejmowaniu działalności na rzecz klasy, szkoły, środowiska 

lokalnego,  

 postępuje zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dba o honor i tradycje szkoły. 

      d) Zaangażowanie ucznia we własny rozwój, poszanowanie swojej osoby: 

 w szkole i poza szkołą zachowuje się bez zarzutu, godnie ją reprezentuje,  

 sam dostrzega i właściwie reaguje na własne błędy i potknięcia,  

 jest wzorem dla innych, nie ulega namowom, naciskom, potrafi bronić własnego 

zdania, nie daje się sprowokować,  

 rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych 

lub poprzez samokształcenie,  
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 w stosunku do ucznia nie jest potrzebne zwracanie uwagi, sam dostrzega uchybienia i 

je eliminuje,  

 respektuje zasady współżycia społecznego i ogólnie przyjęte normy etyczne wobec 

siebie i innych,  

 nie ulega nałogom. 

2) ZACHOWANIE BARDZO DOBRE 

a) Stosunek do obowiązków szkolnych: 

 osiąga wyniki nauczania wysokie w stosunku do swoich możliwości,  

 zawsze jest przygotowany do lekcji,  

 wykonuje polecenia nauczyciela, podejmuje się wykonywania dodatkowych zadań na 

prośbę nauczyciela,  

 angażuje się (jeżeli ma możliwości i predyspozycje) do udziału w konkursach, 

zawodach, imprezach, uroczystościach klasowych, szkolnych i pozaszkolnych lub 

czynnie uczestniczy w ich organizowaniu,  

 pilnie uważa na lekcjach,  

 nie ma godzin nieusprawiedliwionych,  

 nie opuszcza zajęć lekcyjnych bez ważnego powodu,  

 nie ma żadnych celowych spóźnień,  

 może mieć jedną uwagę negatywną w dzienniku i zastosowane środki zaradcze 

przyniosły pozytywne rezultaty. 

b) Kultura osobista: 

 nie używa wulgarnych słów, stosuje zwroty grzecznościowe,  

 jest miły i uprzejmy we wszystkich kontaktach interpersonalnych,  

 zachowanie na lekcjach, podczas przerw i poza szkołą nie budzi zastrzeżeń,  

 nosi obuwie zmienne i ma stosowny uczniowski wygląd zewnętrzny,  

 dba o estetykę swojego wyglądu i higienę osobistą,  

c) Zachowania społeczne:  

 umie współżyć w zespole,  

 jest uczynny, w razie potrzeby pomaga innym,  

 bardzo dobrze wykonuje powierzone mu obowiązki (np. dyżury, inne zobowiązania),  

 szanuje mienie własne, innych osób i społeczne,  

 nie wykazuje i przeciwstawia się przejawom przemocy i agresji.  

 angażuje się w życie klasy,  

 dba o wygląd klasy i najbliższego otoczenia,  

 dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych.  

 postępuje zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dba o honor i tradycje szkoły. 

d) Zaangażowanie ucznia we własny rozwój, poszanowanie swojej osoby: 

 zachowuje się bez zarzutu w szkole i poza nią,  

 nie ulega namowom, naciskom, potrafi bronić własnego zdania, nie daje się 

sprowokować,  

 właściwie reaguje na własne błędy i potknięcia,  
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 zmotywowany przez nauczycieli rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania,  

 po zwróceniu uwagi natychmiast eliminuje uchybienia w swoim zachowaniu,  

 respektuje zasady współżycia społecznego i ogólnie przyjęte normy etyczne wobec 

siebie i innych,  

 nie ulega nałogom.  

3) ZACHOWANIE DOBRE 

   a) Stosunek do obowiązków szkolnych: 

 osiąga wyniki nauczania adekwatne w stosunku do swoich możliwości,  

 jest przygotowany do lekcji,  

 podejmuje się wykonywania dodatkowych zadań na polecenie nauczyciela,  

 uważa na lekcjach,  

 wywiązuje się ze swoich obowiązków szkolnych,  

 nie ma godzin nieusprawiedliwionych,  

 może mieć trzy uwagi negatywne w dzienniku,  

 może pięciokrotnie w semestrze spóźnić się na lekcje. 

     b) Kultura osobista:  

 zachowuje się odpowiednio do sytuacji,  

 nie używa wulgarnych słów,  

 stosuje zwroty grzecznościowe,  

 nosi obuwie zmienne i ma stosowny uczniowski wygląd zewnętrzny,  

 dba o estetykę swojego wyglądu i higienę osobistą.  

      c) Zachowania społeczne:  

 respektuje zasady współżycia społecznego i ogólnie przyjęte normy etyczne wobec 

siebie i innych,  

 zachowanie na lekcjach, podczas przerw i poza szkołą nie budzi poważnych 

zastrzeżeń (nie wymaga interwencji pedagoga, dyrektora szkoły, uczeń nie otrzymuje 

nagan),  

 wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków,  

 angażuje się w życie klasy w wybrany przez siebie sposób lub na prośbę nauczyciela,  

 dba o wygląd klasy i najbliższego otoczenia,  

 dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne, nie naraża innych,  

 nie przejawia agresji słownej i fizycznej.  

 szanuje mienie własne, innych osób i społeczne, 

 dba o honor i tradycje szkoły. 

    d) Zaangażowanie ucznia we własny rozwój, poszanowanie swojej osoby: 

 jego zachowanie nie budzi zastrzeżeń w szkole i poza nią,  

 systematycznie i odpowiednio motywowany rozwija swoje zainteresowania i 

uzdolnienia,  

 stosowane środki zaradcze przynoszą pozytywne rezultaty, a uchybienia ulegają 

poprawie po zwróceniu uwagi,  

 nie ulega nałogom. 
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4) ZACHOWANIE POPRAWNE 

     a) Stosunek do obowiązków szkolnych:  

 uczy się na minimum swoich możliwości, nie wykorzystuje całego swojego 

potencjału,  

 motywowany nie podejmuje dodatkowych działań,  

 wykonuje polecenia nauczyciela,  

 zdarza mu się nie przygotować do lekcji (brak pracy domowej, podręcznika itp.),  

 pozytywnie reaguje na uwagi nauczyciela,  

 posiada do 5 negatywnych uwag  

 ma do 6 godzin nieusprawiedliwionych,  

 może mieć 5-10 celowych spóźnień na lekcje. 

   b) Kultura osobista:  

 wykazuje elementarną kulturę osobistą,  

 nie używa wulgaryzmów,  

 czasami nie zmienia obuwia,  

 dba o higienę osobistą i estetyczny wygląd, nosi odpowiedni strój szkolny. 

     c) Zachowania społeczne:  

 nie stosuje agresji słownej i fizycznej wobec otoczenia,  

 dba o bezpieczeństwo swoje, nie naraża innych,  

 szanuje mienie własne, innych osób i społeczne, 

 sporadycznie podejmuje działania społeczne, ale tylko na polecenie nauczyciela, 

 wykonuje powierzone mu obowiązki lub zobowiązania. 

    d) Zaangażowanie ucznia, poszanowanie i rozwój własnej osoby:  

 jest biernym uczestnikiem życia szkolnego,  

 uchybienia w zachowaniu ucznia nie wynikają ze złej woli i stosowane środki zaradcze 

przynoszą rezultaty,  

 nie ulega nałogom. 

5) ZACHOWANIE NIEODPOWIEDNIE 

    a) Stosunek do obowiązków szkolnych:  

 uczy się wyraźnie poniżej swoich możliwości,  

 nie pracuje na lekcjach, często jest do nich nie przygotowany (nie odrabia prac 

domowych, nie przynosi podręczników, zeszytów itp.),  

 nie reaguje właściwie na uwagi nauczyciela,  

 zdarza mu się nie wykonywać poleceń nauczyciela,  

 nie jest zainteresowany życiem klasy i szkoły,  

 zaniedbuje obowiązki (dyżury, inne zobowiązania).  

 ma powyżej 10 celowych spóźnień na lekcje,  

 ma do 15 godzin nieusprawiedliwionych. 
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    b) Kultura osobista:  

 przejawia niewłaściwe zachowania wobec pracowników szkoły, kolegów, otoczenia,  

 używa wulgarnych słów,  

 często nie zmienia obuwia,  

 nie dba o higienę osobistą i estetyczny wygląd,  

 nie nosi stosownego ubioru szkolnego. 

    c) Zachowania społeczne:  

 nie podejmuje żadnych działań społecznych nawet na polecenie nauczyciela, 

 w życiu klasy pełni rolę destrukcyjną,  

 zdarza mu się zakłócić przebieg lekcji lub uroczystości szkolnych (rozmowa, śmiech, 

komentarze, gesty itp.),  

 nie szanuje mienia własnego, kolegów, społecznego,  

 niszczy mienie innych osób i społeczne,  

 stosuje przemoc słowną i fizyczną wobec innych,  

 kłamie, oszukuje,  

 ma negatywny wpływ na innych,  

 celowo naraża na niebezpieczeństwo siebie i innych,  

 są na niego skargi spoza szkoły. 

    d) Zaangażowanie, własny rozwój, poszanowanie swojej osoby: 

 nie wykorzystuje szans stwarzanych mu przez szkołę,  

 nie dba o własną godność osobistą,  

 brak u niego poczucia winy i skruchy,  

 często wymagana jest interwencja wychowawcy, nauczycieli, pedagoga (rozmowa, 

upomnienie, nagana), a środki zaradcze stosowane przez szkołę przynoszą jedynie 

krótkotrwałą poprawę, 

 próbuje szkodliwych używek. 

6) ZACHOWANIE NAGANNE 

      a) Stosunek do obowiązków szkolnych:  

 uczy się wyraźnie poniżej swoich możliwości,  

 nie pracuje na lekcjach, nie przygotowuje się do zajęć szkolnych (nie odrabia prac 

domowych, nie przynosi podręczników, zeszytów itp.),  

 jest nieobowiązkowy, niezdyscyplinowany,  

 nie reaguje na uwagi nauczyciela dotyczące jego wiedzy i zachowania,  

 ma powyżej 10 celowych spóźnień na lekcje,  

 bez pozwolenia wychodzi z sali lub ze szkoły w czasie zajęć szkolnych,  

 w ciągu semestru ma powyżej 15 godzin nieusprawiedliwionych lub ponad 2 godziny 

w przypadku przedmiotu odbywającego się raz w tygodniu. 

    b) Kultura osobista:  

 nie zachowuje podstawowych zasad kultury osobistej,  
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 nagminnie używa wulgarnych słów i gestów,  

 demonstracyjnie reaguje na uwagi (odwraca się, odchodzi, zaprzecza, wyśmiewa się, 

dopuszcza się wyzywających gestów itp.),  

 nie zmienia obuwia,  

 wygląda nieestetycznie, jest brudny, lub też odzież ma wyzywającą. 

    c) Zachowania społeczne:  

 uczestnictwo w lekcjach i imprezach szkolnych ogranicza celowo do zakłócania ich 

przebiegu (gwizdy, komentarze, wyśmiewanie, postawa niezgodna z wymogami 

sytuacji,) prowokuje innych przez dyskusje, dogadywanie, zaczepianie, pokazywanie 

niestosownych gestów itp.,  

 celowo nie zachowuje się stosownie do sytuacji, jego zachowanie jest nie do przyjęcia 

dla otoczenia,  

 kłamie, oszukuje,  

 jest nieżyczliwy, niekoleżeński, złośliwy w stosunkach międzyludzkich,  

 jego zachowanie jest agresywne (przekleństwa, wyzwiska, zastraszanie, poniżanie 

godności innych, pobicie, bójki, kopanie, uszkodzenie ciała itp.),  

 komentuje wypowiedzi nauczyciela lub kolegów,  

 odmawia wykonania obowiązków na rzecz społeczności szkolnej,  

 destrukcyjnie wpływa na społeczność szkolną poprzez prowokowanie innych,  

 celowo niszczy mienie kolegów i społeczne (wyposażenie sal lekcyjnych, zieleni, 

pomocy naukowych, itp.),  

 są na niego skargi spoza szkoły,  

 swoim zachowaniem naraża siebie i innych na niebezpieczeństwo,  

 demoralizuje innych przez swoje zachowanie oraz nakłania do nieodpowiednich 

zachowań,  

 wszedł w konflikt z prawem (kradzież, zniszczenie, rozboje, pobicia, włamania, 

wyłudzenia),  

 przynosi do szkoły niebezpieczne narzędzia, przedmioty, substancje. 

   d) Zaangażowanie ucznia we własny rozwój, poszanowanie swojej osoby: 

 nie wykorzystuje szans stwarzanych mu przez szkołę,  

 brak u niego poczucia winy i skruchy,  

 nie dba o własne zdrowie i godność osobistą,  

 stosowane wobec ucznia środki zaradcze nie przynoszą rezultatów,  

 ulega nałogom. 

6.  Poprzez “stosowny wygląd zewnętrzny ucznia” rozumie się: 

     1) czysty, skromny, nie wyzywający strój  

     2) brak makijażu, brak pomalowanych paznokci,  

     3) nie farbowanie włosów, wycinanie wzorków na włosach, 

     4) brak jakichkolwiek tatuaży,  

     5) kolczyki dopuszczalne są tylko w uszach (u dziewcząt),  

     6) zdejmowanie nakrycia głowy (czapka, kaptur) na terenie szkoły,  

     7) na lekcjach wychowania fizycznego nie można mieć żadnych przypinanych ozdób,  

     8) w czasie świąt, uroczystości szkolnych obowiązuje strój odświętny ( biała bluzka lub   

         koszula, ciemne : czarne, granatowe lub grafitowe spodnie lub spódnica; nie mogą być  

        dżinsowe ) 
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        Poprzez “spóźnienie celowe” rozumie się spóźnienie śródlekcyjne z winy ucznia. 

 

   7.   skreślony 

   8.   skreślony 

   9.   skreślony 

 

10. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna  zachowania jest          

     ostateczna, z zastrzeżeniem- istnieje możliwość zgłoszenia przez  ucznia lub jego rodziców  

     (prawnych opiekunów) zastrzeżenia do  dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena  

     klasyfikacyjna  zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi  

     trybu ustalania tej oceny. 

 

 

                                                                         § 49 

 

1.Egzamin klasyfikacyjny: 

1) uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć  

edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny 

klasyfikacyjnej powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych 

przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie 

nauczania; 

2) uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać    

             egzamin  klasyfikacyjny:  

a) na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej 

nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada 

pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny; 

b) egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń : 

- realizujący na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok     

nauki; 

- spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą; 

3) egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w pkt 2 lit. a,b 

nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i 

wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych;  

4) uczniowi, o którym mowa w pkt 2 lit.a,b, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie       

ustala się oceny zachowania: 

- egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej,  

 z zastrzeżeniem pkt 5; 

5) egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania 

fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych; 

6) termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi 

opiekunami); 

7) egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w pkt 2 lit.a,b, przeprowadza 

nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora 

szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych; 

8) egzamin klasyfikacyjny dla ucznia , o którym mowa w pkt  2 lit.b, przeprowadza  

            komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia    

            odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji  

            wchodzą: 

a) dyrektor szkoły jako przewodniczący komisji; 

b) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla  
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      odpowiedniej klasy; 

9) przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem , o którym mowa w pkt 2 lit.b, oraz jego 

rodzicami (prawnymi opiekunami) , liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może 

zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia; 

10) w czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów-

rodzice (prawni opiekunowie) ucznia; 

11) z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający 

           w szczególności: 

a) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w pkt 7, a w przypadku egzaminu 

klasyfikacyjnego przeprowadzonego dla ucznia , o którym mowa w pkt2 -  skład 

komisji; 

b) termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

c) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne; 

d) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny; 

12) w przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji 

      przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”; 

13) ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego 

      roczna  ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem: 

a) niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być 

zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego; 

b) jeżeli uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) zgłoszą zastrzeżenia do 

dyrektora szkoły, że roczna ocena klasyfikacyjna została ustalona niezgodnie  

z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

 

 

§ 50 

 

1.Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej  

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zachowania: 

1) uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora 

           szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna  

           ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa  

           dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 

           7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych; 

2) w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub 

           roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami  

           prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 

a) 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; 

b) 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; 

3) termin sprawdzianu, o którym mowa w pkt 2 lit.a, uzgadnia się z uczniem i jego  

     rodzicami (prawnymi opiekunami); 

4) w skład komisji wchodzą: 

a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

 dyrektor szkoły jako  przewodniczący komisji; 

 nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne 
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 dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu; 

prowadzący takie same zajęcia edukacyjne; 

b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

 dyrektor szkoły jako przewodniczący komisji; 

 wychowawca klasy; 

 wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia           

edukacyjne w danej klasie; 

 pedagog; 

 przedstawiciel samorządu uczniowskiego; 

 przedstawiciel rady rodziców; 

5) nauczyciel, o którym mowa w pkt4 lit.a, może być zwolniony z udziału  

      w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych    

      przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego  nauczyciela  

      prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie  nauczyciela  

      zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

6) ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna 

ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. 

Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej 

oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku 

egzaminu poprawkowego; 

7) z prac komisji sporządza się protokół, protokół stanowi załącznik do arkusza ocen 

ucznia, zawierający w szczególności: 

a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

 skład komisji; 

 termin sprawdzianu, o którym mowa w pkt. 2, lit a; 

 zadania (pytania) sprawdzające; 

 wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę; 

b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

 skład komisji; 

 termin posiedzenia komisji; 

 wynik głosowania; 

 ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem; 

8) do protokołu, o którym mowa w pkt7 lit. a , dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą 

informację o ustnych odpowiedziach ucznia; 

9) uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym 

mowa w pkt. 2 lit. a, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w 

dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły; 

10) przepisy pkt. 1- 9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej 

z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin 

do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu 

poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

 

 

§ 51 

 

1.Egzamin  poprawkowy:  

1) począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w  wyniku klasyfikacji 

rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

może zdawać egzamin poprawkowy. W  wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna 
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może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych. Do szczególnych przypadków należą m.in. sytuacje losowe, które 

uniemożliwiły uczniowi uzyskanie pozytywnych ocen: 

a) pobyt w szpitalu; 

b) kłopoty rodzinne (patologia, rozwody, śmierć członka rodziny); 

c) zmiana miejsca zamieszkania w drugim semestrze; 

2) egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem  

           egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z  

           których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych; 

3) termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii  

letnich; 

4) egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W 

skład komisji wchodzą: 

a) dyrektor szkoły jako przewodniczący komisji; 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący; 

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek     

komisji: 

 nauczyciel, o którym mowa w pkt.4 lit. b, może być zwolniony z udziału w 

pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych 

przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę 

egzaminującą innego nauczyciela  prowadzącego takie same zajęcia 

edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole 

następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły; 

 z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół 

zawierający w szczególności: skład komisji, termin egzaminu poprawkowego,  

                 termin egzaminu poprawkowego, termin egzaminu poprawkowego. 

                Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych   

                odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia; 

 uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w 

dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do 

końca września; 

 uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do 

klasy programowo wyższej i powtarza klasę , z zastrzeżeniem  pkt4 lit c ostatni 

tiret; 

 uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, rada 

pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować 

do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego 

z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te 

obowiązkowe zajęcia edukacyjne są , zgodnie ze szkolnym planem nauczania , 

realizowane w klasie programowo wyższej.  

 

 

 

§ 52 

 

1. Promowanie  ucznia: 

 

1) uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo 

wyższej z zastrzeżeniem pkt.6; 
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2) począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, 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, z zastrzeżeniem §44 ust.1 pkt4 lit c tiret ostatni; 

3) począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji 

rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 

oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy 

programowo wyższej z wyróżnieniem; 

4) laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w szkole podstawowej 

otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, 

który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim uzyskał po 

ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych , 

otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną; 

5) uczeń, który nie spełnił warunków określonych w pkt 2 , nie otrzymuje promocji do 

klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem §44 ust.1 pkt4 litc tiret 

ostatni; 

6) w wyjątkowych przypadkach, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu 

klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na podstawie opinii wydanej przez 

lekarza lub publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną 

poradnię specjalistyczną, oraz w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) 

ucznia. 

 

§ 56 

 

1. Ukończenie  szkoły  podstawowej: 

 

1) uczeń kończy szkołę podstawową: 

a) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny  

           klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, uzyskane w klasie    

           programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych  

           zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo  

           niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej; 

b) jeżeli przystąpił do sprawdzianu zewnętrznego w ostatnim roku nauki w szkole 

                 podstawowej przeprowadzonego przez OKE; 

2) uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku  klasyfikacji 

końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co  najmniej 

4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania 

 

                                                                

§ 57 

 

1. Prowadzenie internetowego dziennika: 

    1.  rodzice mają możliwość darmowego korzystania z elektronicznego systemu frekwencji     

         i postępów w nauce za pośrednictwem internetowego dziennika. 
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Rozdział XI 

 

Bezpieczeństwo - warunki pobytu w szkole zapewniające uczniom 

bezpieczeństwo, ochronę  przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi 

przejawami patologii społecznej 

 

    § 58 

 

1. Zasady sprawowania opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły i w trakcie 

wycieczek organizowanych przez szkołę: 

1. w czasie zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych organizowanych poza terenem 

szkoły oraz w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę uczniowie nie mogą 

pozostawać bez nadzoru osób do tego upoważnionych; 

2. w czasie wycieczek przy wychodzeniu z uczniami poza teren szkoły w obrębie tej 

samej miejscowości na zajęcia obowiązkowe, nadobowiązkowe, imprezy szkolne, 

wycieczki przedmiotowe lub krajoznawczo-turystyczne powinien być zapewniony 1 

opiekun dla grupy 30 uczniów; 

3. przy wyjeździe z uczniami poza miejscowość, która jest siedzibą szkoły, powinien być 

zapewniony 1 opiekun dla grupy 15 uczniów, a w czasie wyjazdów w góry 1 opiekun 

na 10 uczniów; 

4. zabrania się organizowania wycieczek na terenach górskich bez wykwalifikowanego 

przewodnika; 

5. uczestnicy i opiekun opracowują regulamin wycieczki i bezwzględnie go 

przestrzegają; 

6. w wycieczkach turystyczno-krajoznawczych nie mogą brać udziału uczniowie w 

stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie; 

7. opiekun sprawdza stan liczbowy uczniów przed wyruszeniem z każdego miejsca 

pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do miejsca docelowego; 

8. zabrania się prowadzenia wycieczek podczas burzy, śnieżycy, gołoledzi; 

9. zabrania się urządzania ślizgawek i lodowisk na rzekach i stawach; 

10. zabrania się wydawania sprzętu, którego użycie może stwarzać zagrożenie dla zdrowia 

lub życia np. dysk, oszczep, kula; 

11. należy zapoznawać uczniów z przepisami ruchu drogowego; 

12. należy współdziałać z organami policji, straży miejskiej i wydziału komunikacji 

zajmującymi się zagadnieniami ruchu drogowego celem uzyskania przez uczniów, 

którzy ukończyli 10 lat- kart rowerowych.  

2. Zadania opiekuna lub kierownika wycieczki lub imprezy: 

1. zadania kierownika wycieczki: 

a) kierownikiem wycieczki może być osoba, która ukończyła kurs kierownika 

wycieczek; 

b) opracowanie z udziałem uczestników, szczegółowego programu wycieczki lub 

imprezy;  

c) skompletowanie wszystkich niezbędnych dokumentów oraz uzyskanie zgody  

     dyrektora szkoły lub upoważnionej przez niego osoby na przeprowadzenie 

     wycieczki; 

d) określenie regulaminu wycieczki i zapoznanie z nim wszystkich uczestników;  

e) zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa wszystkich uczestników oraz zapewnienie  

     warunków do ich spełniania od chwili rozpoczęcia do zakończenia wycieczki; 

f) określenie zadań dla opiekunów;  

g) zapewnienie apteczki pierwszej pomocy;  
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2. zadania opiekuna wycieczki: 

a) współdziałanie z kierownikiem przy realizacji programu i harmonogramu  

      wycieczki i wykonywanie zleconych przez niego zadań; 

b) dopilnowanie, by wszyscy uczestnicy przestrzegali regulaminu, ze szczególnym  

      uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa. 

 

§ 59 

 

1.Zasady organizacyjno – porządkowe pełnienia dyżurów nauczycielskich w szkole: 

1. dyżury są pełnione według Harmonogramu dyżurów; 

2. dyżury są pełnione przez nauczycieli przed rozpoczęciem zajęć, w czasie przerw, po 

zakończeniu zajęć (do chwili odejścia uczniów do domu) we wszystkie dni tygodnia, 

w których odbywają się zajęcia lekcyjne; 

3. nauczyciele dyżurujący w czasie przerwy zapobiegają niebezpiecznym zabawom i 

zachowaniom uczniów; 

4. w razie nieobecności nauczyciela dyżurnego w wyznaczonym dniu, dyrektor 

wyznacza w zastępstwie innego nauczyciela do pełnienia dyżuru. 

 

§ 60 

 

1.Całodobowy monitoring szkoły: 

1. szkoła i teren wokół niej objęty jest całodobowym  monitoringiem wizyjnym. 

2. zapisy z monitoringu są w razie potrzeby przegrywane i odpowiednio przechowywane. 

 

§ 61 

 

1.Nadzór nad bezpieczeństwem w czasie wykonywania przez uczniów prac na rzecz szkoły i 

środowiska sprawuje wychowawca klasy i organizator imprezy. 

 

§ 62 

 

1. Procedura postępowania w przypadku agresji i przemocy rówieśniczej: 
1. szkolne postępowanie wszczynane jest w sytuacji występowania agresji i przemocy  na 

terenie szkoły:  

a) sytuacje, w których należy podjąć postępowanie dotyczą: 

 zniszczenia, kradzieży i zawłaszczenia mienia prywatnego lub szkolnego  

(w tym także oszustwa i wyłudzenia);  

 naruszenia nietykalności fizycznej innych osób; 

 pobicia i bójki;  

 naruszenia godności osobistej innych osób (wulgaryzmy, przemoc psychiczna); 

2. osoby, do których uczeń może zgłosić fakt wystąpienia sytuacji agresji to wszyscy 

pracownicy szkoły. Ich obowiązkiem jest podjęcie natychmiastowych działań w celu 

przerwania agresji i zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom zdarzenia. 

Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest przez wychowawcę klasy, pedagoga 

szkolnego, dyrektora szkoły;  

3. o udziale uczniów w zajściu, uzyskanych wyjaśnieniach  i podjętych przez szkołę 

krokach informowani są rodzice, w możliwie najkrótszym czasie.  

Szczególną opieką pedagoga szkolnego i wychowawcy klasy otoczona zostaje ofiara 

zajścia; 



              Statut Szkoły Podstawowej im. Walerego Goetla w Zelczynie 
 

 
46 

4. sprawca zajścia ma możliwość wyjaśnienia powodów swego zachowania i  podjęcia 

działań w celu zakończenia sytuacji; 

5. wychowawca klasy i pedagog szkolny planują i przeprowadzają działania mające na 

celu zmianę sposobu zachowania ucznia na akceptowane społecznie. Sprawcy agresji 

podlegają ukaraniu zgodnie ze statutem szkoły;  

6. w sytuacji aktów powtarzającej się agresji lub czynów rozmyślnych, ze szczególną 

brutalnością szkoła zwraca się z prośba o interwencję do Komendy Powiatowej Policji 

lub Sadu Rejonowego;  

7. szkoła bierze udział w wyjaśnianiu spraw z udziałem uczniów, dziejących się poza 

terenem szkoły, po otrzymaniu prośby uczniów lub rodziców o pomoc.  

2. Procedura postępowania w przypadku fałszerstwa: 

1. sytuacje fałszerstwa w szkole: 

a) dokonywanie wpisów do dzienników lekcyjnych (wpisywanie, poprawianie, 

usuwane ocen, usprawiedliwianie nieobecności); 

b) przedstawianie fałszywych zwolnień i usprawiedliwień od rodziców; 

c) podrabianie (przerabianie) zaświadczeń lekarskich; 

d) podkładanie  prac innych  uczniów jako własnych oraz udowodnione przez 

nauczyciela ściąganie; 

e) inne przypadki (podrabianie zgody rodziców na udział w zawodach sportowych, 

wycieczce itp.); 

2. osoby mogące podjąć decyzję o wszczęciu postępowania szkolnego: 

a)   wychowawca klasy; 

b) nauczyciel przedmiotu; 

c) pedagog szkolny; 

d) zespół wychowawczy; 

e) dyrektor szkoły; 

3. procedura postępowania w wypadku stwierdzenia fałszerstwa: 

a)   powiadomienie rodziców ucznia; 

b)   spotkanie z uczniem i jego rodzicami celem wyjaśnienia powodów fałszerstwa; 

c)   podjęcie decyzji o dalszym postępowaniu w obecności rodziców; 

4. w przypadku podrobienia dokumentu szkolnego (dziennik, oficjalne dokumenty 

szkoły) szkoła kieruje informację i prośbę o interwencję  do Komendy Powiatowej 

Policji. 

3. Procedura postępowania w przypadku dokonania kradzieży lub zniszczenia mienia 

1. o fakcie kradzieży lub zniszczenia bezzwłocznie powiadamiany jest dyrektor szkoły;  

2. dyrektor, po przyjęciu zawiadomienia, może przekazać prowadzenie wyjaśnień innej 

osobie;  

3. dyrektor szkoły lub wyznaczona przez niego osoba bezzwłocznie zawiadamia 

rodziców ucznia poszkodowanego, jak i podejrzanego o dokonanie kradzieży lub 

zniszczenia – o podjętych przez pracownika działaniach mających na celu wyjaśnienie 

sprawy;  

4. za zniszczone lub skradzione przez ucznia mienie odpowiadają finansowo rodzice;  

5. w przypadku, gdy rodzice uchylają się od pokrycia kosztów naprawy zniszczonego lub 

odkupienia skradzionego mienia oraz gdy wartość kradzieży lub zniszczenia 

przekracza 250 zł  sprawa obligatoryjnie jest zgłaszana do Komendy Powiatowej 

Policji.  

4. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia o spożycie alkoholu lub narkotyków 

przez ucznia: 
1. najszybciej, jak tylko sytuacja pozwala kontaktujemy się z rodzicami ucznia, 

informując o prawdopodobnym spożyciu alkoholu lub narkotyków; 
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2. wspólnie z rodzicami podejmujemy dalsze działania:  

a) spotkanie z uczniem, wyjaśnienie zaistniałej sytuacji; 

b) określenie możliwości pomocy ze strony szkoły; 

c) ukaranie ucznia zgodnie z regulaminem i statutem szkoły; 

d) przekazanie informacji o konsekwencjach w razie powtórzenia sytuacji i 

potwierdzenia faktu użycia alkoholu lub narkotyków; 

3. postępowanie z uczniem będącym pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie 

szkoły lub w trakcie imprez organizowanych przez szkołę:  

a) zapewnienie dziecku bezpieczeństwo – miejsce w celu odizolowania ucznia od 

osób postronnych i zapewnienie mu opieki (pielęgniarka, nauczyciel, pedagog 

szkolny); 

b) w sytuacjach zagrożenia zdrowia ucznia, wezwanie  lekarza; 

c) bezzwłoczne poinformowanie o sytuacji i podjętych krokach rodziców ucznia; 

d) wezwanie służby Komendy Policji i przekazanie ucznia celem określenia jego 

stanu oraz miejsca, w którym zakupił alkohol lub nabył narkotyki; 

e) zorganizowanie  spotkania (w możliwie najbliższym dniu ) uczeń, rodzice, 

wychowawca klasy, dyrektor, pedagog szkolny w celu ustalenia przyczyn 

postępowania ucznia oraz ustalanie możliwości i formy pomocy uczniowi, we 

współpracy rodzice – uczeń – szkoła; 

4. postępowanie w sytuacji podejrzenia, że uczeń posiada alkohol lub substancję 

przypominającą narkotyk należy podjąć następujące kroki: 

a) nauczyciel / wychowawca, pedagog, dyrektor/ ma prawo żądać, by uczeń przekazał 

mu tę substancję, pokazał zawartość torby kieszeni; 

b) osoby te nie mogą samodzielnie dokonać przeszukania odzieży ani teczki ucznia – 

czynności tej może dokonać wyłącznie funkcjonariusz Policji; 

5. postępowanie w sytuacji znalezienia na terenie szkoły substancji przypominającej 

narkotyk:  

a) osoba, która znalazła substancję mogącą być narkotykiem zabezpiecza ją przed 

dostępem osób niepowołanych i ewentualnym zniszczeniem, w miarę możliwości 

próbuje uzyskać informacje o pochodzeniu i właścicielu substancji; 

b) zawiadamia dyrektora szkoły, przekazuje mu substancję;  

c) dyrektor wzywa Policję i przekazuje jej substancję oraz uzyskane informacje.   

5. Procedura postępowania w przypadku palenia papierosów przez ucznia: 
1. wobec ucznia, który pali w szkole papierosy, podejmowane są następujące kroki: 

a)   o sytuacji palenia i podjętych działaniach  informowani są rodzice ucznia; 

b)   wychowawca lub pedagog szkolny prowadzi działania indywidualne mające na 

            celu zmianę postawy ucznia; 

      c)   uczeń otrzymuje informacje o szkodliwości palenia,  możliwościach i miejscach 

                  zaprzestania palenia; 

2. w przypadku ustalenia miejsca zakupu papierosów przez ucznia należy powiadomić 

KPP. 

6. Zagrożenie demoralizacją  

1. wobec uczniów, u których zauważa się przejawy demoralizacji społecznej w postaci 

m.in.: 

a) używania i propagowania  wulgaryzmów, słów i obrazów obrażających godność 

innych, również tych publikowanych w Internecie; 

b) używania lub rozprowadzania substancji psychoaktywnych, alkoholu, papierosów, 

wagarów; 

c) udziału w kradzieżach i zniszczeniach na terenie szkoły; 

d) powtarzających się zachowań agresywnych; 
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e) prowokowania powstawania sytuacji konfliktowych; 

f) przyniesienia na teren szkoły substancji i przedmiotów zagrażającej życiu lub 

zdrowiu innych uczniów; 

g) przejawiania zachowań niemoralnych; 

h) wychowawca klasy we współpracy z pedagogiem szkolnym i Dyrektorem szkoły 

planuje wspólnie z rodzicami ucznia działania mające na celu zmianę jego 

postawy; 

2. działania te mogą mieć formę: 

a) indywidualnych rozmów z uczniem;  

b) rozmów z uczniem w obecności rodzica; 

c) podpisania kontraktu przewidującego pożądany typ zachowań ucznia, ofertę  

            pomocy szkolnej, formy pomocy i kontroli ze strony rodziców oraz  

            konsekwencje w razie powtarzania zachowań niepożądanych; 

d) udziału w zajęciach terapeutycznych – indywidualnych lub grupowych zmiany  

            klasy na równorzędną, za zgodą dyrektora szkoły; 

3. w przypadku braku pożądanych zmian zachowania ucznia, dyrektor szkoły zwraca się  

      prośbą do instytucji wspierających działania wychowawcze szkoły tj.:        

a) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej; 

b) Sądu Rejonowego, Wydziału Rodzinnego i Nieletnich;  

c) Komendy Powiatowej Policji – Wydziału Prewencji. 

7. Nieobecność rodziców ucznia: 

1. rodzice lub prawni opiekunowie  ucznia opuszczający miejsce zamieszkania 

zobowiązani są poinformować dyrekcję szkoły o osobie, której powierzają pełnienie 

opieki nad dzieckiem. Informacja powinna mieć formę pisemną, podpisaną przez 

nowych opiekunów  i zostać złożona w sekretariacie szkoły; 

2. wychowawca klasy, który otrzymał informację o nieobecności rodziców lub prawnych 

opiekunów ucznia zobowiązany jest przekazać ją dyrekcji szkoły;  

3. dyrekcja szkoły zgłasza fakt pozostawienia dziecka bez opieki osoby dorosłej do Sądu 

Rodzinnego. 

8. Pracownicy szkoły: 

1. w czasie pobytu uczniów w szkole nad bezpieczeństwem uczniem czuwa również 

personel administracyjny i obsługi; 

2. w godzinach rannych woźna szkoły pełni dyżur w szatni; 

3. od godziny 10.00 szatniarz szkoły sprawuje opiekę nad uczniami na terenie szatni; 

4. pracownicy obsługi zobowiązani są do podjęcia interwencji w przypadku zagrożenia 

zdrowia, czy bezpieczeństwa ucznia w godzinach swojej pracy, jeżeli tak potrzeba 

występuje. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              Statut Szkoły Podstawowej im. Walerego Goetla w Zelczynie 
 

 
49 

 

 

Rozdział XII 

 

 

SPIS  TREŚCI: 

 

 

 

 

Rozdział 1  

                   Ogólne 1 

Rozdział 2  

                   Cele i zadania 2 

Rozdział 3  

                   Organy szkoły oraz ich kompetencje. 3 

Rozdział 4  

                   Organizacja szkoły 7 

Rozdział 5  

                   Oddział Przedszkolny 13 

Rozdział 6  

                   Zakres zadań nauczycieli (w tym nauczycieli oddziałów   

                   przedszkolnych) oraz innych pracowników szkoły 

16 

Rozdział 7  

                   Zasady rekrutacji uczniów 19 

Rozdział 8  

                   Prawa i obowiązki ucznia 20 

Rozdział 9  

                   Rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb   

                   odwoływania się od kary 

24 

Rozdział 10  

                   Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego. 26 

Rozdział 11  

                   Bezpieczeństwo - warunki pobytu w szkole zapewniające uczniom 

                   bezpieczeństwo, ochronę  przed przemocą, uzależnieniami,  

                  demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej 

44 

Rozdział 12  

                   Spis treści 49 

 


