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Podstawy prawne:
1. Akt załozż ycielski – Uchwała Rady Miejskiej z dnia 1pazź dziernika 1945r.;
2. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483);
3. Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogoź lne ONZ 20 listopada
1989 r. (Dz. U. Nr 120 z 1991 r. poz. 526);
4. Ustawa z dnia 7 wrzesź nia 1991 roku o systemie osź wiaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r.
poz. 1943);
5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo osź wiatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59);
6. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. wprowadzająca – Prawo osź wiatowe (Dz. U. z 2017 r.
poz. 60);
7. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz.
1379);
8. Akty wykonawcze MEN wydane na podstawie ustaw: Prawo osź wiatowe, Przepisy
wprowadzające, Karta Nauczyciela;
9. Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbioź rek publicznych (Dz. U.
z 2014 r., po. 498);
10. Ustawa o działalnosź ci pozż ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz. 239);
11. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U.
z 2016 poz. 922);
12. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: 2016 poz.
1870);
13. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 575);
14. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekunź czy (tekst jednolity: Dz. U.
z 2017 r. poz. 682.);
15. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz. U. z 2016 r.poz. 23, 868, 996, 1579, 2138, z 2017 r. poz. 935.);
16. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz.
U. z 2016 poz. 902).
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DZIAŁ I
Rozdział 1
§ 1. Informacje ogólne o Szkole
1. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Szczytnie im. Wojciecha
Ketrzynź skiego zwana dalej Szkołą jest placoź wką publiczną.
1)
2)
3)
4)

prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planoź w nauczania;
przeprowadza rekrutację ucznioź w w oparciu o zasadę powszechnej dostępnosź ci;
zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje okresź lone w odrębnych przepisach;
realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia
ogoź lnego i podstawę wychowania przedszkolnego;
5) realizuje ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej zasady oceniania, klasyfikowania
i promowania ucznioź w oraz przeprowadzania egzaminoź w i sprawdzianoź w.
2. Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Wojciecha Ketrzynź skiego 6.
3. Organem prowadzącym jest Gmina Miejska Szczytno z siedzibą w Szczytnie.
4. Nadzoź r pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Warminź sko – Mazurski Kurator Osź wiaty.
5.

Ilekrocź w statucie mowa jest o „Szkole” nalezż y przez to rozumiecź 8 - letnią Szkołę
Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Szczytnie im. Wojciecha Kętrzynź skiego.

6. Na pieczęciach i stemplach nazwa Szkoły uzż ywana jest w pełnym brzmieniu – „Szkoła
Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Wojciecha Kętrzynź skiego w Szczytnie”.
W Szkole uzż ywa się w związku z działalnosź cią statutową trzy rodzaje pieczęci:
1) mała okrągła pieczęcź metalowa z godłem panź stwa i napisem w otoku: „Szkoła
Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi
nr 2 im. Wojciecha Kętrzynź skiego
w Szczytnie”. Pieczęcź ta słuzż y do stemplowania legitymacji uprawniających do ulgowych
przejazdoź w nauczycieli oraz stwierdzania wazż nosź ci legitymacji uczniowskich,
2) duzż a okrągła pieczęcź metalowa z godłem panź stwa i napisem w otoku: „Szkoła
Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Wojciecha Kętrzynź skiego
w Szczytnie”. Pieczęcź ta słuzż y do stemplowania sź wiadectw szkolnych,
3) podłuzż na pieczęcź kauczukowa z napisem: ”Szkoła Podstawowa z Oddziałami
Integracyjnymi nr 2 im. Wojciecha Kętrzynź skiego 12-100 Szczytno ul. Kętrzynź skiego 6
tel. +48 89 6760890, NIP 745-10-26-034”. Pieczęcź ta słuzż y do stemplowania wszelkich
pism i dokumentoź w oraz legitymacji pracowniczych, ubezpieczeniowych i szkolnych.
7. Szkoła jest jednostką budzż etową.
8. Szkoła mozż e prowadzicź działalnosź cź innowacyjną i eksperymentalną dotyczącą kształcenia,
wychowania i opieki, stosownie do potrzeb psychofizycznych ucznioź w oraz mozż liwosź ci
bazowych, kadrowych i finansowych szkoły, na zasadach i warunkach okresź lonych
odrębnymi przepisami.
9. Szkoła mozż e prowadzicź w czasie wolnym od nauki placoź wkę wypoczynku dla dzieci
i młodziezż y po uzyskaniu zgody organu prowadzącego zgodnie z odrębnymi przepisami.
10. W Szkole zorganizowane są oddziały ogoź lnodostępne i integracyjne.
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11. Cykl kształcenia trwa 8 lat.
12. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej przyjmuje się:
1) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły na podstawie zgłoszenia rodzicoź w
(prawnych opiekunoź w);
2) na wniosek rodzicoź w (prawnych opiekunoź w) – dzieci zamieszkałe poza obwodem
Szkoły w przypadku, gdy Szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
13. W przypadku, gdy liczba kandydatoź w zamieszkałych poza obwodem Szkoły jest większa nizż
liczba wolnych miejsc, ktoź rymi dysponuje szkoła, kandydatoź w przyjmuje się na podstawie
kryterioź w okresź lonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo osź wiatowe (Dz. U.
z 2017. poz. 59) oraz przez Burmistrza Miasta Szczytno.
14. Szkoła przeprowadzi rekrutację ucznioź w zgodnie z zasadą powszechnej dostępnosź ci.
Szczegoź łowe zasady rekrutacji okresź la Regulamin rekrutacji do klas I Szkoły.

DZIAŁ II
Rozdział 1
Cele i zadania Szkoły
§ 2.
1.

Szkoła realizuje cele i zadania okresź lone w ustawie – Prawo osź wiatowe oraz w przepisach
wykonawczych wydanych na jej podstawie, a takzż e zawarte w Programie Wychowawczo Profilaktycznym, dostosowanym do potrzeb rozwojowych ucznioź w oraz potrzeb
sź rodowiska.

2.

Głoź wnymi celami Szkoły jest:
1)

wprowadzanie ucznioź w w sź wiat wartosź ci, w tym ofiarnosź ci, wspoź łpracy, solidarnosź ci,
altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorcoź w postępowania
i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia
(rodzina, przyjaciele);
2) wzmacnianie poczucia tozż samosź ci indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej
i etnicznej;
3) formowanie u ucznioź w poczucia godnosź ci własnej osoby i szacunku dla godnosź ci innych
osoź b;
4) rozwijanie kompetencji takich jak kreatywnosź cź, innowacyjnosź cź i przedsiębiorczosź cź;
5) rozwijanie umiejętnosź ci krytycznego i logicznego mysź lenia, rozumowania,
argumentowania i wnioskowania;
6) ukazywanie wartosź ci wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętnosź ci;
7) rozbudzanie ciekawosź ci poznawczej ucznioź w oraz motywacji do nauki;
8) wyposazż enie ucznioź w w taki zasoź b wiadomosź ci oraz kształtowanie takich umiejętnosź ci,
ktoź re pozwalają w sposoź b bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumiecź sź wiat;
9) wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i okresź laniu drogi dalszej
edukacji;
10) wszechstronny rozwoź j osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie
i rozbudzanie jego naturalnej ciekawosź ci poznawczej;
11) kształtowanie postawy otwartej wobec sź wiata i innych ludzi, aktywnosź ci w zż yciu
społecznym oraz odpowiedzialnosź ci za zbiorowosź cź;
12) zachęcanie do zorganizowanego i sź wiadomego samokształcenia opartego
na umiejętnosź ci przygotowania własnego warsztatu pracy;
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13) ukierunkowanie ucznia ku wartosź ciom.
3. Do zadanź Szkoły nalezż y:
1) zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunkoź w pobytu ucznioź w w Szkole
oraz apewnianie bezpieczenź stwa na zajęciach organizowanych przez szkołę;
2) zorganizowanie systemu opiekunź czo-wychowawczego odpowiednio do istniejących
potrzeb;
3) kształtowanie sź rodowiska wychowawczego, umozż liwiającego pełny rozwoź j umysłowy,
emocjonalny i fizyczny ucznioź w w warunkach poszanowania ich godnosź ci osobistej
oraz wolnosź ci sź wiatopoglądowej i wyznaniowej;
4) realizacja programoź w nauczania, ktoź re zawierają podstawę programową kształcenia
ogoź lnego dla przedmiotoź w, objętych ramowym planem nauczania;
5) rozpoznawanie mozż liwosź ci psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych ucznioź w i wykorzystywanie wynikoź w diagnoz w procesie uczenia
i nauczania;
6) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom
stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami;
7) organizowanie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęcź dydaktycznych z zachowaniem
zasad higieny psychicznej;
8) dostosowywanie tresź ci, metod i organizacji nauczania do mozż liwosź ci psychofizycznych
ucznioź w lub poszczegoź lnego ucznia;
9) wyposazż enie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt umozż liwiający realizację zadanź
dydaktycznych, wychowawczych i opiekunź czych oraz zadanź statutowych szkoły;
10) organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla ucznioź w niepełnosprawnych oraz
zagrozż onych niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie w formach
i na zasadach okresź lonych w odrębnych przepisach;
11) wspomaganie wychowawczej roli rodzicoź w;
12) umozż liwianie uczniom podtrzymywania poczucia tozż samosź ci narodowej, etnicznej,
językowej i religijnej;
13) zapewnienie, w miarę posiadanych sź rodkoź w, opieki i pomocy materialnej uczniom
pozostających w trudnej sytuacji materialnej i zż yciowej;
14) sprawowanie opieki nad uczniami szczegoź lnie uzdolnionymi poprzez umozż liwianie
realizowania indywidualnych programoź w nauczania oraz ukonź czenia szkoły w skroź conym
czasie;
15) skuteczne nauczanie językoź w obcych poprzez dostosowywanie ich nauczania do poziomu
i mozż liwosź ci ucznioź w;
16) wprowadzenie ucznioź w w sź wiat literatury, ugruntowanie ich zainteresowanź czytelniczych
oraz wyposazż enie w kompetencje czytelnicze potrzebne do krytycznego odbioru utworoź w
literackich i innych tekstoź w literackich;
17) podejmowanie działanź związanych z miejscami wazż nymi dla pamięci narodowej, formami
upamiętniania postaci i wydarzenź z przeszłosź ci, najwazż niejszymi sź więtami narodowymi
i symbolami panź stowymi;
18) zapewnienie opieki zdrowotnej przez słuzż bę zdrowia;
19) upowszechnianie wsź roź d ucznioź w wiedzy o bezpieczenź stwie oraz wykorzystywanie
roź zż nych form organizacyjnych nauczania;
20) przygotowanie ucznioź w do podejmowania przemysź lanych decyzji, poprzez umozż liwienie
im samodzielnego wyboru częsź ci zajęcź edukacyjnych;
21) kształtowanie aktywnosź ci społecznej i umiejętnosź ci spędzania wolnego czasu;
22) rozwijanie u ucznioź w dbałosź ci o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętnosź ci
tworzenia sź rodowiska sprzyjającego zdrowiu;
23) zapewnienie opieki uczniom wymagającym jej ze względu na inne okolicznosź ci poprzez
zorganizowanie sź wietlicy szkolnej;
24) zorganizowanie stołoź wki w celu prowadzenia odpłatnego dozż ywiania ucznioź w;
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25) wspoź łdziałanie ze sź rodowiskiem zewnętrznym m.in. policją, stowarzyszeniami, parafią,
oraz innymi instytucjami działającycmi na rzecz dziecka, a takzż e rodzicami w celu
kształtowania sź rodowiska wychowawczego w szkole;
26) kształtowanie i rozwijanie u ucznioź w postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi
indywidualnemu i społecznemu, takich, jak: uczciwosź cź, wiarygodnosź cź, odpowiedzialnosź cź,
wytrwałosź cź, poczucie własnej wartosź ci, szacunek dla innych ludzi, kultura osobista,
kreatywnosź cź, przedsiębiorczosź cź, gotowosź cź do uczestnictwa kulturze, podejmowanie
inicjatyw i pracy zespołowej;
27) kształtowanie
postawy moralnej, obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury
narodowej, a takzż e postaw poszanowania dla innych kultur i tradycji;
28) upowszechnianie wsź roź d ucznioź w wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie własź ciwych
postaw wobec problemoź w ochrony sź rodowiska;
29) zapobieganie wszelkiej dyskryminacji;
30) stworzenie warunkoź w do nabywania przez ucznioź w umiejętnosź ci wyszukiwania,
porządkowania i wykorzystywania informacji z roź zż nych zź roź deł, z zastosowaniem
technologii informacyjno-komunikacyjnej na zajęciach z roź zż nych przedmiotoź w;
31) prowadzenie holistycznej edukacji w celu przygotowania ucznioź w do własź ciwego odbioru
i wykorzystania medioź w;
32) ochrona ucznioź w przed tresź ciami, ktoź re mogą stanowicź zagrozż enie dla ich prawidłowego
rozwoju, a w szczegoź lnosź ci instalowanie programoź w filtrujących i graniczających dostęp
do zasoboź w sieciowych w Internecie;
33) egzekwowanie obowiązku szkolnego w trybie przepisoź w o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji;
34) dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekunź czego i wychowawczego, zgodnie
z zasadami okresź lonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej i archiwizacji.
§ 3.
1. Zadaniem Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Szczytnie jest pełna
realizacja podstaw programowych kształcenia ogoź lnego z zachowaniem zalecanych form
i sposoboź w jej realizacji oraz wykształcenie u ucznioź w umiejętnosź ci takich jak:
1) sprawne komunikowanie się w języku polskim oraz w językach obcych nowozż ytnych;
2) sprawne wykorzystywanie narzędzi matematyki w zż yciu codziennym, a takzż e kształcenie
mysź lenia matematycznego;
3) poszukiwanie, porządkowanie, krytyczna analiza oraz wykorzystanie informacji z roź zż nych
zź roź deł;
4) kreatywne rozwiązywanie problemoź w z roź zż nych dziedzin ze sź wiadomym wykorzystaniem
metod i narzędzi wywodzących się z informatyki, w tym programowanie;
5) rozwiązywanie problemoź w, roź wniezż z wykorzystaniem technik mediacyjnych;
6) praca w zespole i społeczna aktywnosź cź;
7) aktywny udział w zż yciu kulturalnym Szkoły, sź rodowiska lokalnego oraz kraju.
2. Zadaniem Szkoły jest ukierunkowanie procesu wychowawczego na wartosź ci, ktoź re
wyznaczają cele wychowania i kryteria jego oceny. Wychowanie ukierunkowane na wartosź ci
zakłada przede wszystkim podmiotowe traktowanie ucznia, a wartosź ci skłaniają człowieka
do podejmowania odpowiednich wyboroź w czy decyzji.
3. Szkoła wykonuje zadania słuzż ące zroź wnowazż onemu rozwojowi człowieka przez
realizowanie idei Szkoły Promujacej Zdrowie oraz wspoź łdziałanie z siecią szkoź ł
uczestniczących w projekcie „Szkoła Promująca Zdrowie”.
§ 4.
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1. Szkoła systematycznie diagnozuje osiągnięcia ucznioź w, stopienź zadowolenia ucznioź w
rodzicoź w, realizację zadanź wykonywanych przez pracownikoź w Szkoły i wyciąga wnioski
z realizacji celoź w i zadanź Szkoły.
§ 5.
1. Cele i zadania Szkoły realizują nauczyciele wraz z uczniami na zajęciach klasowo-lekcyjnych,
sportowych, zajęciach pozalekcyjnych i w działalnosź ci pozaszkolnej.
§ 6.
1. Działalnosź cź edukacyjna Szkoły jest okresź lona przez:
1) szkolny zestaw programoź w nauczania;
2) Program wychowawczo - profilaktyczny Szkoły, obejmujący wszystkie tresź ci i działania
o charakterze wychowawczym dostosowany do wieku ucznioź w i potrzeb;
2. Szkolny zestaw programoź w nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły
tworzą spoź jną całosź cź i uwzględniają wszystkie wymagania opisane w podstawie
programowej. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zaroź wno całej Szkoły, jak i kazż dego
nauczyciela.
Rozdział 2
Sposoby realizacji zadań w Szkole
§ 7.
1. Praca wychowawczo-dydaktyczna w Szkole prowadzona jest w oparciu obowiązującą
podstawę programową kształcenia ogoź lnego dla poszczegoź lnych etapoź w edukacyjnych
zgodnie z przyjętymi programami nauczania dla kazż dej edukacji przedmiotowej
2. W realizacji zadanź Szkoła respektuje zobowiązania wynikające w szczegoź lnosź ci
z: Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ, Konwencji
o Prawach Dziecka.
§ 8.
1. Programy nauczania, podręczniki, materiały edukacyjne – wymagania, zasady dopuszczania
do uzż ytku w Szkole.
1) program nauczania obejmuje tresź ci nauczania ustalone dla danych zajęcź edukacyjnych
w podstawie programowej ułozż one chronologicznie, ze wskazaniem celoź w kształcenia
i wychowania zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogoź lnego; program
nauczania mozż e zawieracź tresź ci wykraczające poza zakres tresź ci kształcenia ustalone w
podstawie programowej, pod warunkiem, zż e tresź ci wykraczające poza podstawę
programową:
a) uwzględniają aktualny stan wiedzy naukowej, w tym, metodycznej;
b) są przystosowane do danego poziomu kształcenia pod względem stopnia trudnosź ci,
formy
c) przekazu, własź ciwego doboru pojęcź , nazw, terminoź w i sposobu ich wyjasź niania;
d) wraz z tresź ciami zawartymi w podstawie programowej stanowią logiczną całosź cź.
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2) program nauczania zaproponowany przez nauczyciela lub zespoź ł nauczycieli musi bycź
dostosowany do potrzeb i mozż liwosź ci ucznioź w, dla ktoź rych jest przeznaczony i powinien
uwzględniacź warunki dydaktyczne i lokalowe szkoły, zainteresowania ucznioź w, lokalizację
Szkoły, warunki sź rodowiskowe i społeczne ucznioź w;
3) program nauczania opracowuje się na cały etap edukacyjny;
4) nauczyciel mozż e zaproponowacź program nauczania ogoź lnego opracowany samodzielnie
lub we wspoź łpracy z innymi nauczycielami; nauczyciel mozż e roź wniezż zaproponowacź
program opracowany przez innego autora (autoroź w) lub program opracowany przez
innego autora (autoroź w) wraz z dokonanymi przez siebie modyfikacjami; wprowadzone
modyfikacje do programu nauczyciel wyroź zż nia innym kolorem czcionki oraz dołącza
pisemne uzasadnienie wprowadzenia zmian;
5) program nauczania dla zajęcź edukacyjnych z zakresu kształcenia ogoź lnego, zwany dalej
"programem nauczania ogoź lnego" dopuszcza do uzż ytku dyrektor Szkoły na wniosek
nauczyciela lub zespołu nauczycieli po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
6) program nauczania zawiera :
a) szczegoź łowe cele kształcenia i wychowania;
b) tresź ci zgodne z tresź ciami nauczania zawartymi w podstawie programowej
c) kształcenia ogoź lnego;
d) sposoby osiągania celoź w kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem mozż liwosź ci
indywidualizacji pracy w zalezż nosź ci od potrzeb i mozż liwosź ci ucznioź w oraz warunkoź w,
w jakich program będzie realizowany;
e) opis załozż onych osiągnięcź ucznia;
f) propozycje kryterioź w oceny i metod sprawdzania osiągnięcź ucznia.
7) wniosek, o ktoź rym mowa w pkt. 5 dla programoź w, ktoź re będą obowiązywały w kolejnym
roku szkolnym, nauczyciel lub nauczyciele składają w formie pisemnej do dnia 16 sierpnia
poprzedniego roku szkolnego;
8) dyrektor Szkoły lub upowazż niona przez niego osoba, wykonująca zadania z zakresu
nadzoru pedagogicznego dokonuje analizy formalnej programu nauczania
zaproponowanego przez nauczyciela/nauczycieli programu; w przypadku wątpliwosź ci,
czy przedstawiony program spełnia wszystkie warunki opisane w pkt. 6, dyrektor Szkoły
mozż e zasięgnącź opinii o programie innego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,
posiadającego wykształcenie wyzż sze i kwalifikacje wymagane do prowadzenia zajęcź
edukacyjnych dla ktoź rych program jest przeznaczony, doradcy metodycznego lub zespołu
przedmiotowego funkcjonującego w szkole;
9) opinia, o ktoź rej mowa w ust. 8 zawiera w szczegoź lnosź ci ocenę zgodnosź ci programu
z podstawą programową kształcenia ogoź lnego i dostosowania programu do potrzeb
edukacyjnych ucznioź w;
10) opinia o programie powinna bycź wydana w ciągu 14 dni, nie poź zź niej nizż do 31 sierpnia;
11) program nauczania do uzż ytku wewnętrznego w Szkole dopuszcza dyrektor Szkoły
w terminie do 31 sierpnia kazż dego roku szkolnego, z zastrzezż eniem ust. 6; dopuszczone
programy nauczania stanowią Szkolny Zestaw Programoź w Nauczania; numeracja
programoź w wynika z rejestru programoź w w Szkole i zawiera numer kolejny, pod ktoź rym
został zarejestrowany program w zestawie, symboliczne oznaczenie Szkoły i rok
dopuszczenia do uzż ytku; dyrektor Szkoły ogłasza Szkolny zestaw programoź w nauczania
w formie decyzji kierowniczej do dnia 1 wrzesź nia kazż dego roku;
12) dopuszczone programy nauczania podlegają ewaluacji po kazż dym roku pracy; ewaluacji
dokonują autorzy programu lub nauczyciele wykorzystujący go w procesie dydaktycznym;
wnioski przedstawiane są na posiedzeniach zespołoź w przedmiotowych w terminie
do 30 czerwca kazż dego roku.
2. Dyrektor Szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programoź w całosź ci
podstawy programowej.
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3. Indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne opracowane na potrzeby ucznia
z orzeczeniem o zakwalifikowaniu do kształcenia specjalnego, dopuszcza dyrektor Szkoły.
4. Nauczyciel mozż e zdecydowacź o realizacji programu nauczania:
1) z zastosowaniem podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału cź wiczeniowego lub
2) bez zastosowania podręcznika lub materiałoź w, o ktoź rych mowa w pkt 1.
5. Nauczyciel, w przypadku realizowania podstaw programowych z zastosowaniem
podręcznika zapewnionego przez ministra własź ciwego do spraw osź wiaty, mozż e przedstawicź
czesź cź programu obejmującą okres kroź tszy nizż etap edukacyjny. Warunek uwzględnienia
w całosź ci podstawy programowej powinien bycź spełniony wraz z dopuszczeniem do uzż ytku
ostatniej częsź ci podręcznika
6. Decyzję o w wykorzystywaniu podręcznika i innych materiałoź w dydaktycznych w procesie
kształcenia podejmuje zespoź ł nauczycieli prowadzących okresź loną edukację w Szkole.
7. Propozycję podręcznikoź w lub materiałoź w edukacyjnych do prowadzenia zajęcź w klasach
przedstawiają dyrektorowi Szkoły, w terminie do dnia 1 czerwca poprzedzającego następny
rok szkolny, zespoły nauczycieli utworzone odrębnie sposź roź d nauczycieli prowadzących
zajęcia z danej edukacji przedmiotowej.
8. Zespoły, o ktoź rych mowa w ust. 2 przedstawiają dyrektorowi Szkoły propozycję:
1) jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego do danych zajęcź edukacyjnych;
2) jednego lub więcej podręcznikoź w lub materiałoź w edukacyjnych do nauczania obcego
języka nowozż ytnego, biorąc pod uwagę poziomy nauczania języka obcego w klasach, w
grupach oddziałowych, międzyoddziałowych lub międzyklasowych.
9. Dyrektor Szkoły na podstawie propozycji zespołoź w nauczycielskich, uczących
poszczegoź lnych edukacji, a takzż e w przypadku braku zgody w zespole nauczycieli w sprawie
podręcznika lub materiałoź w dydaktycznych oraz materiałoź w cź wiczeniowych ustala po
zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodzicoź w:
1) zestaw podręcznikoź w lub materiałoź w edukacyjnych obowiązujący we wszystkich
oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata;
2) materiały cź wiczeniowe obowiązujące w poszczegoź lnych oddziałach w danym roku
szkolnym z zastrzezż eniem, by łączny koszt zakupu materiałoź w cź wiczeniowych nie
przekroczył kwoty dotacji celowej, okresź lonej w odrębnych przepisach.
10. Dyrektor Szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę mozż e ustalicź w szkolnym zestawie
podręcznikoź w inny podręcznik nizż zapewniony przez ministra własź ciwego do spraw osź wiaty
i wychowania. Koszt zakupu innego podręcznika nizż zapewnianego bezpłatnie przez ministra
osź wiaty i wychowania pokrywa organ prowadzący Szkołę.
11. Dyrektor Szkoły, na wniosek nauczycieli uczących w poszczegoź lnych klasach mozż e dokonacź
zmiany w zestawie podręcznikoź w lub materiałach edukacyjnych, jezż eli nie ma mozż liwosź ci
zakupu danego podręcznika lub materiału edukacyjnego.
12. Dyrektor Szkoły, na wniosek nauczycieli uczących w danym oddziale, mozż e dokonacź zmiany
materiałoź w cź wiczeniowych z przyczyn, jak w ust. 6.
13. Dyrektor Szkoły, na wniosek zespołoź w nauczycielskich, mozż e uzupełnicź szkolny zestaw
podręcznikoź w lub materiałoź w edukacyjnych, a na wniosek zespołu nauczycieli uczących
w oddziale uzupełnicź zestaw materiałoź w cź wiczeniowych.
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14. Dyrektor Szkoły podaje corocznie do publicznej wiadomosź ci w terminie do dnia
zakonź czenia zajęcź dydaktycznych zestaw podręcznikoź w lub materiałoź w edukacyjnych
oraz wykaz materiałoź w cź wiczeniowych, obowiązujących w danym roku szkolnym.
Informacja umieszczana jest na stronie internetowejszkoły.
§9.
1. Zasady korzystania z podręcznikoź w, materiałoź w edukacyjnych i materiałoź w cź wiczeniowych
zakupionych z dotacji celowej.
2. Podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały cź wiczeniowe, ktoź rych zakupu dokonano
z dotacji celowej MEN są własnosź cią Szkoły. Szczegoź łowe zasady korzystania z nich zapisane
są w regulaminie Zasady korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych.
§ 10.
1. Proces wychowawczo-opiekunź czy prowadzony jest w Szkole zgodnie z Programem
Wychowawczo – Profilaktycznym.
2. Program Wychowawczo-Profilaktyczny opracowuje zespoź ł składający się z
wskazanych przez dyrektora szkoły oraz pedagoga szkolnego i
oraz delegowanych przez Radę Rodzicoź w jej przedstawicieli.

nauczycieli
psychologa

3. Program Wychowawczo - Profilaktyczny opracowuje się po dokonanej diagnozie sytuacji
wychowawczej w szkole, zdiagnozowaniu potrzeb ucznioź w i rodzicoź w, z uwzględnieniem
dojrzałosź ci psychofizycznej ucznioź w.
4. Program, o ktoź rym mowa w ust. 1 Rada Rodzicoź w uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia
roku szkolnego, po wczesź niejszym uzyskaniu porozumienia z Radą Pedagogiczną. Przez
porozumienie rozumie się pozytywne opinie o Programie Wychowawczo-Profilaktycznym
wyrazż one przez Radę Pedagogiczna i Radę Rodzicoź w.
5. W przypadku, gdy w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego Rada Rodzicoź w
nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie Programu WychowawczoProfilaktycznego, rozumianą jak w ust. 3, program ten ustala dyrektor Szkoły w uzgodnieniu
z organami sprawującymi nadzoź r pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora Szkoły
obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodzicoź w w porozumieniu z Radą
Pedagogiczną.
6. Wychowawcy klas na kazż dy rok szkolny opracowują plany pracy wychowawczej,
z uwzględnieniem tresź ci Programu Wychowawczo - Profilaktycznego i przedstawią
je do zaopiniowania na zebraniach rodzicoź w.
7. Dyrektor Szkoły powierza kazż dy oddział opiece jednemu nauczycielowi, zwanemu dalej
wychowawcą klasy. Dyrektor Szkoły zapewnia zachowanie ciągłosź ci pracy wychowawczej
przez cały okres funkcjonowania klasy.
8. Dyrektor Szkoły mozż e podjącź decyzję o zmianie wychowawcy w danej klasie na własny
wniosek w oparciu o wyniki prowadzonego nadzoru pedagogicznego lub na pisemny
uzasadniony wniosek wszystkich rodzicoź w danej klasy.
§ 11.
1. Szkoła prowadzi szeroką działalnosź cź z zakresu profilaktyki poprzez:
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1) realizacje przyjętego w szkole Programu Wychowawczo-Profilaktycznego;
2) rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemoź w ucznioź w;
3) realizację okresź lonej tematyki na godzinach do dyspozycji wychowawcy we wspoź łpracy
z lekarzami, wolontariuszami organizacji działających na rzecz dziecka i rodziny;
4) działania opiekunź cze wychowawcy klasy, w tym rozpoznawanie relacji między
roź wiesź nikami;
5) promocję zdrowia, zasad poprawnego zż ywienia;
6) prowadzenie profilaktyki stomatologicznej;
7) prowadzenie profilaktyki uzalezż nienź .
§ 12.
1. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą, pedagogiczno-psychologiczną:
1) nad uczniami rozpoczynającymi naukę w Szkole poprzez:
a) organizowanie spotkanź Dyrekcji Szkoły z nowo przyjętymi uczniami i ich rodzicami;
b) rozmowy indywidualne wychowawcy z uczniami i rodzicami na początku roku
szkolnego w celu rozpoznania cech osobowosź ciowych ucznia, stanu jego zdrowia,
warunkoź w rodzinnych i materialnych,
c) organizację wycieczek integracyjnych,
d) pomoc w adaptacji ucznia w nowym sź rodowisku organizowana przez pedagoga lub
psychologa szkolnego,
e) udzielanie niezbędnej — dorazź nej pomocy przez pielęgniarkę szkolną, wychowawcę
lub przedstawiciela dyrekcji,
f) wspoź łpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym specjalistyczną,
g) respektowanie zalecenź lekarza specjalisty oraz orzeczenź poradni psychologicznopedagogicznej,
h) organizowanie w porozumieniu z organem prowadzanym nauczania indywidualnego
na podstawie orzeczenia o potrzebie takiej formy edukacji;
i) nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunkoź w
rodzinnych i losowych, zgodnie z zasadami okresź lonymi przez organ prowadzący.
2) nad uczniami szczegoź lnie uzdolnionymi poprzez:
a) umozż liwianie uczniom realizację indywidualnego programu nauki lub toku nauki,
zgodnie z odrębnymi przepisami,
b) objęcie opieką psychologiczno-pedagogiczną, okresź loną w Dziale II Rozdziale 3,
c) dostosowanie wymaganź edukacyjnych, metod, form pracy i tempa pracy do mozż liwosź ci
i potrzeb ucznia,
d) rozwoź j zdolnosź ci ucznia w ramach koź ł zainteresowanź i innych zajęcź pozalekcyjnych,
e) wspieranie ucznia w przygotowaniach do olimpiad i konkursoź w,
f) indywidualizację procesu nauczania.
3) nad uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zgodnie z zasadami okresź lonymi
w Dziale II Rozdziale 5 i 6 niniejszego Statutu.
§ 13.
1. Działania Szkoły w zakresie wspierania dziecka na I - etapie edukacyjnym:
1) w zakresie organizacji Szkoły:
a) poszczegoź lne oddziały tworzone są w zalezż nosź ci od miejsca zamieszkania,
b) aby umozliwicź dzieciom kontakt roź wesź niczy poza zajęciami i bezpieczny, wspoź lny
powroź t do domu;
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c) na zż yczenie rodzicoź w, w sytuacji, jak wyzż ej, dzieci ze wspoź lnych grup przedszkolnych
zapisywane są do tej samej klasy;
d) Szkoła zapewnia bezpłatnie wyposazż enie ucznia klasy I w podręczniki, materiały
edukacyjne i materiały cź wiczeniowe;
e) w miesiącu lutym organizuje się Dzienź Otwarty dla rodzicoź w i dzieci przyszłorocznych
klas I;
f) nauczyciel dostosowuje organizację zajęcź w ciągu dnia do samopoczucia ucznioź w,
dyspozycji fizycznej, z zachowaniem roź zż norodnosź ci zajęcź i cź wiczeniami fizycznymi;
g) wyposazż enie pomieszczenia klasowego (stoliki, ławeczki, szafki, pomoce dydaktyczne)
posiadaja własź ciwe atesty i zapewniaja ergonomiczne warunki nauki i zabawy;
h) grupie dzieci najmłodszych przygotowane są specjalnie dostosowane łazienki;
i) nauczyciel sam okresź la przerwy w zajęciach i w czasie ich trwania organizuje zabawy
i pozostaje z dziecź mi;
j) sź wietlica dla dzieci najmłodszych jest zorganizowana w osobnym pomieszczeniu;
k) zajęcia w sź wietlicy szkolnej zapewniają dzieciom pełne bezpieczenź stwo, rozbudzają
szereg zainteresowanź z dziedziny sztuk plastycznych, czytelnictwa, wzmacniają
zachowania społeczne, umozż liwiają odpoczynek na sź wiezż ym powietrzu
oraz odrobienie pracy domowej;
l) sź wietlica jest czynna w zalezż nosź ci od potrzeb rodzicoź w.
2) w zakresie sprawowania opieki:
a) w Szkole zorganizowany jest dyzż ur pracownikoź w obsługi przy drzwiach wejsź ciowych
uniemozż liwiający przebywanie osoź b postronnych w budynku szkolnym;
b) w pierwszym miesiącu nauki rodzice mogą odprowadzicź dziecko do sali;
c) w pozostałych miesiącach nauczyciel prowadzący pierwszą godzinę zajęcź oczekuje na
dzieci w szatni na 10 min. przed zajęciami i całą grupę przeprowadza do sali;
d) w przypadku, gdy dziecko przed zajęciami przebywało w sź wietlicy, na zajęcia
dydaktyczne odprowadza je nauczyciel sź wietlicy lub specjalnie wyznaczony nauczyciel
dyzż urny;
e) nauczyciel prowadzący ostatnią lekcję kazż dego dnia z pierwszoklasistami dopilnowuje,
aby dzieci spakowały swoje rzeczy do plecakoź w lub szafek oraz odprowadza je do
szatni lub do sź wietlicy jesź li dziecko tam uczęszcza;
f) przerwa obiadowa dla pierwszoklasistoź w ustalona jest tak, aby umozż liwicź dzieciom
spozż ywanie posiłku w atmosferze spokoju i bez posź piechu;
g) kazż dy nauczyciel w szkole (nie tylko uczący w kl.1 i dyzż urujący) oraz kazż dy pracownik
niepedagogiczny Szkoły ma za zadanie zwracacź szczegoź lną uwagę na najmłodszych
ucznioź w, na ich potrzeby i zachowanie i reagowacź w sposoź b adekwatny do sytuacji,
h) na podstawie dostarczonej przez rodzicoź w dokumentacji przedszkolnej oraz
zasź wiadczenź z poradni psychologiczno-pedagogicznej nauczyciel opracowuje plan
pracy dydaktycznej oraz dostosowuje wymagania edukacyjne do potrzeb i mozż liwosź ci
ucznioź w ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
i) kazż dy nauczyciel uczący w klasie pierwszej indywidualizując proces dydaktyczny
roź zż nicuje poziom trudnosź ci cź wiczenź realizowanych nie tylko na zajęciach, ale roź wniezż
zadanź domowych, uczniowie w zakresie wykonywania zadanź domowych mają
mozż liwosź cź wyboru liczby zadanź i poziomu ich trudnosź ci;
j) realizacja programu nauczania skoncentrowana jest na dziecku, na jego
indywidualnym tempie rozwoju i mozż liwosź ciach uczenia się;
k) wewnętrzne zasady oceniania uwzględniają ocenę opisową;
l) ocenę opisową sporządza się po kazż dym okresie szkolnym według wzoru, ktoź ry jest
załącznikiem do programu, poza oceną opisową stosuje się znaki graficzne, zrozumiałe
dla dziecka, będące informacją dla rodzicoź w o osiągnięciach dziecka;
m)nauczyciel rozpoznaje talenty i zainteresowania ucznia poprzez obserwację, ogląd
wytworoź w ucznia oraz wspoź lnie przeprowadzoną z rodzicami diagnozę,
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n) formy kontaktu z rodzicami: comiesięczne spotkania z rodzicami, dyzż ury nauczycieli w
wyznaczony dzienź miesiąca na indywidualne konsultacje, dzienniczek ucznia, droga
elektroniczna, kontakty telefoniczne;
o) w przypadku pilnych spraw dotyczących dziecka wszelkie informacje mozż na
przekazywacź do sekretariatu Szkoły w godzinach 7.30 – 15.30;
3) w zakresie prowadzenia procesu dydaktyczno- wychowawczego:
a) edukacja wczesnoszkolna polega na kontynuacji nauczania poprzez uzupełnianie,
poszerzanie działanź przedszkola, w tym: pedagogikę zabawy, metodę kinezjologii
edukacyjnej, metodę Weroniki Sherborne,
b) w pierwszym okresie uczniowie zapoznawani są z wymaganiami Szkoły
(samodzielnosź cź w pakowaniu tornistroź w, notowanie prac domowych, samodzielnosź cź
w odrabianiu prac domowych, pamiętanie o obowiązkach, wypełnianie obowiązkoź w
szkolnych),
c) wspieranie rozwoju dziecka i zwiększanie jego mozż liwosź ci edukacyjnych prowadzone
jest na zajęciach edukacji wczesnoszkolnej metodą „Kinezjologii Edukacyjnej Paula
Dennisona”,
d) nauczyciele dbają o rozwoź j ruchowy dzieci, zapewnienie naturalnej potrzeby ruchu
oraz prawidłową postawę ciała;
e) umiejętnosź ci bezpiecznego zachowania kształcone są w roź zż nych sytuacjach;
f) kazż demu dziecku Szkoła zapewnia udział w zajęciach pozalekcyjnych, zgodnie
z zainteresowaniami;
g) kazż de dziecko, w przypadku posiadania opinii lub orzeczenia, a takzż e w sytuacjach
okresź lonych w przepisach o pomocy psychologiczno-pedagogicznej obejmowane jest
taką pomocą;
4) w zakresie wspoź łpracy z rodzicami:
a) w Szkole respektowana jest troź jpodmiotowosź cź oddziaływanź wychowawczych
i kształcących: uczenź -szkoła-dom rodzinny;
b) formy kontaktu z rodzicami: comiesięczne spotkania z rodzicami, dyzż ury nauczycieli
w wyznaczony dzienź miesiąca na indywidualne konsultacje, dzienniczek ucznia, droga
elektroniczna, kontakty telefoniczne;
c) w przypadku pilnych spraw dotyczących dziecka wszelkie informacje mozż na
przekazywacź do sekretariatu Szkoły w godzinach 7.30 – 15.30;
d) do dyspozycji rodzicoź w pozostaje pedagog szkolny, psycholog i logopeda. Godziny
pracy specjalistoź w umieszczone są na drzwiach wejsź ciowych do gabinetoź w na
parterze Szkoły.

Rozdział 3
Podstawowe zasady przestrzegania bezpieczeństwa
§ 14. Podstawowe zasady przestrzegania bezpieczenź stwa
1. Dyrektor Szkoły, nauczyciele i pracownicy Szkoły są odpowiedzialni za bezpieczenź stwo
i zdrowie ucznioź w w czasie ich pobytu w Szkole oraz zajęcź poza Szkołą, organizowanych
przez nią.
2. Sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w Szkole oraz podczas zajęcź
obowiązkowych i nadobowiązkowych realizowane jest poprzez:
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1) systematyczne kontrolowanie obecnosź ci ucznioź w na kazż dej lekcji i zajęciach
dodatkowych, reagowanie na spoź zź nienia, ucieczki z lekcji;
2) systematyczne sprawdzanie obecnosź ci ucznioź w zobowiązanych do przebywania
w sź wietlicy i egzekwowanie przestrzegania regulaminu sź wietlicy;
3) usź wiadomienie uczniom zagrozż enia i podawanie sposoboź w przeciwdziałania im,
4) sprawdzanie warunkoź w bezpieczenź stwa w miejscach, gdzie prowadzone są zajęcia
(dostrzezż one zagrozż enie usunącź lub zgłosicź dyrektorowi Szkoły);
5) reagowanie na wszelkie dostrzezż one sytuacje lub zachowania ucznioź w stanowiące
zagrozż enie bezpieczenź stwa ucznioź w;
6) zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie Szkoły;
7) niezwłocznie zawiadamianie Dyrektora Szkoły o wszelkich dostrzezż onych zdarzeniach,
noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrozż enie dla zdrowia lub zż ycia
ucznioź w.
3. W razie wypadku nalezż y udzielicź pierwszej pomocy, zawiadomicź i wezwacź pielęgniarkę,
w razie potrzeby wezwacź pogotowie ratunkowe (kazż dy wypadek nalezż y odnotowacź
w „zeszycie wypadkoź w”, znajdującym się w sekretariacie Szkoły).
4. Jezż eli stan zagrozż enia powstanie lub ujawni się w czasie zajęcź - niezwłocznie się je przerywa
i wyprowadza się z zagrozż onych miejsc osoby powierzone opiece Szkoły.
5. Pomieszczenia Szkoły, w szczegoź lnosź ci pokoź j nauczycielski, pokoź j nauczycieli wychowania
fizycznego oraz kuchnię, wyposazż a się w apteczki zaopatrzone w sź rodki niezbędne
do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy.
6. Nauczyciele, w szczegoź lnosź ci prowadzący zajęcia wychowania fizycznego, podlegają
przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
7. Udział ucznioź w w pracach na rzecz Szkoły i sź rodowiska mozż e miecź miejsce po zaopatrzeniu
ich w odpowiednie do wykonywanych prac urządzenia, sprzęt i sź rodki ochrony
indywidualnej oraz po zapewnieniu własź ciwego nadzoru i bezpiecznych warunkoź w pracy.
§ 15.
1. W Szkole powołano koordynatora do spraw bezpieczenź stwa.
2. Do zadanź koordynatora nalezż y:
1) integrowanie planowanych działanź wszystkich podmiotoź w Szkoły (nauczycieli, ucznioź w,
rodzicoź w) w zakresie poprawy bezpieczenź stwa w szkole;
2) wspoź łpraca ze sź rodowiskiem lokalnym i instytucjami wspierającymi Szkołę
w działaniach na rzecz bezpieczenź stwa ucznioź w;
3) popularyzowanie zasad bezpieczenź stwa wsź roź d ucznioź w;
4) opracowywanie procedur postępowania w sytuacjach zagrozż enia bezpieczenź stwa
i naruszania bezpieczenź stwa jednostki oraz zapoznawanie z nimi nauczycieli i ucznioź w;
5) prowadzenie stałego monitoringu bezpieczenź stwa Szkoły i ucznioź w;
6) rozpoznawanie potencjalnych zagrozż enź w Szkole;
7) podejmowanie działanź w sytuacjach kryzysowych.
§ 16.
1. Szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczenź stwo w czasie zajęcź organizowanych przez Szkołę,
poprzez:
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1) realizację przez nauczycieli zadanź zapisanych w §70 oraz §18 niniejszego statutu, jak
roź wniezż procedur „Zasady Bezpieczenź stwa Ucznia SPzOI nr 2 w Szczytnie”, nieujetych w
statucie, a wprowadzonych zarządzeniem dyrektora Szkoły;
2) pełnienie dyzż uroź w nauczycieli - zasady organizacyjno-porządkowe i harmonogram
pełnienia dyzż uroź w ustala dyrektor Szkoły. Dyzż ur nauczycieli rozpoczyna się od godziny
7.50 i trwa do zakonź czenia zajęcź w Szkole;
3) opracowanie planu lekcji, ktoź ry uwzględnia higieniczny tryb nauki: roź wnomierne
rozłozż enie zajęcź w poszczegoź lnych dniach, roź zż norodnosź cź zajęcź w kazż dym dniu, niełączenie
w kilkugodzinne jednostki zajęcź z tego samego przedmiotu, z wyłączeniem przedmiotoź w,
ktoź rych program tego wymaga;
4) przestrzeganie liczebnosź ci grup uczniowskich
5) obciązż anie ucznioź w pracą domową zgodnie z zasadami higieny;
6) umozż liwienie pozostawiania w Szkole wyposazż enia dydaktycznego ucznia;
7) odpowiednie osź wietlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczenź ;
8) oznakowanie ciągoź w komunikacyjnych zgodnie z przepisami;
9) prowadzenie zajęcź z wychowania komunikacyjnego, wspoź łdziałanie z organizacjami
zajmującymi się ruchem drogowym;
10) kontrolę obiektoź w budowlanych nalezż ących do Szkoły pod kątem zapewnienia
bezpiecznych i higienicznych warunkoź w korzystania z tych obiektoź w. Kontroli obiektoź w
dokonuje dyrektor Szkoły co najmniej raz w roku;
11) umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji;
12) oznaczenie droź g ewakuacyjnych w sposoź b wyrazź ny i trwały;
13) zabezpieczenie szlakoź w komunikacyjnych wychodzących poza teren szkoły w sposoź b
uniemozż liwiający bezposź rednie wyjsź cie na jezdnię;
14) ogrodzenie terenu Szkoły;
15) zabezpieczenie otworoź w kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębienź i tym podobne;
16) zabezpieczenie przed swobodnym dostępem ucznioź w do pomieszczenź kuchni
i pomieszczenź gospodarczych;
17) wyposazż enie schodoź w w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed ewentualnym
zsuwaniem się po nich;
18) wyposazż enie pomieszczenź Szkoły, a w szczegoź lnosź ci wytypowanych sal dydaktycznych,
w apteczki zaopatrzone w niezbędne sź rodki do udzielenia pierwszej pomocy i instrukcję
o zasadach udzielania tej pomocy;
19) dostosowanie mebli, krzeseł, szafek do warunkoź w antropometrycznych ucznioź w, w tym
ucznioź w niepełnosprawnych;
20) zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunoź w nad uczniami uczestniczącymi w imprezach i
wycieczkach poza teren Szkoły;
21) przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy;
22) zapewnienie bezpiecznych warunkoź w prowadzenia zajęcź z wychowania fizycznego
poprzez mocowanie na stałe bramek i koszy do gry oraz innych urządzenź , ktoź rych
przemieszczanie się mozż e stanowicź zagrozż enie dla zdrowia cź wiczących;
23) objęcie budynku i terenu szkolnego nadzorem kamer;
24) zabezpieczenie dostępu uczniom do tresź ci w Internecie, ktoź re mogą stanowicź zagrozż enie
dla ich prawidłowego rozwoju poprzez zabezpieczenie hasłem szkolnej sieci Wi - Fi,
a takzż e instalowanie oprogramowania zabezpieczającego i ciągłą jego aktualizację.
§ 17.
1. W celu zapewnienia bezpieczenź stwa, ochrony przed przemocą, uzalezż nieniami oraz innymi
przejawami patologii społecznej w obiekcie szkolnym, nadzoź r nad tym, kto wchodzi na teren
Szkoły sprawują: pracownicy obsługi Szkoły oraz dyzż urujący nauczyciele.
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2. Wszyscy uczniowie mają obowiązek dostosowania się do polecenź nauczycieli dyzż urujących
oraz pracownikoź w obsługi Szkoły podczas wchodzenia do budynku, korzystania z szatni,
podczas przerw międzylekcyjnych.
3. Szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczenź stwo w czasie
organizowanych przez nauczycieli zajęcź na terenie Szkoły oraz poza jej terenem w trakcie
wycieczek:
1) podczas zajęcź obowiązkowych, pozalekcyjnych i innych form za bezpieczenź stwo ucznioź w
odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia lub organizujący daną formę;
2) podczas przerwy dyzż ur na korytarzach pełnią wyznaczeni nauczyciele zgodnie
z harmonogramem dyzż uroź w;
3) podczas zajęcź poza terenem Szkoły pełną odpowiedzialnosź cź za zdrowie i bezpieczenź stwo
ucznioź w ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek szkolnych kierownik wycieczki wraz z opiekunami.
4. W miejscach o zwiększonym ryzyku wypadku – sala gimnastyczna, pracownie: informatyki,
fizyki, chemii, warsztaty szkolne i inne, opiekun pracowni lub inny pracownik
odpowiedzialny za prowadzenie zajęcź , opracowuje regulamin pracowni i na początku roku
zapoznaje z nim ucznioź w.
5. Budynek Szkoły jest monitorowany całodobowo.
6. Szkoła na stałe wspoź łpracuje z policją i strazż ą miejską.
7. Uczniowie powinni przestrzegacź godzin wyjsź cia/wejsź cia do Szkoły.
8. Ucznia mozż e zwolnicź z danej lekcji dyrektor Szkoły, wychowawca klasy lub nauczyciel danych
zajęcź edukacyjnych – na pisemny wniosek rodzicoź w, w ktoź rym podano przyczynę zwolnienia
oraz dzienź i godzinę wyjsź cia ze szkoły.
9. W przypadku nieobecnosź ci nauczyciela, mozż na odwołacź pierwsze lekcje, a zwolnicź ucznioź w
z ostatnich.
10. Opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjsź cie w trakcie zajęcź ) jest mozż liwe pod
warunkiem, zż e dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad klasą przejmuje inny pracownik
Szkoły.
11. W razie zaistnienia wypadku uczniowskiego, nauczyciel, ktoź ry jest jego sź wiadkiem,
zawiadamia pielęgniarkę szkolną, szkolnego inspektora bhp oraz dyrektora Szkoły.
12. Dyrektor Szkoły powiadamia o wypadku zaistniałym na terenie szkoły pogotowie ratunkowe
(w razie potrzeby), rodzicoź w oraz organ prowadzący.
§ 18. Procedury postępowania w przypadku zagrozż enia
1. W przypadku uzyskania informacji, zż e uczenź ktoź ry, nie ukonź czył 18 lat, uzż ywa alkoholu lub
innych sź rodkoź w w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd, bądzź przejawia
inne zachowania sź wiadczące o demoralizacji, nauczyciel powinien podjącź następujące kroki:
1) przekazacź uzyskaną informację wychowawcy klasy.
2) wychowawca informuje o fakcie pedagoga/psychologa szkolnego i dyrektora Szkoły.
3) wychowawca wzywa do szkoły rodzicoź w (prawnych opiekunoź w) ucznia i przekazuje
im uzyskaną informację; przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem,

18
Statut Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Wojciecha Ketrzyńskiego w Szczytnie

w ich obecnosź ci; w przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do
zaniechania negatywnego postępowania, rodzicoź w zasź bezwzględnie do szczegoź lnego
nadzoru nad dzieckiem; w toku interwencji profilaktycznej mozż e zaproponowacź rodzicom
skierowanie dziecka do specjalistycznej placoź wki i udział dziecka w programie
terapeutycznym;
4) jezż eli rodzice odmawiają wspoź łpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal
z wiarygodnych zź roź deł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka,
dyrektor Szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję
(specjalistę ds. nieletnich).
5) w przypadku, gdy Szkoła wykorzystała wszystkie dostępne jej sź rodki oddziaływanź
wychowawczych (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem,
psychologiem, itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatoź w, dyrektor
Szkoły powiadamia sąd rodzinny lub policję; dalszy tok postępowania lezż y w kompetencji
tych instytucji;
6) w przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, ktoź ry ukonź czył 17 lat,
przestępstwa sź ciganego z urzędu lub jego udziału w działalnosź ci grup przestępczych,
zgodnie z art. 304 § 2 kodeksu postępowania karnego, dyrektor Szkoły jako przedstawiciel
instytucji jest obowiązany niezwłocznie zawiadomicź o tym prokuratora lub policję.
2. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, zż e na terenie Szkoły znajduje się uczenź będący pod
wpływem alkoholu lub narkotykoź w powinien podjącź następujące kroki:
1) powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy lub pedagoga/psychologa;
2) odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względoź w bezpieczenź stwa nie pozostawia go
samego; stwarza warunki, w ktoź rych nie będzie zagrozż one jego zż ycie ani zdrowie;
3) wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzezź wosź ci lub odurzenia, ewentualnie
udzielenia pomocy medycznej;
4) zawiadamia o tym fakcie dyrektora Szkoły oraz rodzicoź w/opiekunoź w prawnych, ktoź rych
zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły; gdy rodzice/opiekunowie
odmoź wią odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia w Szkole, czy przewiezieniu do placoź wki
słuzż by zdrowia, albo przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszom policji - decyduje
lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem
Szkoły;
5) dyrektor Szkoły zawiadamia najblizż szą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia będącego pod
wpływem alkoholu - odmawiają przyjsź cia do Szkoły, a jest on agresywny, bądzź swoim
zachowaniem daje powoź d do zgorszenia albo zagrazż a zż yciu lub zdrowiu innych osoź b.
6) w przypadku stwierdzenia stanu nietrzezź wosź ci, policja ma mozż liwosź cź przewiezienia
ucznia do izby wytrzezź wienź , albo do policyjnych pomieszczenź dla osoź b zatrzymanych - na
czas niezbędny do wytrzezź wienia (maksymalnie do 24 godzin); o fakcie umieszczenia
zawiadamia się rodzicoź w/prawnych opiekunoź w oraz sąd rodzinny, jesź li uczenź nie
ukonź czył 18 lat;
7) jezż eli powtarzają się przypadki, w ktoź rych uczenź (przed ukonź czeniem 18 lat znajduje się
pod wpływem alkoholu lub narkotykoź w na terenie szkoły, to dyrektor Szkoły ma
obowiązek powiadomienia o tym policji (specjalisty ds. nieletnich) lub sądu rodzinnego;
3. W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie Szkoły substancję przypominającą
wyglądem narkotyk powinien podjącź następujące kroki:
1) nauczyciel zachowując sź rodki ostrozż nosź ci zabezpiecza substancję przed dostępem do niej
osoź b niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji,
proź buje (o ile to jest mozż liwe w zakresie działanź pedagogicznych) ustalicź , do kogo
znaleziona substancja nalezż y:
a) powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora Szkoły wzywa policję,
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b) po przyjezź dzie policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje
informacje dotyczące szczegoź łoź w zdarzenia.
4. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, zż e uczenź posiada przy sobie substancję
przypominającą narkotyk, powinien podjącź następujące kroki:
1) nauczyciel w obecnosź ci innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor, itp.) ma prawo
zż ądacź , aby uczenź przekazał mu tę substancję, pokazał zawartosź cź torby szkolnej oraz
kieszeni (we własnej odziezż y), ew. innych przedmiotoź w budzących podejrzenie co do ich
związku z poszukiwaną substancją; nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonacź
czynnosź ci przeszukania odziezż y ani teczki ucznia - jest to czynnosź cź zastrzezż ona wyłącznie
dla policji;
2) o swoich spostrzezż eniach powiadamia dyrektora Szkoły oraz rodzicoź w/opiekunoź w ucznia
i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa;
3) w przypadku, gdy uczenź , mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi substancji
i pokazania zawartosź ci teczki, dyrektor Szkoły wzywa policję, ktoź ra przeszukuje odziezż
i przedmioty nalezż ące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją
do ekspertyzy;
4) jezż eli uczenź wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu,
zobowiązany jest bezzwłocznie przekazacź ją do jednostki policji; wczesź niej proź buje ustalicź ,
w jaki sposoź b i od kogo, uczenź nabył substancję; całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje,
sporządzając mozż liwie dokładną notatkę z ustalenź wraz ze swoimi spostrzezż eniami.

5. W Szkole obowiązują procedury szkolne Zasady Bezpieczenź stwa Ucznioź w opisujące

zachowania i metody postępowania pracownikoź w pedagogicznych i niepedagogicznych oraz
Szkoły jako instytucji w sytuacjach innych nizż wymienione w ust. 4, kazż dy pracownik jest
zobowiązany je znacź i przestrzegacź .

6. O wypadku sź miertelnym, cięzż kim lub zbiorowym powiadamiany jest prokurator i kurator
osź wiaty, a o wypadku w wyniku zatrucia – panź stwowy inspektor sanitarny.

§ 19.
1. Zasady sprawowania opieki podczas zajęcź poza terenem szkoły oraz w trakcie wycieczek
organizowanych przez nauczycieli okresź la Regulamin wycieczek zawarty w „Zasadach
Bezpieczenź stwa Ucznia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Szczytnie”.
§ 20.
1. Zasady pełnienia dyzż uroź w nauczycieli okresź la Regulamin dyżurów nauczycieli.
§21.
1. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczenź stwo i opiekę na zajęciach obowiązkowych
i nadobowiązkowych, w trakcie wycieczek oraz na przerwach międzylekcyjnych.
§ 22.
1. Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z ogoź lnymi zasadami bezpieczenź stwa i higieny zwracając
uwagę na stan sprzętu i sź rodkoź w dydaktycznych, osź wietlenia, warunki higieniczno –
sanitarne w miejscu prowadzenia zajęcź , temperaturę i warunki atmosferyczne.
§ 23.
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1. Zasady sprawowania opieki nad uczniami w czasie obowiązkowych i nadobowiązkowych
zajęcź są następujące:
1) z chwilą wejsź cia na teren Szkoły oraz na zajęcia, wszyscy uczniowie znajdują się pod
opieką pracownikoź w pedagogicznych, a w szczegoź lnosź ci nauczyciela pełniącego dyzż ur
w wyznaczonym miejscu przebywania ucznioź w;
2) pracownicy, o ktoź rych mowa wyzż ej, są zobowiązani do:
a) przestrzegania zasad bezpieczenź stwa ucznioź w na kazż dych zajęciach;
b) pełnienia dyzż uroź w na przerwach w wyznaczonych miejscach wg harmonogramu
dyzż urowania;
c) wprowadzania ucznioź w do sal oraz pracowni i przestrzegania regulaminoź w
obowiązujących w tych pomieszczeniach;
d) sprowadzenia ucznioź w do szatni po ostatniej lekcji i dopilnowanie tam porządku
(w przypadku uczniów kl. I – III);
e) udzielania pierwszej pomocy uczniom poszkodowanym, a w razie potrzeby wezwania
pomocy medycznej;
f) zgłaszania dyrektorowi Szkoły dostrzezż onych zagrozż enź dla zdrowia i bezpieczenź stwa
ucznioź w oraz zaistniałych podczas zajęcź wypadkoź w;
3) opiekun sali lekcyjnej opracowuje jej regulamin i na początku roku szkolnego zapoznaje
z nim ucznioź w;
4) w sali gimnastycznej i na boisku szkolnym nauczyciel prowadzący zajęcia wykonuje
wszelkie czynnosź ci organizacyjne zapewniające bezpieczenź stwo zgodnie z Regulaminem
Sali Gimnastycznej oraz Regulaminem korzystania z boiska;
5) szkoła, zapewniając uczniom dostęp do Internetu, obowiązana jest podejmowacź działania
zabezpieczające ucznioź w przed dostępem do tresź ci, ktoź re mogą stanowicź zagrozż enie dla
ich prawidłowego rozwoju, w szczegoź lnosź ci zainstalowacź i aktualizowacź oprogramowanie
zabezpieczające.
§ 24.
1. W Szkole zatrudnia się nauczycieli oraz innych pracownikoź w niebędących nauczycielami.
2. Pracownicy Szkoły, w tym pracownicy administracji i obsługi w czasie wykonywania swoich
zadanź zawodowych są zobowiązani kierowacź się dobrem dziecka i troszczycź się o jego
bezpieczny pobyt w Szkole.
3. Do pracownikoź w Szkoły niebędących nauczycielami zalicza się:
1) pracownikoź w administracyjnych;
2) pracownikoź w ekonomicznych;
3) pracownikoź w obsługi.
3. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracownikoź w, o ktoź rych mowa w ust. 1 i 2
okresź lają odrębne przepisy.
4. Zadania pracownikoź w niebędących nauczycielami:
1) wspomaganie nauczycieli w wykonywaniu ich zadanź mających na celu zapewnienie
bezpieczenź stwa, a w szczegoź lnosź ci:
2) pomoc uczniom w przypadku zagrozż enia oraz niezwłoczne
o stwierdzonym zagrozż eniu najblizż ej znajdującego się nauczyciela;

poinformowanie

3) pomoc na prosź bę ucznia;
4) udzielanie pomocy na prosź bę nauczycieli w sytuacjach szczegoź lnie uzasadnionych;
5) obowiązkowe informowanie dyrektora
bezpieczenź stwu ucznioź w i innych osoź b;

o zauwazż alnych sytuacjach zagrazż ających
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6) sprawdzanie i informowanie dyrektora Szkoły lub odpowiedniego pracownika
odpowiedzialnego za sprawy BHP o aktualnym stanie sprzętu szkolnego i stanie
technicznym budynku.
5. Obowiązki pracownikoź w w związku z zapewnieniem bezpiecznego pobytu ucznioź w w Szkole
zatrudnionych na stanowisku:
1) sprzątaczki:
a) informowanie dyrektora o zauwazż onych na terenie Szkoły osobach obcych,
b) przebywanie podczas przerw międzylekcyjnych w poblizż u toalet uczniowskich,
c) odpowiednie przygotowanie pod względem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych
warunkoź w nauki i pracy w wyznaczonym miejscu lub terenie;
2) szatniarki:
a) otwieranie szatni oddziałoź w - 5 minut przed dzwonkiem na przerwę,
b) zamykanie szatni bezposź rednio po dzwonku na lekcje,
c) otwieranie szatni indywidualnym uczniom na wskazanie wychowawcy,
d) przebywanie w szatni podczas przerw międzylekcyjnych;
3) opiekunowie dzieci niepełnosprawnych:
a) sprawowanie opieki nad uczniami po i przed zajęciami,
b) udzielanie pomocy przy przemieszczaniu się ucznioź w,
c) udzielanie pomocy przy czynnosź ciach higienicznych ucznioź w,
d) udzielanie pomocy przy spozż ywaniu posiłkoź w przez ucznioź w,
e) e)informowanie rodzicoź w ucznioź w o nagłych zachorowaniach i innych przypadkach;
4) opiekunowie ucznioź w dowozż onych:
a) odbieranie ucznioź w z domu o ustalonej godzinie,
b) dostarczanie ucznioź w pod opiekę rodzicom lub prawnym opiekunom o ustalonej
godzinie,
c) informowanie rodzicoź w o wszelkich zmianach związanych z organizacją pracy
w Szkole;
5) konserwator:
a) systematyczne sprawdzanie stanu obiektoź w i terenu Szkoły,
b) szybkie informowanie dyrekcji szkoły o zauwazż onych powstałych szkodach
i nieprawidłowosź ciach,
c) biezż ące dokonywanie napraw w związku z obowiązkiem zapewnienia uczniom
bezpiecznych i higienicznych warunkoź w.
§ 25.
1. Szczegoź łowe procedury bezpieczenź stwa ucznioź w opisane są w „Zasadach Bezpieczenź stwa
Ucznia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Szczytnie”, z ktoź rymi
zapoznaje ucznioź w i ich rodzicoź w wychowawca klasy. Dokument ten zamieszczony jest na
stronie internetowej Szkoły.
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Rozdział 4
Organizacja współdziałania Szkoły z instytucjami, stowarzyszeniami lub innymi
organizacjami działającymi na rzecz dziecka
§ 26.
1. Szkoła umozż liwia rozwijanie zainteresowanź ucznioź w organizując zajęcia dodatkowe
w formie: zezwolenź na indywidualny program lub tok nauki dla ucznioź w wybitnie
uzdolnionych oraz udziału w roź zż nych formach zainteresowanź , przedmiotowych, zajęcź
specjalistycznych prowadzonych przez inne podmioty działające na rzecz dziecka, objęcia
ucznia oddziaływaniami w sź wietlicy socjoterapeutycznej prowadzonej przez Stowarzyszenie
„Dar serca”.
2. Szkoła wspoź łpracuje z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Szczytnie w celu
zapewnienia uczniom i nauczycielom optymalnej pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
1) poradnia pełni funkcję wspierającą Szkołę w oddziaływaniu na wszechstronny rozwoź j
dziecka;
2) za kontakty z poradnią psychologiczno – pedagogiczną odpowiadają psycholog szkolny
i pedagog;
3) pracownicy poradni włączają się do realizacji programoź w profilaktycznowychowawczych szkoź ł i innych programoź w psychoedukacyjnych, terapeutycznych
opracowanych w celu wspierania wszechstronnego rozwoju dziecka, pomocy
psychologiczno-pedagogicznej rodzinie dziecka,
4) poradnia pomaga rozwiązywacź konkretne problemy zgłaszane przez szkołę, dotyczące
trudnych sytuacji edukacyjnych i wychowawczych, a w szczegoź lnosź ci, gdy w wyniku
pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielonej w Szkole nie następuje poprawa
funkcjonowania ucznia, poradnia rozpatruje wniosek Szkoły (za zgodą rodzicoź w)
o przeprowadzenie diagnozy i wskazuje sposoź b rozwiązania problemu ucznia;
5) poradnia udziela porad i prowadzi konsultacje z nauczycielami, rodzicami i ich dziecź mi;
6) nauczyciele mają mozż liwosź cź konsultacji trudnych przypadkoź w ucznioź w na terenie poradni
i szkoły z wyznaczonymi przez dyrektora poradni – specjalistami;
7) poradnia psychologiczno – pedagogiczna przekazuje Szkole informacje dotyczące
konkretnego ucznia za posź rednictwem lub po uzyskaniu zgody rodzicoź w ucznia;
8) nauczycielom szkoły nie wolno przekazywacź informacji o uczniu bezposź rednio do poradni,
a jedynie za posź rednictwem jego rodzicoź w.
3. Szkoła w realizacji swoich zadanź statutowych, jak roź wniezż zadanź samorządu terytorialnego
włącza się w działania na rzecz upowszechniania i rozwoju kultury, sztuki, osź wiaty i sportu
oraz rozwoju miasta Szczytno i regionu. W tym celu wspoź łdziała z Miejskim Domem Kultury i
Biblioteką Miejską oraz innymi instytucjami i organizacjami.
4. Decyzje w tej sprawie podejmuje dyrektor Szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami
kierunkami polityki panź stwa.
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Rozdział 5
Organizacja , formy i sposoby świadczenia pomocy psychologiczno–pedagogicznej
§ 27. Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole
1. W Szkole organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Pomoc udzielana jest uczniom,
rodzicom i nauczycielom.
2. Wszelkie formy sź wiadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole są bezpłatne,
a udział ucznia w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji dobrowolny.
3. Pomoc psychologiczno–pedagogiczna polega na :
1) rozpoznawaniu i zaspakajaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia;
2) rozpoznawaniu indywidualnych mozż liwosź ci psychofizycznych ucznia;
3) rozpoznawaniu czynnikoź w sź rodowiskowych wpływających na funkcjonowanie ucznia
w szkole;
4) stwarzaniu warunkoź w do aktywnego i pełnego uczestnictwa ucznia w zż yciu szkoły oraz w
sź rodowisku społecznym;
5) rozpoznawaniu przyczyn trudnosź ci w opanowywaniu umiejętnosź ci i wiadomosź ci przez
ucznia;
6) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;
7) opracowywaniu i wdrazż aniu indywidualnych programoź w edukacyjno-terapeutycznych dla
ucznioź w
niepełnosprawnych
oraz
indywidualnych
programoź w
edukacyjno
-terapeutycznych odpowiednio o charakterze resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym
dla ucznioź w niedostosowanych społecznie
oraz zagrozż onych niedostosowaniem
społecznym;
8) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wsź roź d ucznioź w i rodzicoź w;
9) podejmowaniu działanź wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu
wychowawczo-profilaktycznego oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;
10) wspieraniu ucznioź w, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego
kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym
kierunku;
11) wspieraniu nauczycieli i rodzicoź w/prawnych opiekunoź w w działaniach wyroź wnujących
szanse edukacyjne dzieci;
12) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymaganź edukacyjnych
wynikających z realizacji programoź w nauczania do indywidualnych potrzeb
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u ktoź rego stwierdzono zaburzenia i odchylenia
rozwojowe lub specyficzne trudnosź ci w uczeniu się, uniemozż liwiające sprostanie tym
wymaganiom;
13) wspieraniu nauczycieli i rodzicoź w/prawnych opiekunoź w w rozwiązywaniu problemoź w
wychowawczych;
14) umozż liwianiu rozwijania umiejętnosź ci wychowawczych rodzicoź w/prawnych opiekunoź w
i nauczycieli;
15) podejmowaniu działanź mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną sź wiadczona jest, gdy jej potrzeba zorganizowania
wynika w szczegoź lnosź ci z:
1) niepełnosprawnosź ci ucznia;
2) niedostosowania społecznego;
3) zagrozż enia niedostosowaniem społecznym;
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4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

z zaburzenź zachowania i emocji;
szczegoź lnych uzdolnienź ;
specyficznych trudnosź ci w uczeniu się;
z deficytoź w kompetencji i zaburzenź sprawnosź ci językowych;
choroby przewlekłej;
sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
niepowodzenź szkolnych;
zaniedbanź sź rodowiskowych;
trudnosź ci adaptacyjnych;

5. O udzielanie pomocy psychologiczno–pedagogicznej mogą wnioskowacź :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

rodzice ucznia/prawni opiekunowie;
uczenź ;
dyrektor Szkoły;
nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem oraz zatrudnieni w Szkole specjalisź ci;
pielęgniarka sź rodowiska nauczania i wychowania lub higienistka szkolna;
poradnia psychologiczno-pedagogiczna;
pomoc nauczyciela i asystent nauczyciela/ wychowawcy sź wietlicy lub ucznia;
pracownik socjalny;
asystent rodziny;
kurator sądowy;
organizacje pozarządowe lub instytucje działające na rzecz rodziny, dzieci i młodziezż y.

6. Wnioski ustne o organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej przedkłada
się wychowawcy oddziału. W przypadku wnioskoź w z instytucji zewnętrznych rozpatruje
się wnioski złozż one w formie pisemnej lub drogą elektroniczną w sekretariacie szkoły.
7. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają:
1) wszyscy nauczyciele w biezż ącej pracy z uczniem na zajęciach;
2) specjalisź ci wykonujący w Szkole zadania z zakresu pomocy psychologicznopedagogicznej, w szczegoź lnosź ci:
a) pedagog,
b) psycholog szkolny,
c) logopedzi,
d) terapeuci pedagogiczni
e) wszyscy nauczyciele - specjalisź ci posiadający adekwatne kwalifikacje w zalezż nosź ci
od potrzeb ucznia,
f) pracownicy niepedagogiczni zgodnie ze wskazaniami wychowawcy ucznia poprzez
jednolite zintegrowane oddziaływanie na ucznia.
§ 28. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole.
1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w Szkole realizowana przez kazż dego nauczyciela
w biezż ącej pracy z uczniem polega w szczegoź lnosź ci na:
1) dostosowaniu wymaganź edukacyjnych do mozż liwosź ci psychofizycznych ucznia i jego
potrzeb;
2) rozpoznawaniu sposobu uczenia się ucznia i stosowanie skutecznej metodyki nauczania;
3) indywidualizacji pracy na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych;
4) dostosowanie warunkoź w nauki do potrzeb psychofizycznych ucznia;
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2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna sź wiadczona jest roź wniezż w formach zorganizowanych
w ramach godzin przeznaczonych na te zajęcia i ujętych w arkuszu organizacyjnym szkoły.
W zalezż nosź ci od potrzeb i mozż liwosź ci organizacyjnych mogą to bycź :
1) zajęcia dydaktyczno – wyroź wnawcze:
adresaci
zadania
podstawa
udzielania
prowadzący
czas trwania
jednostki zajęcź
liczba
uczestnikoź w
okres udzielania
pomocy

uczniowie przejawiający trudnosź ci w nauce, w szczegoź lnosź ci w spełnieniu
wymaganź edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia
ogoź lnego dla danego etapu edukacyjnego
pomoc uczniom w nabywaniu wiedzy i umiejętnosź ci okresź lonych w
podstawie programowej kształcenia ogoź lnego
na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela przedmiotu, wniosek
ucznia, rodzica
nauczyciele i specjalisź ci posiadający kwalifikacje własź ciwe do rodzaju
prowadzonych zajęcź
45 minut
maksimum 8 osoź b
zgodnie z decyzją dyrektora

2) zajęcia rozwijające uzdolnienia:
adresaci
zadania
podstawa
udzielania
prowadzący
czas trwania
jednostki zajęcź
liczba
uczestnikoź w
okres udzielania
pp.

uczniowie szczegoź lnie uzdolnieni
rozwijanie zainteresowanź i talentoź w ucznioź w
na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela przedmiotu, wniosek
ucznia, rodzica, opinii poradni psychologicznoa-pedagogicznej o
szczegoź lnych uzdolnieniach
nauczyciele i specjalisź ci posiadający kwalifikacje własź ciwe do rodzaju
prowadzonych zajęcź
45 minut
maksimum 8 osoź b
zgodnie z decyzją dyrektora

3) zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,
adresaci
zadania
podstawa
udzielania
prowadzący
czas trwania
jednostki zajęcź

dla ucznioź w z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi
trudnosź ciami w uczeniu się
do zlikwidowania opoź zź nienź w uzyskaniu osiągnięcź edukacyjnych
wynikających z podstawy programowej kształcenia lub złagodzenia albo
wyeliminowania zaburzenź stanowiących powoź d objęcia
ucznia daną formą pomocy psychologiczno -pedagogicznej
opinie poradni psychologiczno – pedagogicznej
specjalisź ci posiadający kwalifikacje własź ciwe do rodzaju prowadzonych
zajęcź
45 minut, (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęcź
w czasie kroź tszym nizż 45 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia
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łącznego tygodniowego czasu tych zajęcź )
liczba
uczestnikoź w
okres udzielania
pp

maksimum 5 osoź b
zgodnie ze wskazaniami w opinii

4) zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne:
adresaci
zadania
podstawa
udzielania
prowadzący
czas trwania
jednostki zajęcź
liczba
uczestnikoź w
okres udzielania
pp

uczniowie z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie
społeczne
eliminowanie zaburzenź funkcjonowania społecznego
orzeczenie poradni psychologiczno –pedagogicznej lub opinia
nauczyciele i specjalisź ci posiadający kwalifikacje własź ciwe do rodzaju
prowadzonych zajęcź
45 minut, (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęcź
w czasie kroź tszym nizż 60 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia
łącznego tygodniowego czasu tych zajęcź ).
maksimum 10 osoź b
zgodnie z decyzją dyrektora

5) zajęcia logopedyczne:
adresaci
zadania
podstawa
udzielania
prowadzący
czas trwania
jednostki zajęcź
liczba
uczestnikoź w
okres udzielania
pp

uczniowie z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawnosź ci językowej
eliminowanie zaburzenź funkcjonowania narządoź w mowy, na wniosek
specjalistoź w po badaniach przesiewowych
orzeczenie poradni psychologiczno –pedagogicznej lub opinia, wniosek
nauczyciela
nauczyciele i specjalisź ci posiadający kwalifikacje własź ciwe do rodzaju
prowadzonych zajęcź
(w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęcź w czasie
kroź tszym nizż 45 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego
tygodniowego czasu tych zajęcź )
maksimum 4 osoby
zgodnie z decyzją dyrektora

6) zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.
4. Inne formy pomocy psychologiczno–pedagogicznej, to:
1) porady, konsultacje i zajęcia dla ucznioź w – udzielane i prowadzone przez pedagoga
i psychologa szkolnego, w godzinach podanych na drzwiach gabinetu;
2) porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla nauczycieli – zgodnie z planem nadzoru
pedagogicznego, kalendarzem szkolnym na dany rok, lub w godzinach pracy pedagoga
szkolnego – w przypadku
potrzeby indywidualnych konsultacji nauczycieli
z pedagogiem;
3) zajęcia w zakresie rozwijania umiejętnosź ci uczenia się;
4) organizacja kształcenia w formie zindywidualizowanej sź ciezż ki kształcenia na podstawie
zalecenź zawartych w opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej i na wniosek
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rodzicoź w dla ucznioź w, ktoź rzy w szczegoź lnosź ci na stan zdrowia mają ograniczone
mozż liwosź ci uczestniczenia we wszystkich zajęciach lekcyjnych.
5. Uczenź objęty zindywidualizowaną sź ciezż ką realizuje w Szkole programy nauczania
z dostosowaniem metod i form ich realizacji do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz mozż liwosź ci psychofizycznych, w szczegoź lnosź ci potrzeb wynikających
ze stanu zdrowia.
6. Nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem objętym zindywidualizowaną sź ciezż ką podejmują
działania ukierunkowane na poprawę funkcjonowania ucznia w szkole.
7. Na wniosek rodzicoź w ucznia albo pełnoletniego ucznia dyrektor Szkoły ustala,
z uwzględnieniem opinii, o ktoź rej mowa w ust. 4, tygodniowy wymiar godzin zajęcź
edukacyjnych realizowanych indywidualnie z uczniem, uwzględniając koniecznosź cź realizacji
przez ucznia, podstawy programowej kształcenia ogoź lnego.
§ 29. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna uczniowi zdolnemu.
1. Szkoła wspiera ucznia zdolnego poprzez:
1) udzielanie uczniom pomocy w odkrywaniu ich predyspozycji, zainteresowanź i uzdolnienź ;
2) wspieranie emocjonalne ucznioź w, kształtowanie w wychowankach adekwatnej
samooceny i wiary w siebie;
3) stymulowanie rozwoju, uzdolnienź i zainteresowanź oraz wyzwalanie potencjału twoź rczego
ucznioź w;
4) uwrazż liwianie ucznioź w na potrzeby innych ludzi i zachęcanie do działanź prospołecznych;
5) promocja ucznia zdolnego, nauczyciela opiekuna i Szkoły.
2. Formy i metody pracy z uczniem zdolnym ukierunkowane są w obrębie przedmiotoź w
humanistycznych, artystycznych, matematyczno-przyrodniczych, sportowych i obejmują
pracę:
1)
2)
3)
4)

na lekcji;
poza lekcjami;
poza Szkołą;
inne formy.

3. Uczenź zdolny ma mozż liwosź cź:
1) rozwijania zainteresowanź w ramach zajęcź lekcyjnych i pozalekcyjnych;
2) uzyskania od nauczyciela pomocy w przygotowaniu się do konkursoź w i olimpiad,
3) indywidualnej pracy, dostosowania stopnia trudnosź ci , poziomu i ilosź ci zadanź lekcyjnych i
w domu,
4) realizowania indywidualnego programu nauki lub indywidualnego toku nauki.
4. W pracy z uczniem zdolnym nauczyciel:
1) rozpoznaje uzdolnienia ucznioź w;
2) umozż liwia uczniowi zdolnemu indywidualne, systematyczne konsultacje, celem
ukierunkowania jego samodzielnej pracy;
3) systematycznie wspoź łpracuje z rodzicami celem ustalenia kierunkoź w samodzielnej pracy
ucznia w domu;
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4) wspoź łpracuje z instytucjami wspierającymi szkołę, w tym z Poradnią PsychologicznoPedagogiczną w zakresie diagnozowania zdolnosź ci i zainteresowanź kierunkowych ucznia;
5) składa wniosek do dyrektora Szkoły o zezwolenie na indywidualny program nauki lub
indywidualny tok nauki.
5. Zainteresowania ucznioź w oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie wywiadoź w
z rodzicami, uczniem, prowadzenia obserwacji pedagogicznych oraz z opinii i orzeczenź
poradni psychologiczno-pedagogicznych.
6. W przypadku stwierdzenia szczegoź lnych uzdolnienź nauczyciel edukacji przedmiotowej
składa wniosek do wychowawcy o objęcie ucznia opieką pp.
7. W Szkole organizuje
i uzdolnieniami ucznioź w.

się

koła

zainteresowanź

zgodnie

z

zainteresowaniami

8. Dyrektor Szkoły, po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych
przypadkach po sź roź drocznej klasyfikacji udziela uczniowi zdolnemu zgody na indywidualny
tok nauki lub indywidualny program nauki, zgodnie z zasadami opisanymi w § 43 statutu
Szkoły.
9. Organizowane w Szkole konkursy, olimpiady, turnieje stanowią formę rozwoju uzdolnienź
i ich prezentacji. Uczniowie awansujący do kolejnych etapoź w objęci są specjalną opieką
nauczyciela.
§ 30. Organizacja pomocy psychologiczno–pedagogicznej uczniom.
1. W Szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest uczniom:
1) posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego
orzeczenia oraz ustalenź zawartych w indywidualnym programie edukacyjnoterapeutycznym, opracowanym dla ucznia w oparciu o przepisy w sprawie warunkoź w
organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodziezż y niepełnosprawnych
oraz zagrozż onych niedostosowaniem społecznym w Dziale II rozdział 6 statutu Szkoły;
2) posiadającym opinię poradni psychologiczno–pedagogicznej, w tym poradni
specjalistycznej o specyficznych trudnosź ciach w uczeniu się lub inną opinię poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
3) posiadającym orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego
orzeczenia;
4) nieposiadającym orzeczenia lub opinii, ale dla ktoź rych na podstawie rozpoznania
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych mozż liwosź ci
psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistoź w, o ktoź rym mowa w
przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placoź wkach koniecznym jest
zorganizowanie zinstytucjonalizowanej formy pomocy lub pomocy dorazź nej w biezż ącej
pracy z uczniem;
5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych mozż liwosź ciach wykonywania przez ucznia
okresź lonych cź wiczenź fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej
opinii.
3. Nauczyciele pracujący z grupą ucznioź w prowadzą wnikliwą obserwację pedagogiczną,
ktoź ra polega na obserwacji zachowanź , obserwacji relacji poszczegoź lnych ucznioź w z innymi
ludzź mi, analizują postępy w rozwoju związane z edukacją i rozwojem społecznym,
analizują wytwory ucznia, opinie z poradni. Na podstawie wynikoź w obserwacji
nauczyciele wstępnie definiują trudnosź ci / zdolnosź ci lub zaburzenia.
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4. W przypadku stwierdzenia, zż e uczenź ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne
oraz mozż liwosź ci psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno–pedagogiczną
odpowiednio nauczyciel, wychowawca lub specjalista niezwłocznie udziela tej pomocy
w biezż ącej pracy z uczniem i informuje o tym wychowawcę klasy.
5. Wychowawca klasy przekazuje niezwłocznie tę informację pozostałym nauczycielom
pracującym z uczniem, w przypadku, gdy stwierdzi taką potrzebę.
6. Wychowawca klasy informuje rodzicoź w ucznia o potrzebie objęcia pomocą psychologiczno
– pedagogiczną ich dziecka. Informacja jest przekazywana w formie zapisu w dzienniczku
ucznia/ telefonicznie lub w trakcie indywidualnej rozmowy z rodzicem.
7. W przypadku, gdy wychowawca uzna, zż e nalezż y uczniowi zorganizowacź szkolną formę
pomocy psychologiczno–pedagogicznej (zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, zajęcia
rozwijające uzdolnienia, inne specjalistyczne formy pomocy), wychowawca zasięga opinii
nauczycieli uczących w klasie.
8. Wychowawca mozż e zwołacź zebranie wszystkich uczących nauczycieli w oddziale w celu:
skoordynowania działanź w pracy z uczniem, zasięgnięcia opinii nauczycieli, wypracowania
wspoź lnych zasad postępowania wobec ucznia, ustalenia form pracy z uczniem,
dostosowania metod i form pracy do potrzeb i mozż liwosź ci ucznia. Informację o spotkaniu
nauczycieli pracujących w jednym oddziale wychowawca przekazuje z co najmniej
tygodniowym wyprzedzeniem.
9. Po dokonanych ustaleniach zespołu nauczycielskiego lub zebraniu opinii od
poszczegoź lnych nauczycieli, wychowawca proponuje formy pomocy psychologiczno–
pedagogicznej sź wiadczonej poszczegoź lnym uczniom. Propozycję przedstawia dyrektorowi
szkoły.
10. Wychowawca przy czynnosź ciach, o ktoź rych mowa w ust. 7 wspoź łpracuje z rodzicami
ucznia lub w razie potrzeby ze specjalistami zatrudnionymi w szkole.
11. Wymiar godzin poszczegoź lnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno–
pedagogicznej ustala dyrektor Szkoły, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, ktoź re w danym
roku szkolnym mogą bycź przeznaczone na realizację tych form.
12. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno–
pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w ktoź rych poszczegoź lne formy będą realizowane
niezwłocznie zawiadamia się rodzica w formie pisemnej. Wychowawca klasy wpisuje
powyzż szą informację w dzienniku na specjalnej karcie ppp oraz przekazuje na spotkaniu
z rodzicem, zasź rodzic własnoręcznym podpisem potwierdza otrzymanie informacji.
13. Rodzic ma prawo do odmowy sź wiadczenia pomocy psychologiczno–pedagogicznej
swojemu dziecku.
14. Wychowawca klasy jest koordynatorem wszelkich działanź związanych z organizacją
i sź wiadczeniem pomocy psychologiczno – pedagogicznej swoim wychowankom.
15. Kazż dy nauczyciel oraz specjalista zatrudniony w Szkole ma obowiązek włączycź się
w realizację zintegrowanych, wspoź lnie wypracowanych form i metod wspierania ucznia.
16. W przypadku, gdy pomimo udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie
nastąpiła poprawa w funkcjonowaniu ucznia w Szkole dyrektor Szkoły, za zgodą rodzicoź w,
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występuje do poradni psychologiczno-pedagogicznej o przeprowadzenie diagnozy
i wskazanie rozwiązania problemu ucznia.
17. Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno–wyroź wnawczymi i specjalistycznymi wymaga zgody
rodzica.
18. Zajęcia dydaktyczno-wyroź wnawcze prowadzi się w grupach międzyoddziałowych
i oddziałowych. Dyrektor szkoły wskazuje nauczyciela do prowadzenia zajęcź dydaktycznowyroź wnawczych sposź roź d nauczycieli danych edukacji przedmiotowych.
19. Za zgodą organu prowadzącego liczba dzieci biorących udział w zajęciach dydaktyczno –
wyroź wnawczych mozż e bycź nizż sza, nizż okresź lona w § 28 ust. 2.
20. O zakonź czeniu zajęcź dydaktyczno-wyroź wnawczych decyduje dyrektor Szkoły,
po zasięgnięciu opinii nauczyciela prowadzącego te zajęcia lub na podstawie opinii
wychowawcy.
21. Nauczyciel zajęcź dydaktyczno-wyroź wnawczych jest obowiązany prowadzicź dokumentację
w formie dziennika zajęcź pozalekcyjnych oraz systematycznie dokonywacź ewaluacji pracy
własnej, a takzż e badanź przyrostu wiedzy i umiejętnosź ci ucznioź w objętych tą formą pomocy.
22. Zajęcia specjalistyczne i korekcyjno-kompensacyjne prowadzą nauczyciele i specjalisź ci
posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęcź .
23. Za zgodą organu prowadzącego, w szczegoź lnie uzasadnionych przypadkach, zajęcia
specjalistyczne mogą bycź prowadzone indywidualnie.
24. O objęciu ucznia zajęciami dydaktyczno-wyroź wnawczymi lub zajęciami specjalistycznymi
decyduje dyrektor Szkoły. O zakonź czeniu udzielania pomocy w formie zajęcź
specjalistycznych decyduje dyrektor Szkoły na wniosek rodzicoź w lub nauczyciela
prowadzącego zajęcia.
25. W Szkole zatrudniony jest pedagog, psycholog, logopeda, w miarę potrzeb specjalisź ci,
posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęcź .
26. Porad dla rodzicoź w i nauczycieli udzielają, w zalezż nosź ci od potrzeb, pedagog, psycholog,
logopeda oraz inni nauczyciele posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęcź
specjalistycznych, w terminach podawanych na tablicy ogłoszenź dla rodzicoź w. W Szkole
mogą bycź prowadzone warsztaty dla rodzicoź w w celu doskonalenia umiejętnosź ci z zakresu
komunikacji społecznej oraz umiejętnosź ci wychowawczych. Informacja o warsztatach
umieszczana jest na dwa tygodnie przed datą ich realizacji na tablicy ogłoszenź dla
rodzicoź w.
27. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawcoź w i specjalistoź w udzielających
pomocy psychologiczno-pedagogicznej udziela Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna
w Szczytnie na zasadach okresź lonych w zawartym porozumieniu pomiędzy stronami.
§ 31. Zadania i obowiązki nauczycieli i specjalistoź w w zakresie udzielania pomocy
psychologiczno-pedagogicznej
1. Do zadanź i obowiązkoź w kazż dego nauczyciela w zakresie pomocy psychologicznopedagogicznej nalezż y:
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1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz mozż liwosź ci
psychofizycznych ucznioź w, z tym, zż e nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej prowadzą
obserwację pedagogiczną mającą na celu rozpoznanie u ucznioź w trudnosź ci w uczeniu się,
deficytoź w kompetencji i zaburzenź sprawnosź ci językowych oraz ryzyka wystąpienia
specyficznych trudnosź ci w uczeniu się;
2) okresź lanie mocnych stron, predyspozycji i uzdolnienź ucznioź w;
3) rozpoznawanie przyczyn niepowodzenź edukacyjnych lub trudnosź ci w funkcjonowaniu
ucznioź w, w tym barier i ograniczenź utrudniających funkcjonowanie ucznioź w i ich
uczestnictwo w zż yciu Szkoły;
4) sź wiadczenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w biezż ącej pracy z uczniem;
5) udział w pracach zespołu wychowawczego przy opracowywaniu zintegrowanych działanź
nauczycieli w celu podniesienia efektywnosź ci uczenia się i poprawy funkcjonowania
ucznia w szkole;
6) udział w pracach zespołu oceniającego efektywnosź cź sź wiadczenia pomocy psychologicznopedagogicznej i planującego dalsze działania oraz zebraniach organizowanych przez
wychowawcę;
7) uzupełnianie Karty dostosowanź wymaganź edukacyjnych prowadzonych przez
wychowawcę w obszarze dostosowania tresź ci przedmiotowych, stanowiacą integralną
częsź cź IPETu;
8) dostosowywanie metod i form pracy do sposoboź w uczenia się ucznia; nauczyciel jest
obowiązany na podstawie pisemnej opinii publicznej poradni psychologicznopedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosowacź wymagania
edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u ktoź rego
stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudnosź ci w uczeniu się,
uniemozż liwiające sprostanie tym wymaganiom. W przypadku ucznia posiadającego
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dostosowanie wymaganź edukacyjnych do
indywidualnych potrzeb i mozż liwosź ci psychofizycznych i edukacyjnych ucznia opracowuje
się na podstawie tego orzeczenia oraz
wielospecjalistycznej oceny poziomu
funkcjonowania ucznia;
9) indywidualizowanie pracy z uczniem na obowiązkowych
i dodatkowych zajęciach
edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz mozż liwosź ci
psychofizycznych ucznia; indywidualizacja pracy z uczniem na obowiązkowych
i dodatkowych zajęciach polega na:
a) dostosowywaniu tempa pracy do mozż liwosź ci percepcyjnych ucznia;
b) dostosowaniu poziomu wymaganź edukacyjnych do mozż liwosź ci percepcyjnych,
intelektualnych i fizycznych ucznia,
c) przyjęciu adekwatnych metod nauczania i sprawdzania wiadomosź ci i umiejętnosź ci
ucznia,
d) umozż liwianiu uczniowi z niepełnosprawnosź cią korzystania ze specjalistycznego
wyposazż enia i sź rodkoź w dydaktycznych,
e) roź zż nicowaniu stopnia trudnosź ci i form pracy na zajęciach oraz zadanź domowych;.
10) prowadzenie dokumentacji na potrzeby zajęcź dodatkowych (dydaktyczno –
wyroź wnawczych, rewalidacyjno – kompensacyjnych, pracy z uczniem zdolnym i innych
specjalistycznych);
11) wspoź łdziałanie z innymi nauczycielami uczącymi w klasie w celu zintegrowania
i ujednolicenia oddziaływanź na ucznia oraz wymiany dosź wiadczenź i komunikowania
postępoź w ucznia;
12) prowadzenie działanź słuzż ących wszechstronnemu rozwojowi ucznia w sferze
emocjonalnej i behawioralnej;
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13) udzielanie dorazź nej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem
zasoboź w ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych;
14) komunikowanie rodzicom postępoź w ucznia oraz efektywnosź ci sź wiadczonej pomocy;
15) stosowanie oceniania wspierającego ucznia z zachowaniem przede wszystkim charakteru
motywującego oceny, w tym przekazywanie podczas roź zż nych form oceniania informacji
zwrotnej zawierającej 4 elementy:
a) wyszczegoź lnienie i docenienie dobrych elementoź w pracy ucznia,
b) odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia, aby
uzupełnicź braki w wiedzy oraz opanowacź wymagane umiejętnosź ci,
c) przekazanie uczniowi wskazoź wek, w jaki sposoź b powinien poprawicź pracę,
d) wskazanie uczniowi sposobu w jaki powinien pracowacź dalej;
2. W zakresie organizacji pomocy w psychologiczno–pedagogicznej uczniom powierzonej klasy
do obowiązkoź w wychowawcy nalezż y:
1) przeanalizowanie opinii poradni psychologiczno–pedagogicznej i wstępne zdefiniowanie
trudnosź ci / zdolnosź ci ucznioź w;
2) przyjmowanie uwag i opinii nauczycieli pracujących z daną klasą o specjalnych potrzebach
edukacyjnych ucznioź w;
3) zdobycie rzetelnej wiedzy o uczniu i jego sź rodowisku; wychowawca poznaje ucznia i jego
sytuację poprzez rozmowy z nim i jego rodzicami, obserwacje zachowanź ucznia i jego
relacji z innymi, analizę zauwazż onych postępoź w w rozwoju dziecka związanych
z edukacją i rozwojem społecznym; sam wchodzi w relację z uczniem i ma szansę
dokonywacź autorefleksji związanej z tym, co się w tej relacji dzieje; dodatkowo ma
mozż liwosź cź analizowania dokumentoź w (orzeczenia, opinii, dokumentacji medycznej
udostępnionej przez rodzica itp.), analizowania wytworoź w dziecka; mozż e miecź roź wniezż
dostęp do wynikoź w badanź prowadzonych przez specjalistoź w i do pogłębionej diagnozy.
4) okresź lenie specjalnych potrzeb ucznia samodzielnie lub we wspoź łpracy z grupą
nauczycieli prowadzących zajęcia w klasie;
5) w przypadku stwierdzenia, zż e uczenź wymaga pomocy psychologiczno–pedagogicznej
i złozż enia wniosku do dyrektora Szkoły o uruchomienie sformalizowanej formy pomocy
psychologiczno–pedagogicznej uczniowi – w ramach form pomocy mozż liwych do
uruchomienia w szkole;
6) poinformowanie pisemnie rodzicoź w o zalecanych formach pomocy dziecku; pismo
wychodzące do rodzicoź w przygotowuje wychowawca, a podpisuje dyrektor Szkoły lub
upowazż niona przez niego osoba; w przypadku pisma wychodzącego na zewnątrz
wychowawca jest obowiązany zachowacź zasady obowiązujące w Instrukcji kancelaryjnej;
7) monitorowanie organizacji pomocy i obecnosź ci ucznia na zajęciach,
8) informowanie rodzicoź w i innych nauczycieli o efektywnosź ci pomocy psychologiczno–
pedagogicznej i postępach ucznia,
9) angazż owanie rodzicoź w w działania pomocowe swoim dzieciom;
10) prowadzenie dokumentacji rejestrującej podejmowane działania w zakresie organizacji
pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom swojej klasy, zgodnie z zapisami
w statucie szkoły;
11) stałe kontaktowanie się z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w klasie w celu
ewentualnego
wprowadzenia
zmian
w
oddziaływaniach
pedagogicznych
i psychologicznych;
12) prowadzenie działanź słuzż ących wszechstronnemu rozwojowi ucznia w sferze
emocjonalnej i behawioralnej;
13) udzielanie dorazź nej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem
zasoboź w ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych.
3. Zadania i obowiązki pedagoga szkolnego, psychologa, nauczyciela doradztwa zawodowego
i nauczycieli specjalistoź w opisane są w Dziale V Rozdział 1: § 73, 75, 76.
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Rozdział 6
Organizacja nauczania, wychowania i opieki uczniom niepełnosprawnym, i zagrożonym
niedostosowaniem społecznym
§ 32.

1. W szkole kształcenie specjalnym obejmuje się ucznioź w posiadających orzeczenie poradni
psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. Nauczanie specjalne
prowadzone jest w oddziałach integracyjnych i ogoź lnodostępnych na kazż dym etapie
edukacyjnym.
§ 33.
1. Szkoła zapewnia uczniom realizację zalecenź zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia
specjalnego:
1) odpowiednie warunki do nauki oraz w miarę mozż liwosź ci sprzęt specjalistyczny i sź rodki
dydaktyczne;
2) realizację programoź w nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb
edukacyjnych i mozż liwosź ci psychofizycznych ucznia;
3) dostosowanie wymaganź edukacyjnych, form i metod pracy do indywidualnych potrzeb
i mozż liwosź ci psychofizycznych ucznia;
4) zajęcia specjalistyczne, stosownie do zalecenź w orzeczeniach o potrzebie kształcenia
specjalnego i mozż liwosź ci organizacyjnych szkoły;
5) zajęcia rewalidacyjne lub socjoterapeutycznne stosownie do indywidualnych potrzeb
i mozż liwosź ci ucznia;
6) integrację ze sź rodowiskiem roź wiesź niczym;
7) dla ucznioź w niesłyszących, z afazją lub z autyzmem w ramach zajęcź rewalidacyjnych naukę
języka migowego lub zajęcia z innych alternatywnych metod komunikacji.
2. Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie
kształcenia specjalnego.
§ 34.
1. Uczniowi niepełnosprawnemu mozż na przedłuzż ycź okres nauki o:
1) jeden rok na I etapie edukacyjnym, zwiększając proporcjonalnie wymiar godzin zajęcź
obowiązkowych,
2) o dwa lata na II etapie edukacyjnym, zwiększając proporcjonalnie wymiar godzin zajęcź
obowiązkowych.
2. Decyzję o przedłuzż eniu okresu nauki uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawnosź cź podejmuje Rada
Pedagogiczna po uzyskaniu:
1) opinii Zespołu Nauczycieli i Specjalistoź w Pracujących w Jednym Oddziale,(o ktoź rym mowa
w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy - Prawo osź wiatowe) do
ktoź rego uczęszcza dany uczenź , z ktoź rej wynika potrzeba przedłuzż enia uczniowi okresu
nauki, w szczegoź lnosź ci z powodu znacznych trudnosź ci w opanowaniu wymaganź
okresź lonych w podstawie programowej kształcenia ogoź lnego,
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3. Opinię, o ktoź rej mowa w ust. 2 sporządza się na pisź mie.
4. Zgodę na przedłuzż enie o rok nauki rodzice ucznia składają w formie pisemnej
do wychowawcy oddziału, nie poź zź niej nizż do 15 lutego danego roku szkolnego.
5. Decyzję o przedłuzż eniu okresu nauki podejmuje dyrektor Szkoły nie poź zź niej nizż do konź ca
lutego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.
6. Przedłuzż enie nauki uczniowi niepełnosprawnemu mozż e bycź dokonane w przypadkach:
1) brakoź w w opanowaniu wiedzy i umiejętnosź ci z zakresu podstawy programowej,
utrudniającej kontynuowanie nauki w kolejnym etapie edukacyjnym, spowodowanych
dysfunkcją ucznia lub usprawiedliwionymi nieobecnosź ciami;
2) psychoemocjonalnej niegotowosź ci ucznia do zmiany Szkoły.
§ 35.
1. Dyrektor Szkoły, na wniosek rodzicoź w oraz na podstawie opinii lub orzeczenia poradni
psychologiczno – pedagogicznej, w tym specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu
lub z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, ze sprzęzż onymi niepełnosprawnosź ciami lub
autyzmem z nauki drugiego języka obcego do konź ca danego etapu edukacyjnego.
§ 36.
1. Uczniowi zakwalifikowanemu do kształcenia specjalnego Szkoła organizuje zajęcia
rewalidacyjne lub socjoterapeutyczne zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno –
pedagogicznej. Tygodniowy wymiar zajęcź rewalidacyjnych w kazż dym roku szkolnym wynosi
po 2 godziny tygodniowo na ucznia.
2. Liczbę godzin zajęcź rewalidacyjnych dyrektor Szkoły umieszcza w arkuszu organizacyjnym.
3. Godzina zajęcź rewalidacyjnych trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się
prowadzenie zajęcź w czasie kroź tszym nizż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny
czas tych zajęcź . Zajęcia organizuje się w co najmniej dwoź ch dniach.
§ 37.
1. W Szkole dla ucznioź w zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego oproź cz zajęcź
rewalidacyjnych organizowane są zajęcia specjalistyczne wynikające z potrzeb ucznia,
o ktoź rych mowa w § 28 ust. 2 pkt. 1 -6, ust. 4 pkt 1 – 3.
§ 38.
1. W Szkole zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie
pedagogiki specjalnej w celu wspoź łorganizowania kształcenia integracyjnego,
z uwzględnieniem realizacji zalecenź zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia
specjalnego.
2. Nauczyciele, o ktoź rych mowa w ust. 1:
1) prowadzą wspoź lnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspoź lnie z innymi
nauczycielami i ze specjalistami realizują zintegrowane działania i zajęcia, okresź lone
w programie;
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2) prowadzą wspoź lnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami pracę wychowawczą
z uczniami niepełnosprawnymi oraz zagrozż onymi niedostosowaniem społecznym;
3) uczestniczą, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli
oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, okresź lonych w programie, realizowanych
przez nauczycieli i specjalistoź w;
4) udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom
i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, okresź lone w programie,
w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi oraz zagrozż onymi
niedostosowaniem społecznym.
§ 39.
1. Dyrektor Szkoły, uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz
mozż liwosź ci
psychofizyczne
ucznioź w
niepełnosprawnych
oraz
zagrozż onych
niedostosowaniem społecznym, wyznacza zajęcia edukacyjne oraz zintegrowane działania
i zajęcia, okresź lone w programie, realizowane wspoź lnie z innymi nauczycielami przez
nauczycieli, o ktoź rych mowa w ust. 1, lub w ktoź rych nauczyciele ci uczestniczą.
2. Rada pedagogiczna wskazuje sposoź b dostosowania warunkoź w przeprowadzania egzaminu
oź smoklasisty, do rodzaju niepełnosprawnosź ci lub indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz mozż liwosź ci psychofizycznych ucznia, uwzględniając posiadane przez
tego ucznia orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w oparciu o szczegoź łową
informację o sposobach dostosowania warunkoź w i form przeprowadzania egzaminu podaną
do publicznej wiadomosź ci na stronie internetowej CKE w terminie do 1 wrzesź nia roku
szkolnego, w ktoź rym przeprowadzany jest egzamin.
3. Zapewnienie warunkoź w, o ktoź rych mowa w ust. 1 nalezż y do obowiązkoź w przewodniczącego
szkolnego zespołu egzaminacyjnego.
§ 40.
1. Uczenź niepełnosprawny ma prawo do korzystania z wszelkich form pomocy psychologiczno –
pedagogicznej organizowanej w szkole w formach i na zasadach okresź lonych w Rozdziale 3
statutu Szkoły.
§ 41.
1. W Szkole w celu mozż liwie najlepszej organizacji nauczania integracyjnego i pomocy uczniom
niepełnosprawnym i zagrozż onym niedostosowaniem społecznym działają Zespoły Nauczycieli
i Specjalistów Pracujących w Jednym Oddziale.
2. W skład zespołu wchodzą: wychowawca oddziału jako przewodniczący zespołu, pedagog
szkolny, psycholog oraz wszyscy nauczyciele pracujacy z uczniem.
3. Zebrania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak nizż raz w poź łroczu.
Zebrania zwołuje wychowawca oddziału.
4. W spotkaniach zespołu mogą uczestniczycź :
1) na wniosek dyrektora Szkoły – przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej;
2) na wniosek lub za zgodą rodzicoź w ucznia inne osoby, w szczegoź lnosź ci – lekarz, inny
specjalista;
3) asystent lub pomoc nauczyciela.
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5. Osoby zaproszone do udziału w posiedzeniu zespołu, a niezatrudnione w Szkole są
zobowiązane udokumentowacź swoje kwalifikacje zawodowe oraz złozż ycź osź wiadczenie
o obowiązku ochrony danych osobowych ucznia, w tym danych wrazż liwych. W przypadku
brakoź w powyzż szych dokumentoź w, osoba zgłoszona do udziału w posiedzeniu zespołu przez
rodzicoź w nie mozż e uczestniczycź w pracach zespołu.
6. Dla ucznioź w, o ktoź rych mowa w ust. 1, zespoź ł na podstawie orzeczenia opracowuje
indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny na okres wskazany w orzeczeniu. Zespoź ł
opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania
ucznia, uwzględniając diagnozę i wnioski sformułowane na jej podstawie oraz zalecenia
do pracy zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego we wspoź łpracy,
w zalezż nosź ci od potrzeb, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.
7. Program opracowuje się w terminie 30 dni od dnia złozż enia w szkole orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego lub w terminie 30 dni przed upływem okresu, na jaki został
opracowany poprzedni program.
8. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET) okresź la:
1) zakres i sposoź b dostosowania wymaganź edukacyjnych wynikających z programu
nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz mozż liwosź ci
psychofizycznych ucznia wraz z okresź leniem metod i form pracy z uczniem;
2) rodzaj i zakres zintegrowanych działanź nauczycieli i specjalistoź w prowadzących zajęcia
z uczniem, z tym, zż e w przypadku:
a) ucznia niepełnosprawnego — zakres działanź o charakterze rewalidacyjnym,
b) ucznia niedostosowanego społecznie — zakres działanź o charakterze
resocjalizacyjnym,
c) ucznia zagrozż onego niedostosowaniem społecznym — zakres działanź o charakterze
socjoterapeutycznym,
d) zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.
3) formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz
wymiar godzin, w ktoź rym poszczegoź lne formy pomocy będą realizowane, ustalone przez
dyrektora szkoły zgodnie z przepisami;
4) działania wspierające rodzicoź w ucznia oraz, w zalezż nosź ci od potrzeb, zakres
wspoź łdziałania z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym poradniami
specjalistycznymi, placoź wkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi
oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodziezż y;
5) zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia odpowiednie
ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz mozż liwosź ci
psychofizyczne ucznia;
6) zakres wspoź łpracy nauczycieli i specjalistoź w z rodzicami ucznia w realizacji zadanź ;
7) wykaz zajęcź edukacyjnych realizowanych indywidualnie lub w grupie liczącej do 5
ucznioź w, jezż eli występuje taka potrzeba.
9. Rodzice ucznia mają prawo uczestniczycź w opracowaniu indywidualnego programu
edukacyjno – terapeutycznego oraz w dokonywania okresowej wielospecjalistycznej oceny
poziomu funkcjonowania ucznia. Dyrektor Szkoły zawiadamia rodzicoź w o terminie
posiedzenia zespołu pisemnie.
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10. Rodzice otrzymują kopię programu i kopię wielospecjalistycznej oceny
funkcjonowania ucznia.

poziomu

11. W przypadku nieobecnosź ci rodzicoź w na posiedzeniu Zespołu Wspierającego, rodzice są
niezwłocznie zawiadamiani w formie pisemnej o ustalonych dla dziecka formach, okresie
udzielania pomocy psychologiczno –pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w ktoź rych
poszczegoź lne formy będą realizowane.
12. Wymiar godzin poszczegoź lnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno –
pedagogicznej ustala dyrektor Szkoły, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, ktoź re w danym
roku szkolnym mogą bycź przeznaczone na realizację tych form.
13. Nauczyciele pracujący z uczniem, dla ktoź rego został opracowany indywidualny program
edukacyjno – terapeutyczny mają obowiązek znacź jego tresź cź oraz stosowacź się do zalecenź
zawartych w nim. Zaleca się, by nauczyciele prowadzili notatki z zapisem postępu w rozwoju
ucznia, w oparciu o ktoź re będzie dokonywana ocena efektywnosź ci działanź .
Rozdział 7
Nauczanie indywidualne
§ 42.
1. Ucznioź w, ktoź rym stan zdrowia uniemozż liwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do Szkoły
obejmuje się indywidualnym nauczaniem.
2. Indywidualne nauczanie organizuje dyrektor Szkoły. Indywidualne nauczanie organizuje się
na czas okresź lony wskazany w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania
w porozumieniu z organem prowadzącym Szkołę.
3. Dyrektor Szkoły po ustaleniach zakresu i czasu prowadzenia nauczania indywidualnego
z organem prowadzącym zasięga opinii rodzicoź w/prawnych opiekunoź w celem ustalenia
czasu prowadzenia zajęcź .
4. Zajęcia indywidualnego nauczania przydziela dyrektor nauczycielom zatrudnionym
w Szkole zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami, zasź w przypadku prowadzenia zajęcź
indywidualnego nauczania w klasach I - III zajęcia powierza się jednemu lub dwoź m
nauczycielom.
5. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia oraz zgodnie
ze wskazaniami w orzeczeniu.
6. W indywidualnym nauczaniu realizuje się wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne
wynikające z ramowych planoź w nauczania dostosowane do potrzeb i mozż liwosź ci
psychofizycznych ucznia, z wyjątkiem przedmiotoź w z ktoź rych uczenź jest zwolniony, zgodnie
z odrębnymi przepisami.
7. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualne nauczanie, dyrektor mozż e
zezwolicź na odstąpienie od realizacji niektoź rych tresź ci wynikających z podstawy
programowej, stosownie do mozż liwosź ci psychofizycznych ucznia oraz warunkoź w, w ktoź rych
zajęcia są realizowane.
8. Wniosek, o ktoź rym mowa w ust. 9 składa się w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem.
Wniosek, o ktoź rym mowa w ust. 9 wpisuje się do Dziennika indywidualnego nauczania, zasź
dyrektor Szkoły akceptuje go własnoręcznym podpisem.

38
Statut Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Wojciecha Ketrzyńskiego w Szczytnie

9. Tygodniowy wymiar godzin zajęcź indywidualnego nauczania realizowanego bezposź rednio
z uczniem wynosi:
1) dla ucznioź w klasy I-III - od 6 do 8 godz. prowadzonych w co najmniej w 2 dniach;
2) dla ucznioź w klasy IV- VIII - od 8 do 10 godz., prowadzonych w co najmniej 3 dniach.
10. Do obowiązkoź w nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach nauczania indywidualnego
nalezż y:
1) dostosowanie wymaganź edukacyjnych do potrzeb i mozż liwosź ci ucznia;
2) udział w posiedzeniach Zespołu ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej
opracowującego Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny - jezż eli uczenź
posiada orzeczenie o potrzebie ksztalcenia specjalnego;
3) prowadzenie obserwacji funkcjonowania ucznia w zakresie mozż liwosź ci uczestniczenia
ucznia w zż yciu Szkoły;
4) podejmowanie działanź umozż liwiających kontakt z roź wiesź nikami;
5) systematyczne prowadzenie Dziennika zajęć indywidualnych.
11. Na podstawie orzeczenia, opinii o aktualnym stanie zdrowia ucznia oraz wnioskoź w
z obserwacji nauczycieli i w uzgodnieniu z rodzicami ucznia, dyrektor Szkoły organizuje
roź zż ne formy uczestniczenia ucznia w zż yciu szkoły, w tym udział w zajęciach rozwijających
zainteresowania i uzdolnienia, uroczystosź ciach i imprezach szkolnych oraz wybranych
zajęciach edukacyjnych. Wszelkie informacje o mozż liwosź ciach uczestniczenia dziecka oraz
stanowisko rodzicoź w/ prawnych opiekunoź w odnotowywane są w Dzienniku nauczania
indywidualnego.
12. Dyrektor szkoły ma prawo do zawieszenia organizacji nauczania indywidualnego
w przypadku, gdy rodzice złozż ą wniosek o zawieszenie nauczania indywidualnego wraz
z zasź wiadczeniem lekarskim potwierdzającym czasową poprawę zdrowia ucznia,
umozż liwiającą uczęszczanie ucznia do Szkoły.
13. Dyrektor Szkoły zaprzestaje organizacji nauczania indywidualnego na wniosek
rodzicoź w/prawnych opiekunoź w wraz z załączonym zasź wiadczeniem lekarskim, z ktoź rego
wynika, zż e stan zdrowia ucznia umozż liwia uczęszczanie ucznia do Szkoły. Dyrektor Szkoły
w przypadku zawieszenia nauczania indywidualnego jest zobowiązany powiadomicź poradnię
psychologiczno - pedagogiczną, ktoź ra wydała orzeczenie oraz organ prowadzący Szkołę.
14. Uczenź podlegający nauczaniu indywidualnemu podlega klasyfikacji i promowaniu
na zasadach okresź lonych w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania.
Rozdział 8
Indywidualny tok nauki, indywidualny program nauki
§ 43.
1. Szkoła umozż liwia realizację indywidualnego toku nauki (ITN) lub realizację indywidualnego
programu nauki zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej,
wydanym w oparciu o art. 115 ustawy Prawo osź wiatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).
2. Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na ITN mogą wystąpicź rodzice / prawni opiekunowie
ucznia.
3. Po otrzymaniu wniosku, o ktoź rym mowa w ust. 2 dyrektor Szkoły zasięga opinii Rady
Pedagogicznej i opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.
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4. Wniosek składa się do dyrektora za posź rednictwem wychowawcy oddziału, ktoź ry dołącza
do wniosku opinię o predyspozycjach, mozż liwosź ciach, oczekiwaniach i osiągnięciach ucznia.
5. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, ktoź rych dotyczy wniosek, opracowuje program
nauki lub akceptuje indywidualny program nauki opracowany poza Szkołą.
6. W pracy nad indywidualnym programem nauki mozż e uczestniczycź nauczyciel prowadzący
zajęcia edukacyjne w szkole wyzż szego stopnia, nauczyciel doradca metodyczny, psycholog,
pedagog zatrudniony w Szkole oraz zainteresowany uczenź .
7. W przypadku zezwolenia na ITN, umozż liwiający realizację w ciągu jednego roku szkolnego
programu nauczania z zakresu więcej nizż dwoź ch klas wymaga jest pozytywna opinia organu
nadzoru pedagogicznego.
8. Zezwolenia udziela się na czas okresź lony nie kroź tszy nizż jeden rok szkolny.
9. Uczniowi przysługuje prawo wskazania nauczyciela, pod ktoź rego kierunkiem chciałby
pracowacź .
10. Uczniowi, ktoź remu zezwolono na ITN, dyrektor Szkoły wyznacza nauczyciela – opiekuna
i ustala zakres jego obowiązkoź w, w szczegoź lnosź ci tygodniową liczbę godzin konsultacji – nie
nizż szą nizż 1 godz. tygodniowo i nie przekraczającą 5 godz. miesięcznie.
11. Uczenź realizujący ITN mozż e uczęszczacź na wybrane zajęcia edukacyjne do danej klasy lub do
klasy programowo wyzż szej, w tej lub w innej szkole, na wybrane zajęcia w szkole wyzż szego
stopnia albo realizowacź program we własnym zakresie.
12. Uczenź decyduje o wyborze jednej z następujących form ITN:
1) uczestniczenie w lekcjach przedmiotu objętego ITN oraz jednej godzinie konsultacji
indywidualnych;
13. Rezygnacja z ITN oznacza powroź t do normalnego trybu pracy i oceniania.
14. Uczenź realizujący ITN jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego,
przeprowadzonego w terminie ustalonym z uczniem.
15. Kontynuowanie ITN jest mozż liwe w przypadku zdania przez ucznia rocznego egzaminu
klasyfikacyjnego na ocenę co najmniej bardzo dobrą.
16. Decyzję w sprawie ITN kazż dorazowo odnotowuje się w arkuszu ocen ucznia.
17. Do arkusza ocen wpisuje się na biezż ąco wyniki klasyfikacyjne ucznia uzyskane w ITN.
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DZIAŁ III
Rozdział 1
Organy Szkoły i ich kompetencje
§ 44.
1.

Organami Szkoły są:
1)
2)
3)
4)

Dyrektor Szkoły;
Rada Pedagogiczna ;
Rada Rodzicoź w;
Samorząd Uczniowski.

§ 45.
1. Kazż dy z wymienionych organoź w w § 44 ust. 1 działa zgodnie z ustawą – Prawo osź wiatowe.
Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminoź w, uchwalonych przez te
organy. Regulaminy te nie mogą bycź sprzeczne ze statutem Szkoły.
§ 46.
1. Dyrektor Szkoły:
1)
2)
3)
4)

kieruje Szkołą jako jednostką samorządu terytorialnego;
jest osobą działającą w imieniu pracodawcy;
jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;
wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie okresź lonym ustawą.

§ 47.
1. Dyrektor Szkoły kieruje biezż ącą działalnosź cią Szkoły, reprezentuje ją na zewnątrz. Jest
bezposź rednim przełozż onym wszystkich pracownikoź w zatrudnionych w Szkole. Jest
przewodniczącym Rady Pedagogicznej.
§ 48.
1. Ogoź lny zakres kompetencji, zadanź i obowiązkoź w dyrektora Szkoły okresź la ustawa o systemie
osź wiaty i inne przepisy szczegoź łowe.
§ 49. Dyrektor Szkoły:
1. Kieruje działalnosź cią dydaktyczną , wychowawczą i opiekunź czą, a w szczegoź lnosź ci:
1) kształtuje twoź rczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jej jakosź ci
pracy;
2) przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia rady oraz jest
odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członkoź w o terminie i porządku zebrania
zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej;
3) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji, o ktoź rych mowa
w art. 70 Prawo osź wiatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59);
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4) wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem i zawiadamia
o tym organ prowadzący i nadzorujący;
5) powołuje szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną;
6) opracowuje plan nauczania na cykl edukacyjny dla poszczegoź lnych oddziałoź w w Szkole;
7) sprawuje nadzoź r pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami;
8) przedkłada Radzie Pedagogicznej nie rzadziej nizż dwa razy w ciągu roku ogoź lne wnioski
wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalnosź ci Szkoły;
9) dba o autorytet członkoź w Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godnosź ci nauczyciela;
10) podaje do publicznej wiadomosź ci do konź ca zajęcź dydaktycznych szkolny zestaw
podręcznikoź w, ktoź ry będzie obowiązywał w Szkole od początku następnego roku
szkolnego;
11) ustala w przypadku braku zgody wsź roź d nauczycieli uczących danej edukacji w Szkole, po
zasięgnięciu opinii Rady Rodzicoź w, jeden podręcznik do przedmiotu ktoź ry będzie
obowiązywał wszystkich nauczycieli w cyklu kształcenia;
12) dokonuje zakupu podręcznikoź w, materiałoź w edukacyjnych i materiałoź w cź wiczeniowych
w ramach dotacji celowej własź ciwego ministerstwa;
13) opracowuje zasady gospodarowania podręcznikami i materiałami edukacyjnymi
zakupionymi z dotacji celowej;
14) wspoź łpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodzicoź w Szkoły, Szkolnym Klubem
Wolontariatu i SamorządemUczniowskim.;
15) stwarza warunki do działania w Szkole wolontariuszy, stowarzyszenź i organizacji, ktoź rych
celem statutowym jest działalnosź cź wychowawcza i opiekunź cza lub rozszerzanie
i wzbogacanie form działalnosź ci wychowawczo- opiekunź czej w Szkole;
16) udziela na wniosek rodzicoź w (prawnych opiekunoź w), po spełnieniu ustawowych
wymogoź w zezwolenź na spełnianie obowiązku nauki, obowiązku szkolnego lub w formie
indywidualnego nauczania;
17) organizuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną w formach i na zasadach okresź lonych
w Dziale II Rozdziale 5 statutu;
18) organizuje wspomaganie Szkoły w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
polegające na planowaniu i przeprowadzaniu działanź mających na celu poprawę jakosź ci
udzielanej pomocy psychologiczno - pedagogicznej;
19) w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje uczniom nauczanie indywidualne
na zasadach okresź lonych w Dziale II, Rozdziale 7 statutu;
20) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez zamieszkałe w obwodzie Szkoły dzieci;
w przypadku niespełnienia obowiązku szkolnego tj. opuszczenie co najmniej 50 % zajęcź
w miesiącu, dyrektor wszczyna postępowanie egzekucyjne w trybie przepisoź w
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
21) dopuszcza do uzż ytku szkolnego programy nauczania, po zaopiniowaniu ich przez Radę
Pedagogiczną; dyrektor Szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie
programoź w nauczania całosź ci podstawy programowej kształcenia ogoź lnego;
22) powołuje sposź roź d nauczycieli i specjalistoź w zatrudnionych w Szkole zespoły
przedmiotowe, problemowo-zadaniowe i zespoły ds. pomocy psychologicznopedagogicznej, o ktoź rych mowa w: § 78 niniejszego statutu;
23) zwalnia ucznioź w z zajęcź w-fu lub wykonywania okresź lonych cź wiczenź fizycznych, plastyki,
zajęcź technicznych, informatyki w oparciu o odrębne przepisy;
24) udziela zezwolenź na indywidualny tok nauki lub indywidualne nauczanie, zgodnie
z zasadami okresź lonymi w § 43 statutu Szkoły;
25) występuje do kuratora osź wiaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia innej szkoły
podstawowej w przypadkach okresź lonych w § 101 ust. 2 lit. g tiret ga-ge Szkoły;
26) występuje do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z wnioskiem o zwolnienie
ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu lub odpowiedniej jego częsź ci
w szczegoź lnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemozż liwiających uczniowi
przystąpienie do nich do 20 sierpnia danego roku; dyrektor składa wniosek
w porozumieniu z rodzicami ucznia / prawnymi opiekunami;
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27) inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych;
28) opracowuje ofertę realizacji w Szkole zajęcź dwoź ch godzin wychowania fizycznego
w uzgodnieniu z organem prowadzącym i po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną
Radę Rodzicoź w;
29) stwarza warunki umozż liwiające podtrzymywanie tozż samosź ci narodowej, etnicznej
i religijnej uczniom;
30) odpowiada za realizację zalecenź wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego ucznia;
31) prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego w formie księgi ucznioź w
prowadzonych na zasadach okresź lonych odrębnych przepisach;
32) na udokumentowany wniosek rodzicoź w / prawnych opiekunoź w oraz na podstawie opinii
poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą
słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnosź ciami sprzęzż onymi
lub z autyzmem z nauki drugiego języka obcego do konź ca danego etapu edukacyjnego;
ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego zwalnia na podstawie tego
orzeczenia;
33) wyznacza terminy egzaminoź w poprawkowych do dnia zakonź czenia rocznych zajęcź
dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomosź ci ucznioź w;
34) powołuje komisje do przeprowadzania egzaminoź w poprawkowych, klasyfikacyjnych
i sprawdzających na zasadach okresź lonych w: § 88, 89, 90 statutu Szkoły;
35) ustala zajęcia, ktoź re ze względu na indywidualne potrzeby edukacyjne ucznioź w
niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrozż onych niedostosowaniem
społecznym prowadzą lub uczestniczą w zajęciach zatrudnieni nauczyciele posiadający
kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej oraz pomoc nauczyciela;
36) wspoź łdziała ze szkołami wyzż szymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w sprawie
organizacji praktyk studenckich.
2. Organizuje działalnosź cź Szkoły, a w szczegoź lnosź ci:
1) opracowuje arkusz organizacyjny na kolejny rok szkolny i przekazuje go po zaopiniowaniu
przez radę pedagogiczną i zakładowe organizacje związkowe do 10 kwietnia organowi
prowadzącemu;
2) przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz
dodatkowo płatnych zajęcź dydaktyczno- wychowawczych lub opiekunź czych;
3) okresź la i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej;
4) wyznacza w miarę potrzeb w wymiarze i na zasadach ustalonym w odrębnych przepisach
dni wolne od zajęcź ;
5) informuje nauczycieli, rodzicoź w i ucznioź w do 30 wrzesź nia o ustalonych dniach wolnych;
6) odwołuje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekunź cze w sytuacjach, gdy występuje
zagrozż enie zdrowia ucznioź w;
7) zawiesza, za zgodą organu prowadzącego, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w
sytuacjach wystąpienia w kolejnych w dwoź ch dniach poprzedzających zawieszenie zajęcź
temperatury - 15°C, mierzonej o godzinie 21.00. Okresź lone warunki pogodowe nie są
bezwzględnym czynnikiem determinującym decyzje dyrektora Szkoły;
8) zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadanź Szkoły,
a w szczegoź lnosź ci nalezż ytego stanu higieniczno –sanitarnego, bezpiecznych warunkoź w
pobytu ucznioź w w budynku szkolnym i placu szkolnym;
9) dba o własź ciwe wyposazż enie Szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne;
10) egzekwuje przestrzeganie przez pracownikoź w szkoły ustalonego porządku oraz dbałosź ci
o estetykę i czystosź cź;
11) sprawuje nadzoź r nad działalnosź cią administracyjną i gospodarczą Szkoły;
12) opracowuje projekt planu finansowego Szkoły i przedstawia go celem zaopiniowania
Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodzicoź w;
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13) dysponuje sź rodkami finansowymi okresź lonymi w planie finansowym Szkoły; ponosi
odpowiedzialnosź cź za ich prawidłowe wykorzystanie;
14) dokonuje co najmniej raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku i stanu
technicznego urządzenź na szkolnym boisku;
15) za zgodą organu prowadzącego i w uzasadnionych potrzebach organizacyjnych szkoły
tworzy stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze;
16) organizuje prace konserwacyjno – remontowe oraz powołuje komisje przetargowe;
17) powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku Szkoły;
18) odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji Szkoły zgodnie
z odrębnymi przepisami;
19) organizuje i sprawuje kontrolę zarządczą zgodnie z ustawą o finansach publicznych.
3. Prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracownikoź w, a w szczegoź lnosź ci:
1) nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami Szkoły;
2) powierza pełnienie funkcji wicedyrektorowi i innym pracownikom na stanowiskach
kierowniczych;
3) dokonuje oceny pracy nauczycieli i okresowych ocen pracy pracownikoź w samorządowych
zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i urzędniczych kierowniczych w oparciu o
opracowane szczegoź łowe kryteria oceniania;
4) decyduje o skierowywaniu pracownika podejmującego pracę po raz pierwszy
w jednostkach samorządu terytorialnego do słuzż by przygotowawczej;
5) organizuje słuzż bę przygotowawczą pracownikom samorządowym zatrudnionym na
stanowiskach urzędniczych w Szkole;
6) opracowuje regulamin wynagradzania pracownikoź w samorządowych;
7) dokonuje oceny pracy za okres stazż u na stopienź awansu zawodowego;
8) przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom
i pracownikom administracji i obsługi Szkoły;
9) występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyroź zż nienia dla nauczycieli
i pracownikoź w;
10) udziela urlopoź w zgodnie z KartyNauczyciela (KN) i Kodeksu prawa administracyjnego
(Kpa);
11) załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracownikoź w niebędących nauczycielami;
12) wydaje sź wiadectwa pracy i opinie wymagane prawem;
13) wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego;
14) przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi przez
organ prowadzący;
15) dysponuje sź rodkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
16) okresź la zakresy obowiązkoź w, uprawnienź i odpowiedzialnosź ci na stanowiskach pracy;
17) odbiera sź lubowania od pracownikoź w, zgodnie z Ustawą o samorządzie terytorialnym;
18) wspoź łdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnienź związkoź w do opiniowania i
zatwierdzania;
19) wykonuje inne zadania wynikające z przepisoź w prawa.
4. Sprawuje opiekę nad uczniami:
1) tworzy warunki do samorządnosź ci, wspoź łpracuje z Samorządami Uczniowskimi;
2) ustala w porozumieniu z organem prowadzącym i po zasięgnięciu opinii Komisji
Stypendialnej i Rady Pedagogicznej, wysokosź cź stypendium za wyniki w nauce i za
osiągnięcia sportowe;
3) egzekwuje przestrzeganie przez ucznioź w i nauczycieli postanowienź statutu Szkoły;
4) organizuje stołoź wkę szkolną i okresź la warunki korzystania z wyzż ywienia;
5) opracowuje na potrzeby organu prowadzącego listę osoź b uprawnionych do otrzymania
pomocy materialnej na zakup podręcznikoź w;
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6) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne i organizację opieki
medycznej w szkole.
5. Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym dla Dyrektora Szkoły.
Dyrektor wspoź łpracuje z organem prowadzącym i sprawującym nadzoroź r pedagogiczny
w zakresie okresź lonym ustawą i aktami wykonawczymi do ustawy.
§ 50. Rada Pedagogiczna
1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły, o ktoź rym mowa w art. 69 Prawo
osź wiatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59);
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole.
3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Szkoły.
4. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest
odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członkoź w o terminie i porządku zebrania.
Datę i godzinę obrad Rady Pedagogicznej podaje przewodniczący do wiadomosź ci
zainteresowanym nie poź zź niej nizż 3 dni przed posiedzeniem poprzez obwieszczenie na tablicy
ogłoszenź w pokoju nauczycielskim. W przypadkach wyjątkowych termin 3-dniowy nie musi
bycź przestrzegany. Przewodniczący mozż e wyznaczycź do wykonywania swoich zadanź
wicedyrektora.
5. Do zawiadomienia o zwołaniu zebrania Rady Pedagogicznej dołącza się porządek obrad wraz
z projektami uchwał. Uzyskanie stosownych projektoź w i opinii od organoź w uprawnionych
nalezż y do przewodniczącego rady. Kazż dy członek Rady Pedagogicznej przed podjęciem
decyzji musi miecź mozż liwosź cź zgłoszenia uwag i zastrzezż enź do projektowanych uchwał, jak
roź wniezż otrzymania wyjasź nienź .
6. W zebraniach Rady Pedagogicznej lub okresź lonych punktach programu mogą takzż e bracź
udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na
wniosek Rady Pedagogicznej. Przedstawiciele organu sprawującego nadzoź r pedagogiczny
mogą bracź udział w posiedzeniu Rady Pedagogicznej po uprzednim powiadomieniu
dyrektora Szkoły.
7. Zebrania Rady Pedagogicznej Szkoły są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,
w kazż dym okresie w związku z zatwierdzeniem wynikoź w klasyfikowania i promowania
ucznioź w, po zakonź czeniu rocznych zajęcź szkolnych oraz w miarę biezż ących potrzeb.
8. Zebrania mogą bycź roź wniezż organizowane na wniosek organu prowadzącego, organu
nadzorującego, Rady Rodzicoź w lub co najmniej 1/3 jej członkoź w.
9. Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane
zwykłą większosź cią głosoź w w obecnosź ci co najmniej połowy jej członkoź w.
10. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w formie papierowej. Księgę protokołoź w
przechowuje się w archiwum Szkoły.
11. Protokoź ł z zebrania Rady Pedagogicznej powinien w szczegoź lnosź ci zawieracź :
1) okresź lenie numeru, daty zebrania i nazwiska przewodniczącego rady oraz osoby
sporządzającej protokoź ł;
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2)
3)
4)
5)
6)

stwierdzenie prawomocnosź ci obrad;
odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania;
listę obecnosź ci nauczycieli;
uchwalony porządek obrad;
przebieg obrad, a w szczegoź lnosź ci: zwięzłe streszczenie wystąpienź , teksty zgłoszonych
i uchwalonych wnioskoź w, odnotowanie zgłoszenia pisemnych wystąpienź ;
7) przebieg głosowania i jej wyniki;
8) podpis przewodniczącego i protokolanta.
12. Do protokołu dołącza się: listę zaproszonych gosź ci, teksty uchwał przyjętych przez radę,
protokoły głosowanź tajnych, zgłoszone na pisź mie wnioski, osź wiadczenia i inne dokumenty
złozż one do przewodniczącego rady pedagogicznej.
13. Protokoź ł sporządza się w ciągu 7 dni po zakonź czeniu obrad.
14. Protokoź ł z zebrania rady pedagogicznej wykłada się do wglądu w sekretariacie szkoły na co
najmniej 3 dni przed terminem kolejnego zebrania.
15. Poprawki i uzupełnienia do protokołu powinny bycź wnoszone nie poź zź niej nizż do rozpoczęcia
zebrania rady pedagogicznej, na ktoź rej następuje przyjęcie protokoł.
16. Rada Pedagogiczna Szkoły posiada kompetencje, o ktoź rych mowa w art. 70 i 72 Prawo
osź wiatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), a ponadto:
1) ustala regulamin swojej działalnosź ci;
2) podejmuje uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji ucznioź w szkoły;
3) podejmuje decyzje o przedłuzż eniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu
po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zgody
rodzicoź w;
4) mozż e wyrazicź zgodę na egzamin klasyfikacyjny na prosź bę ucznia lub jego rodzicoź w /
prawnych opiekunoź w nie klasyfikowanego z powodu nieobecnosź ci nieusprawiedliwionej,
przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na zajęcia edukacyjne w szkolnym planie
nauczania;
5) mozż e jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promowacź ucznia, ktoź ry nie zdał
egzaminu poprawkowego z jednych zajęcź edukacyjnych;
6) zatwierdza plan pracy Szkoły na kazż dy rok szkolny;
7) opiniuje programy z zakresu kształcenia ogoź lnego przed dopuszczeniem do uzż ytku
szkolnego;
8) wskazuje sposoź b dostosowania warunkoź w przeprowadzania egzaminu do rodzaju
niepełnosprawnosź ci lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
mozż liwosź ci psychofizycznych ucznia uwzględniając posiadane przez ucznia orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego;
9) opiniuje projekt innowacji do realizacji w Szkole;
10) opiniuje propozycje dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac
w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych;
11) opiniuje wniosek o nagrodę kuratora osź wiaty dla dyrektora Szkoły;
12) opiniuje podjęcie działalnosź ci stowarzyszenź , wolontariuszy oraz innych organizacji,
ktoź rych celem statutowym jest działalnosź cź dydaktyczna, wychowawcza i opiekunź cza;
13) opiniuje pracę dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy;
14) opiniuje formy realizacji 2 godzin wychowania fizycznego;
15) opiniuje kandydatoź w na stanowisko wicedyrektora lub inne pedagogiczne stanowiska
kierownicze;
17. Rada Pedagogiczna ponadto:
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1) przygotowuje projekt zmian (nowelizacji) do statutu;
2) mozż e występowacź z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora Szkoły
lub z innych funkcji kierowniczych w Szkole;
3) uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych Szkoły;
4) ocenia, z własnej inicjatywy sytuację oraz stan Szkoły i występuje z wnioskami
do organu prowadzącego;
5) uczestniczy w tworzeniu planu doskonalenia nauczycieli;
6) rozpatruje wnioski i opinie samorządu uczniowskiego we wszystkich sprawach Szkoły;
w szczegoź lnosź ci dotyczących realizacji podstawowych praw ucznioź w;
7) wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły;
8) wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny
pracy;
9) zgłasza i opiniuje kandydatoź w na członkoź w Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli.
18. Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa, zgodnie
z art. 71 Prawo osź wiatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59),
19. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady
Pedagogicznej, ktoź re mogą naruszacź dobro osobiste ucznioź w lub ich rodzicoź w, a takzż e
nauczycieli i innych pracownikoź w Szkoły.
§ 51. Rada Rodziców.
1. Rada Rodzicoź w działa w oparciu o art. 83 Prawo osź wiatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).
2. Rada Rodzicoź w reprezentuje ogoź ł rodzicoź w ucznioź w przed innymi organami Szkoły.
3. Szczegoź lnym celem Rady Rodzicoź w jest działanie na rzecz opiekunź czej funkcji Szkoły.
4. Zadaniem Rady Rodzicoź w jest w szczegoź lnosź ci:
1) pobudzanie i organizowanie form aktywnosź ci rodzicoź w na rzecz wspomagania realizacji
celoź w i zadanź Szkoły;
2) zapewnienie rodzicom we wspoź łdziałaniu z innymi organami Szkoły, rzeczywistego
wpływu na działalnosź cź Szkoły, wsź roź d nich zasź :
a) znajomosź cź zadanź i zamierzenź dydaktyczno-wychowawczych w szkole i w klasie,
uzyskania w kazż dym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego
postępoź w lub trudnosź ci,
b) znajomosź cź statutu Szkoły, regulaminoź w szkolnych, a w szczegoź lnosź ci
„Wewnątrzszkolnych zasad oceniania”,
c) uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,
d) wyrazż ania i przekazywania opinii na temat pracy Szkoły,
e) okresź lanie struktur działania ogoź łu rodzicoź w oraz Rady Rodzicoź w.
5. Rada Rodzicoź w mozż e występowacź do dyrektora i innych organoź w szkoły, organu
prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzoź r pedagogiczny z wnioskami
i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
6. Kompetencje Rady Rodzicoź w okresź lone są w art. 84 Prawo osź wiatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.
59), a ponadto:
1) opiniuje program i harmonogram poprawy efektywnosź ci kształcenia lub wychowania
Szkoły;
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2) opiniuje decyzje dyrektora Szkoły o dopuszczeniu do działalnosź ci w Szkole
stowarzyszenia lub innej organizacji, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych,
a w szczegoź lnosź ci organizacji harcerskich, ktoź rych celem statutowym jest działalnosź cź
wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalnosź ci dydaktycznej,
wychowawczej i opiekunź czej Szkoły;
3) opiniuje ocenę pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za
okres stazż u;
4) Rada Rodzicoź w przedstawia swoją opinię na pisź mie w terminie 14 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nie przedstawienie opinii
nie wstrzymuje postępowania;
5) wyrazż a zgodę w sprawie wprowadzenia obowiązku noszenia przez ucznioź w na terenie
szkoły jednolitego stroju;
6) opiniuje formy realizacji 2 godzin wychowania fizycznego;
7) opiniuje dodatkowe dni wolne od zajęcź dydaktyczno- wychowawczych;
8) opiniuje ustalone przez dyrektora podręczniki i materiały edukacyjne,
w przypadku braku zgody pomiędzy nauczycielami przedmiotu.
7. Rada dla uzyskania pomocy w opiniowaniu projektoź w mozż e zaprosicź ekspertoź w spoza swego
składu.
8. Rada Rodzicoź w:
1) gromadzi fundusze niezbędnych dla wspierania działalnosź ci Szkoły, a takzż e ustala zasady
uzż ytkowania tych funduszy;
2) mozż e wnioskowacź do dyrektora Szkoły o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem
nauczyciela stazż ysty;
3) mozż e występowacź do dyrektora Szkoły, innych organoź w Szkoły, organu sprawującego
nadzoź r pedagogiczny lub organu prowadzącego w wnioskami i opiniami we wszystkich
sprawach szkolnych;
4) deleguje swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na
stanowisko dyrektora Szkoły;
5) mozż e delegowacź swojego przedstawiciela do Zespołu Oceniającego, powołanego przez
organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy.
9. Rada Rodzicoź w przeprowadza wybory rodzicoź w, sposź roź d swego grona, do komisji
konkursowej na dyrektora szkoły.
10. Rada Rodzicoź w uchwala regulamin swojej działalnosź ci, w ktoź rym okresź la w szczegoź nosź ci:
1)
2)
3)
4)

wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
szczegoź łowy tryb wyboroź w do rad oddziałowych i Rady Rodzicoź w;
zasady wydatkowania funduszy Rady Rodzicoź w;
tryb wyboru członkoź w Rady Rodzicoź w.

§ 52. Samorząd Uczniowski
1. W Szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej Samorządem.
2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie
reprezentantami ogoź łu ucznioź w.

Szkoły.

Organy

Samorządu

są

jedynymi

3. Zasady wybierania i działania organoź w Samorządu okresź la regulamin uchwalany przez ogoź ł
ucznioź w w głosowaniu roź wnym, tajnym i powszechnym.
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4. Regulamin Samorządu nie mozż e bycź sprzeczny ze Statutem Szkoły.
5. Samorząd mozż e przedstawiacź Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we
wszystkich sprawach Szkoły, o ktoź rych mowa w art. 85 ust. 5 Prawo osź wiatowe (Dz. U.
z 2017 r. poz. 59), a ponadto:
1) opiniowania organizacji Szkoły, a szczegoź lnosź ci dodatkowych dni wolnych od zajęcź ;
6. Samorząd mozż e we wspoź lpracy z dyrektorem Szkoły podejmowacź inicjatywy i działania
wolontariackie.
7. Samorząd ma prawo składacź zapytania w sprawie szkolnej kazż demu organowi Szkoły.
8. Podmiot, do ktoź rego Samorząd skierował zapytanie lub wniosek, winien ustosunkowacź się
do tresź ci zapytania lub wniosku w ciągu najpoź zź niej 14 dni. Sprawy pilne wymagają
odpowiedzi niezwłocznej.
9. Samorząd ma prawo opiniowacź , na wniosek dyrektora Szkoły — pracę nauczycieli Szkoły, dla
ktoź rych dyrektor dokonuje oceny ich pracy zawodowej.
10. Uczniowie mają prawo odwołacź organy Samorządu na wniosek podpisany przez 20%
ucznioź w Szkoły.
11. W razie zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 10, stosuje się następującą procedurę:
1) wniosek poparty przez stosowną liczbę ucznioź w — wraz z propozycjami kandydatoź w
do objęcia stanowisk w organach Samorządu — wnioskodawcy przedkładają dyrektorowi
Szkoły;
2) dyrektor Szkoły mozż e podjącź się mediacji w celu zazż egnania sporu wynikłego wsź roź d
ucznioź w;
3) mozż e to zadanie zlecicź opiekunom Samorządu lub nauczycielom pełniącym funkcje
kierownicze w Szkole;
4) jesź li sporu nie udało się zazż egnacź , ogłasza się wybory nowych organoź w Samorządu;
5) wybory winny się odbycź w ciągu dwoź ch tygodni od ich ogłoszenia;
6) regulacje dotyczące zwyczajnego wyboru organoź w Samorządu obowiązujące w Szkole
stosuje się odpowiednio.
§ 53. Zasady współpracy organów Szkoły.
1. Wszystkie organa Szkoły wspoź łpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku,
umozż liwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez kazż dy organ w granicach
swoich kompetencji.
2. Kazż dy organ Szkoły planuje swoją działalnosź cź na rok szkolny. Plany działanź powinny bycź
uchwalone (sporządzone) do konź ca wrzesź nia. Kopie dokumentoź w przekazywane są
dyrektorowi Szkoły w celu ich powielenia i przekazania kompletu kazż demu organowi Szkoły.
3. Kazż dy organ po analizie planoź w działania pozostałych organoź w, mozż e włączycź się do
realizacji konkretnych zadanź , proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie
naruszając kompetencji organu uprawnionego.
4. Organa Szkoły mogą zapraszacź na swoje planowane lub dorazź ne zebrania przedstawicieli
innych organoź w w celu wymiany poglądoź w i informacji.
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5. Uchwały organoź w Szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących
oproź cz uchwał personalnych podaje się do ogoź lnej wiadomosź ci w formie pisemnych tekstoź w
uchwał umieszczanych na tablicy ogłoszenź .
6. Rodzice i uczniowie przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi Szkoły poprzez swoją
reprezentację, tj. Radę Rodzicoź w i Samorząd Uczniowski w formie pisemnej, a Radzie
Pedagogicznej w formie ustnej na jej posiedzeniu.
7. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wnioskoź w.
8. Rodzice i nauczyciele wspoź łdziałają ze sobą w sprawach
i kształcenia dzieci według zasad ujętych w § 69 statutu Szkoły.

wychowania,

opieki

9. Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz Szkoły, z zachowaniem drogi słuzż bowej
i zasad ujętych w § 44 niniejszego statutu.
§ 54. Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami Szkoły.
1. W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Radą Rodzicoź w:
1) prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji nalezż y do
dyrektora Szkoły;
2) przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor jest zobowiązany zapoznacź się ze stanowiskiem
kazż dej ze stron, zachowując bezstronnosź cź w ocenie tych stanowisk;
3) dyrektor Szkoły podejmuje działanie na pisemny wniosek ktoź regosź z organoź w – strony
sporu;
4) o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor informuje na pisź mie
zainteresowanych w ciągu 14 dni od złozż enia informacji o sporze.
5) w przypadku sporu między organami Szkoły, w ktoź rych stroną jest dyrektor,
powoływany jest Zespoź ł Mediacyjny; w skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi po jednym
przedstawicielu organoź w szkoły, z tym, zż e dyrektor Szkoły wyznacza swojego
przedstawiciela do pracy w zespole.
2. Zespoź ł Mediacyjny w pierwszej kolejnosź ci powinien prowadzicź postępowanie mediacyjne,
a w przypadku niemozż nosź ci rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania.
3. Strony sporu są zobowiązane przyjącź rozstrzygnięcie Zespołu Mediacyjnego jako rozwiązanie
ostateczne. Kazż dej ze stron przysługuje wniesienie zazż alenia do organu prowadzącego.

DZIAŁ IV
Rozdział 1
Organizacja pracy Szkoły
§ 55.
1. Podstawowymi formami działalnosź ci dydaktyczno – wychowawczej są:
1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne realizowane zgodnie z ramowym planem nauczania;
2) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia ucznioź w;
3) zajęcia specjalistyczne dla ucznioź w wymagających szczegoź lnego wsparcia w rozwoju
lub pomocy psychologiczno – pedagogicznej prowadzone w ramach pomocy
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psychologiczno-pedagogicznej, o ktoź rych mowa w Dziale II Rozdział 5 § 28 ust 2 pkt 1 - 6
oraz ust. 4 pkt 1-3;
4) zajęcia rewalidacyjne lub socjoterapeutyczne dla ucznioź w zakwalifikowanych
do ksztalcenia specjalnego, o ktoź rych mowa w Rozdziale 6 niniejszego statutu;
5) zajęcia edukacyjne, o ktoź rych mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 12 ust.
o ktoź rych mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia
7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach
dopuszczalnosź ci przerywania ciązż y (Dz. U. Nr 17, poz. 78, z poź zź n. zm.4), organizowane
w trybie okresź lonym w tych przepisach;
6) zajęcia edukacyjne, ktoź re organizuje dyrektor Szkoły, za zgodą organu prowadzącego
Szkołę i po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodzicoź w;
a) zajęcia, dla ktoź rych nie została ustalona podstawa programowa, lecz program
nauczania tych zajęcź został włączony do szkolnego zestawu programoź w nauczania.
2. Zajęcia w Szkole prowadzone są:
1) w systemie klasowo - lekcyjnym, godzina lekcyjna trwa 45 min. Dopuszcza się
prowadzenie zajęcź edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogoź lny
tygodniowy czas zajęcź ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęcź , o ile będzie to wynikacź z
załozż enź prowadzonego eksperymentu lub innowacji pedagogicznej;
2) w grupach tworzonych z poszczegoź lnych oddziałoź w, z zachowaniem zasad podziału na
grupy, opisanych w niniejszym statucie;
3) w strukturach międzyoddziałowych, tworzonych z ucznioź w z tego samego ciągu klas:
zajęcia z językoź w obcych, etyki, zajęcia w-f,
4) w strukturach międzyklasowych, tworzonych z ucznioź w z roź zż nych poziomoź w
edukacyjnych: zajęcia z j. obcego, w-f;
5) w toku nauczania indywidualnego;
6) w formie realizacji indywidualnego toku nauczania lub programu nauczania;
7) w formach realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą;
8) w formie zblokowanych zajęcź dla oddziału lub grupy międzyoddziałowej w wymiarze
wynikającym z ramowego planu nauczania, ustalonego dla danej klasy w cyklu
kształcenia;
9) w systemie wyjazdowym o strukturze międzyoddziałowej i międzyklasowej: wycieczki
turystyczne i krajoznawcze, zielone szkoły.
3. Dyrektor Szkoły na wniosek Rady Rodzicoź w i Rady Pedagogicznej mozż e wzbogacicź proces
dydaktyczny o inne formy zajęcź , niewymienione w ust. 1.

§ 56. Organizacja nauczania w Szkole.
1. Zajęcia dydaktyczno- wychowawcze rozpoczynają się w szkole w pierwszym powszednim
dniu wrzesź nia, a konź czą się w pierwszy piątek po 20 czerwca. Jezż eli pierwszy dzienź wrzesź nia
wypada w piątek lub sobotę, zajęcia w szkole rozpoczynają się w najblizż szy poniedziałek po
dniu pierwszego wrzesź nia
2. Terminy rozpoczynania i konź czenia zajęcź dydaktyczno-wychowawczych, przerw
sź wiątecznych oraz ferii zimowych i letnich okresź lają przepisy w sprawie organizacji roku
szkolnego.
3. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy ( poź łrocza):
1) I poź łrocze konź czące się 15 stycznia,

51
Statut Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Wojciecha Ketrzyńskiego w Szczytnie

2) II poź łrocze konź czące
się
w dniu zakonź czenia zajęcź edukacyjnych zgodnie
z Rozporządzeniem MEN w sprawie organizacji roku szkolnego.
4. Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodzicoź w i Samorządu
Uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i mozż liwosź ci organizacyjne Szkoły lub
placoź wki, mozż e, w danym roku szkolnym, ustalicź dodatkowe dni wolne od zajęcź dydaktycznowychowawczych w wymiarze 6 dni.
5. Dodatkowe dni wolne od zajęcź dydaktyczno-wychowawczych, o ktoź rych mowa w ust. 4, mogą
bycź ustalone:
1) w dni, w ktoź rych w Szkole odbywa się egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki
w szkole podstawowej;
2) w dni sź wiąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, okresź lone
w przepisach o stosunku panź stwa do poszczegoź lnych kosź ciołoź w lub związkoź w
wyznaniowych,
3) w inne dni, jezż eli jest to uzasadnione organizacją pracy Szkoły lub placoź wki lub
potrzebami społecznosź ci lokalnej.
6. Dyrektor Szkoły w terminie do dnia 30 wrzesź nia, informuje nauczycieli, ucznioź w oraz ich
rodzicoź w/prawnych opiekunoź w o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach
wolnych od zajęcź dydaktyczno-wychowawczych, o ktoź rych mowa w ust. 4.
7. W szczegoź lnie uzasadnionych przypadkach, niezalezż nie od dodatkowych dni wolnych od
zajęcź dydaktyczno-wychowawczych ustalonych na podstawie ust. 4, dyrektor szkoły, po
zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodzicoź w i Samorządu Uczniowskiego, mozż e, za
zgodą organu prowadzącego, ustalicź inne dodatkowe dni wolne od zajęcź dydaktycznowychowawczych.
8. W przypadku dni wolnych od zajęcź , o ktoź rych mowa w ust.4 , dyrektor Szkoły wyznacza
termin odpracowania tych dni w wolne soboty.
9. W dniach wolnych od zajęcź , o ktoź rych mowa w ust. 4 w Szkole organizowane są zajęcia
opiekunź czo-wychowawcze. Dyrektor Szkoły zawiadamia rodzicoź w/prawnych opiekunoź w
o mozż liwosź ci udziału ucznioź w w tych zajęciach w formie komunikatu i na stronie www
szkoły.
10. Dyrektor Szkoły, za zgodą organu prowadzącego, mozż e zawiesicź zajęcia na czas oznaczony,
jezż eli:
1) temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21:00 w dwoź ch kolejnych dniach
poprzedzających zawieszenie zajęcź wynosi -15°C lub jest nizż sza;
2) wystąpiły na danym terenie zdarzenia, ktoź re mogą zagrozicź zdrowiu ucznioź w. np. klęski
zż ywiołowe, zagrozż enia epidemiologiczne, zagrozż enia atakami terrorystycznymi i inne.
11. Zajęcia, o ktoź rych mowa w ust. 10 podlegają odpracowaniu w wyznaczonym przez
dyrektora terminie.
12. Szczegoź łową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym okresź la
arkusz organizacyjny opracowany przez Dyrekcję Szkoły na podstawie ramowych planoź w
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nauczania oraz planu finansowego Szkoły. Arkusz organizacji podlega zatwierdzeniu przez
organ prowadzący Szkołę.
13. Dyrektor Szkoły opracowuje arkusz organizacyjny pracy szkoły do 10 kwietnia kazż dego
roku szkolnego, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i zakładowych związkoź w
zawodowych.
14. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego Szkoły dyrektor,
z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęcź
okresź lający organizację zajęcź edukacyjnych.
15. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział.
16. Uczniowie w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotoź w obowiązkowych,
przewidzianych planem nauczania i programem wybranym z zestawu programoź w dla danej
klasy i danego typu szkoły, dopuszczonych do uzż ytku szkolnego.
17. Przy podziale na oddziały decyduje liczba ucznioź w z obwodu szkoły.
18. Podziału oddziału na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych
warunkoź w nauki i bezpieczenź stwa z uwzględnieniem zasad okresź lonych w rozporządzeniu
w sprawie ramowych planoź w nauczania.
19. Zajęcia edukacyjne w klasach I-III szkoły podstawowej są prowadzone w oddziałach
liczących nie więcej nizż 25 ucznioź w.
20. Liczba ucznioź w w klasach I - III mozż e bycź zwiększona do 27, w przypadku koniecznosź ci
przyjęcia w trakcie roku szkolnego ucznioź w zamieszkałych w obwodzie Szkoły.
21. W przypadkach zwiększenia liczby ucznioź w ponad liczbę 25 w klasach I -III dyrektor Szkoły
dokonuje:
1) podziału oddziału, po uprzednim poinformowaniu Oddziałowej Rady Rodzicoź w lub
2) zatrudnia asystenta nauczyciela, ktoź ry wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia
dydaktyczne, wychowawcze i opiekunź cze w danym oddziale bez dokonywania podziału.
22. W przypadku, gdy Oddziałowa Rada Rodzicoź w wystąpi z pisemnym wnioskiem do dyrektora
szkoły z prosź bą o niedokonywanie dzielenia grupy, dyrektor Szkoły mozż e odstąpicź
od podziału oddziału, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.
23. Zwiększony oddział mozż e funkcjonowacź do zakonź czenia I etapu edukacyjnego, bez
koniecznosź ci corocznego postępowania, jak w ust. 7.
24. Liczebnosź cź ucznioź w w klasach IV – VIII okresź la organ prowadzący.
25. W Szkole organizuje się oddziały integracyjne liczące od 15 do 20 ucznioź w,
ucznioź w zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego.

w tym do 5

26. Dyrektor Szkoły odpowiada za przestrzeganie przepisoź w dotyczących liczby ucznioź w
odbywających zajęcia w salach lekcyjnych. Arkusz organizacyjny jest tworzony
z uwzględnieniem tych przepisoź w.
27. Zasady podziału na grupy i tworzenia struktur międzyddziałowych i międzyklasowych:
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1) uczniowie klas IV –VIII w pierwszych dwoź ch tygodniach roku szkolnego dokonują wyboru
form realizacji 2 godzin wychowania fizycznego z ofert tych zajęcź zaproponowanych przez
dyrektora Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym i zaopiniowaniu przez Radę
Pedagogiczną i Radę Rodzicoź w i uwzględnieniu bazy sportowej Szkoły, mozż liwosź ci
kadrowych, miejsca zamieszkania ucznioź w oraz tradycji sportowych naszego sź rodowiska
i Szkoły;
2) zajęcia, o ktoź rych mowa w pkt 1 mogą bycź realizowane jako zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne
lub pozaszkolne w formach:
a) zajęcź sportowych,
b) zajęcź rekreacyjno-zdrowotnych,
c) zajęcź tanecznych,
d) aktywnych form turystyki.
28. Dopuszcza się łączenie dwoź ch godzin obowiązkowych zajęcź wychowania fizycznego
z zachowaniem liczby godzin przeznaczonych na te zajęcia w okresie nie dłuzż szym nizż 4
tygodnie zgodnie z aktualnym zporzadzeniem MEN w sprawie dopuszczalnych form
realizacji obowiązkowych zajęcź wychowania fizycznego.
29. Podziału na grupy na zajęciach obowiązkowych z informatyki w klasach IV -VIII, dokonuje
się w oddziałach liczących powyzż ej 24 ucznioź w. Liczba ucznioź w w grupie nie mozż e
przekraczacź liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej.
30. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących do 26 ucznioź w.
Dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych lub międzyklasowych:
1) zajęcia mogą bycź prowadzone
w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub
międzyklasowej, z tym zż e jezż eli w skład grupy oddziałowej, międzyoddziałowej,
międzyklasowej wchodzą uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawnosź cź, uczęszczający do oddziałoź w
integracyjnych, liczba ucznioź w w grupie nie mozż e bycź większa nizż liczba ucznioź w
odpowiednio w oddziale integracyjnym okresź lona w przepisach wydanych na podstawie
art. 111 ustawy - Prawo osź wiatowe;
2) Zajęcia wychowania fizycznego mogą bycź prowadzone łącznie dla dziewcząt i chłopcoź w.
31. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z językoź w obcych nowozż ytnych
w oddziałach liczących więcej nizż 24 ucznioź w; zajęcia mogą bycź prowadzone w grupie
oddziałowej lub międzyoddziałowej; przy podziale na grupy nalezż y uwzględnicź stopienź
zaawansowania znajomosź ci języka obcego nowozż ytnego;
32. W oddziałach integracyjnych liczących co najmniej 3 ucznioź w posiadających orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawnosź cź, na zajęciach
informatyki i językoź w obcych, podział na grupy jest obowiązkowy, z tym zż e grupa
oddziałowa, międzyoddziałowa lub międzyklasowa nie mozż e liczycź mniej nizż 5 ucznioź w.
33. Podziału na grupy w oddziałach integracyjnych na podobnych jak w ust. 8 zasadach dokonuje
się na obowiązkowych zajęciach z zakresu kształcenia ogoź lnego, dla ktoź rych z tresź ci
programu nauczania wynika koniecznosź cź prowadzenia cź wiczenź , w tym laboratoryjnych.
34. Ocenianie ucznioź w odbywa się z uwzględnieniem zasad zapisanych w Wewnatrzszkolnych
Zasadach Oceniania, z uwzględnieniem: § 33 ust.1,pkt 1-3, § 34 ust.6, §35 ust.1, § 36 ust.16,
§43 ust.14 niniejszego statutu.
§ 57. Organizacja religii/etyki, Wychowania Do ZŻ ycia w Rodzuinie
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1. Uczniom Szkoły na zż yczenie rodzicoź w/prawnych opiekunoź w Szkoła organizuje naukę
religii/etyki zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. ZŻ yczenie, o ktoź rym mowa w ust. 1 jest wyrazż ane w formie pisemnego osź wiadczenia.
Osź wiadczenie nie musi bycź ponawiane w kolejnym roku szkolnym, mozż e jednak bycź
zmienione.
3. W przypadku, gdy na zajęcia religii konkretnego wyznania lub etyki zgłosi się mniej nizż 7
ucznioź w z danego oddziału, zajęcia te mogą bycź organizowane w formie zajęcź
międzyoddziałowych lub międzyklasowych, zasź w przypadku, gdy w całej szkole liczba
chętnych na te zajęcia będzie mniejsza nizż 7 osoź b, dyrektor Szkoły przekazuje deklaracje
rodzicoź w do organu prowadzącego. Organ prowadzący organizuje naukę religii lub etyki w
formie zajęcź międzyszkolnych.
4. W sytuacjach, jak w ust. 3, podstawę wpisania ocen z religii i etyki do arkusza ocen i na
sź wiadectwie stanowi zasź wiadczenie wydane przez katechetę, nauczyciela etyki
prowadzących zajęcia w grupach międzyszkolnych.
5. Udział ucznia w zajęciach religii i etyki jest dobrowolny. Uczenź mozż e uczestniczycź
w dwoź ch rodzajach zajęcź .
6. W przypadkach, gdy uczenź uczęszczał na zajęcia religii i etyki, do sź redniej ocen wlicza się
kazż dą z ocen.
§ 56.
1. Uczniom danego oddziału lub grupie międzyoddziałowej organizuje się zajęcia wychowania
do zż ycia w rodzinie w wymiarze 14 godzin w kazż dej klasie, w tym po 5 godzin z podziałem
na grupy chłopcoź w i dziewcząt.
2. Uczenź Szkoły nie bierze udziału w zajęciach, o ktoź rych mowa w ust.1, jezż eli jego
rodzice/prawni opiekunowie zgłoszą dyrektorowi Szkoły w formie pisemnej sprzeciw wobec
udziału ucznia w zajęciach.
3. Zajęcia, o ktoź rych mowa w ust. 1 nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia
do klasy programowo wyzż szej ani na ukonź czenie Szkoły przez ucznia.
§ 58.
1. Zasady zwalniania ucznia na zajęciach wychowania fizycznego:
1) w przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o ograniczonych mozż liwosź ciach
wykonywania okresź lonych cź wiczenź fizycznych, dyrektor Szkoły, na wniosek rodzica
ucznia, zwalnia ucznia z wykonywania okresź lonych cź wiczenź fizycznych na lekcjach
wychowania fizycznego na czas okresź lony w tej opinii; uczenź jest obowiązany uczestniczycź
w zajęciach wychowania fizycznego; nauczyciel prowadzący zajęcia z wychowania
fizycznego dostosowuje wymagania edukacyjne do mozż liwosź ci ucznia. Zasady oceniania
okresź lają przepisy zawarte w statucie Szkoły - Rozdział VII – Wewnątrzszkolne zasady
oceniania.
2) w przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o braku mozż liwosź ci uczestniczenia
ucznia na zajęciach wychowania fizycznego, dyrektor Szkoły zwalania ucznia z realizacji
zajęcź wychowania fizycznego; uczenź jest obowiązany przebywacź na zajęciach pod opieką
nauczyciela, chyba, zż e rodzice ucznia złozż ą osź wiadczenie o zapewnieniu dziecku opieki na
czas trwania lekcji wychowania fizycznego (zwolnienia z pierwszych i ostatnich lekcji
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w planie zajęcź ); w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej
wpisuje się „ zwolniony” albo „ zwolniona”.
3) uczenź nabiera prawo do zwolnienia z okresź lonych cź wiczenź fizycznych lub zwolnienia
z zajęcź wychowania fizycznego po otrzymaniu decyzji dyrektora Szkoły.
§ 59. Zasady zwalniania ucznioź w z egzaminoź w osź mioklasisty
1. Uczniowie ze sprzęzż onymi niepełnosprawnosź ciami, posiadającymi orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego, ktoź rzy z powodu swojej niepełnosprawnosź ci nie potrafią czytacź lub
pisacź , mogą bycź zwolnieni przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do
egzaminu na wniosek rodzicoź w/prawnych opiekunoź w pozytywnie zaopiniowany przez
dyrektora Szkoły.
2. W szczegoź lnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemozż liwiających przystąpienie
do egzaminu dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora Szkoły,
mozż e zwolnicź ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu. Dyrektor Szkoły składa
wniosek w porozumieniu z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia.
§ 60.
1. Dyrektor Szkoły, na wniosek rodzicoź w (prawnych opiekunoź w) ucznia, w drodze decyzji
administracyjnej mozż e zezwolicź , po spełnieniu wymaganych warunkoź w na spełnianie
obowiązku szkolnego poza Szkołą.
§ 61.
1. W szkole obowiązuje 5 – dniowy tydzienź nauki.
§ 62.
1. Przerwy lekcyjne trwają po 10 minut, w tym dwie tzw. „ obiadowe” po 15 minut w zalezż nosź ci
od organizacji zajęcź .
§ 63.
1. Szkoła prowadzi dokumentację nauczania i działalnosź ci wychowawczej
zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

i opiekunź czej

Rozdział 2
Organizacja wychowania i opieki
§ 64. Szkolny system wychowania.
1. Na początku kazż dego roku szkolnego Rada Pedagogiczna opracowuje i zatwierdza
szczegoź łowy Plan pracy wychowawczo-profilaktycznej
na dany rok szkolny
z uwzględnieniem aktualnych potrzeb i Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.
2. Działania wychowawcze Szkoły mają charakter systemowy i podejmują je wszyscy
nauczyciele zatrudnieni w Szkole wspomagani przez dyrekcję oraz pozostałych pracownikoź w
Szkoły. Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły jest całosź ciowy i obejmuje rozwoź j
ucznia w wymiarze: intelektualnym, emocjonalnym, społecznym i zdrowotnym.
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3. Działania wychowawcze i edukacyjne Szkoły rozszerzone są o realizowanie idei
zroź wnowazż onego rozwoju w czterech sferach: fizycznej, psychicznej społecznej i duchowej,
realizowanej w ramach projektu Szkoła Promująca Zdrowie - promującego zdrowy styl zż ycia.
4. Podjęte działania wychowawcze i profilaktyczne w bezpiecznym i przyjaznym sź rodowisku
szkolnym mają na celu przygotowacź ucznia do:
1) pracy nad sobą;
2) bycia uzż ytecznym członkiem społeczenź stwa;
3) 3) bycia osobą wyroź zż niającą się takimi cechami, jak: odpowiedzialnosź cź, samodzielnosź cź,
odwaga, kultura osobista, uczciwosź cź, dobrocź , patriotyzm, pracowitosź cź, poszanowanie
godnosź ci i innych, wrazż liwosź cź na krzywdę ludzką, szacunek dla starszych, tolerancja;
4) rozwoju samorządnosź ci;
5) dbałosź ci o wypracowane tradycje: klasy, szkoły i sź rodowiska;
6) budowania poczucia przynalezż nosź ci i więzi ze Szkołą;
7) tworzenia sź rodowiska szkolnego, w ktoź rym obowiązują jasne i jednoznaczne reguły
i zasady akceptowane i respektowane przez wszystkich członkoź w społecznosź ci szkolnej.
5. Uczenź jest podstawowym podmiotem w systemie wychowawczym Szkoły. Preferuje się
następujące postawy będące kanonem zachowanź ucznia. Uczenź :
1) zna i akceptuje działania wychowawcze Szkoły;
2) szanuje oraz akceptuje siebie i innych;
3) umie prawidłowo funkcjonowacź w rodzinie, klasie, społecznosź ci szkolnej, lokalnej,
demokratycznym panź stwie oraz sź wiecie;
4) zna i respektuje obowiązki wynikające z tytułu bycia: uczniem, dzieckiem, kolegą,
członkiem społeczenź stwa, Polakiem i Europejczykiem;
5) posiada wiedzę i umiejętnosź ci potrzebne dla samodzielnego poszukiwania wazż nych dla
siebie wartosź ci, okresź lania celoź w i dokonywania wyboroź w;
6) jest zdolny do autorefleksji, nieustannie nad sobą pracuje;
7) zna, rozumie i realizuje w zż yciu zasady zroź wnowazż onego rozwoju;
8) przestrzega zasad kultury bycia;
9) skutecznie komunikuje się;
10) stosuje zasady bezpieczenź stwa oraz higieny zż ycia i pracy;
11) przejawia akceptowany społecznie system wartosź ci;
12) chce i umie dązż ycź do realizacji własnych zamierzenź ;
13) umie diagnozowacź zagrozż enia w realizacji celoź w zż yciowych;
14) jest otwarty na zdobywanie wiedzy.
6. W oparciu o Program Wychowawczo-Profilaktyczny liderzy ciągoź w klas z wychowawcami
opracowują plany na dany rok szkolny. Plan wychowawczo-profilaktyczny w klasie
powinien uwzględniacź następujące zagadnienia:
1)
2)
3)
4)
5)

poznanie ucznia, jego potrzeb i mozż liwosź ci;
przygotowanie ucznia do poznania własnej osoby;
wdrazż anie ucznioź w do pracy nad własnym rozwojem;
pomoc w tworzeniu systemu wartosź ci;
strategie działanź , ktoź rych celem jest budowanie satysfakcjonujących relacji w klasie:
a) adaptacja,
b) integracja,
c) przydział roź l w klasie,
d) wewnątrzklasowy system norm postępowania,
e) okresź lenie praw i obowiązkoź w w klasie, szkole,
f) kronika klasowa, strona internetowa itp.
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6) budowanie wizerunku klasy i więzi pomiędzy wychowankami:
a) wspoź lne uroczystosź ci klasowe, szkolne, obozy naukowe, sportowe,
b) edukacja zdrowotna, regionalna, kulturalna,
c) kierowanie zespołem klasowym na zasadzie włączania do udziału w podejmowaniu
decyzji rodzicoź w i ucznioź w,
d) wspoź lne narady wychowawcze,
e) tematyka godzin wychowawczych z uwzględnieniem zainteresowanź klasy,
f) aktywny udział klasy w pracach na rzecz Szkoły i sź rodowiska,
g) szukanie, pielęgnowanie i rozwijanie tzw. „mocnych stron klasy”.
7) strategie działanź , ktoź rych celem jest wychowanie obywatelskie i patriotyczne;
8) promowanie wartosź ci kulturalnych, obyczajowych, sź rodowiskowych i związanych
z ochroną zdrowia,
9) uwzględnienie kierunkoź w polityki panź stwa i priorytetoź w szkoły w danym roku szkolnym.
Rozdział 3
Organizacja wolontariatu
§ 65.Organizacja wolontariatu w Szkole
1. W szkole w ramach działanź samorządu uczniowskiego organizuje się pracę wolontarystyczną
ucznioź w na rzecz pomocy innym uczniom i instytucjom wspoź łpracującym ze Szkołą. Praca ta
wykonywana jest w formie Szkolnego Klubu Wolontariusza zwanego dalej Klubem.
2. Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangazż owanie społecznosź ci Szkoły: nauczycieli,
ucznioź w oraz rodzicoź w na rzecz potrzebujących.
3. Wolontariusz w Szkole to osoba, ktoź ra ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje
sź wiadczenia na zasadach okresź lonych w Szkolnym Klubie Wolontariusza.
4. Wolontariuszem mozż e bycź kazż dy, kto dobrowolnie i za darmo chce pracowacź na rzecz innych.
5. Nieletni członkowie Klubu zobowiązani są przedstawicź pisemną zgodę rodzicoź w na działanie
w Wolontariacie.
6. Aktywnosź cź wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary:
1) sź rodowisko szkolne;
2) sź rodowisko pozaszkolne.
7. Prawa i obowiązki wolontariusza oraz system rekrutacji do klubu, zakres jego działania
i realizowanych zadanź okresź la program Szkolnego Klubu Wolontariatu.
8. SŚ wiadczenia wolontariuszy są wykonywane w zakresie, w sposoź b i w miejscu i czasie
okresź lonym w porozumieniu z korzystającym z usług wolontarystycznych. Wzoź r
porozumienia i inne szczegoź łowe ustalenia dotyczące funkcjonowania klubu reguluje
Regulamin Klubu.
9. Wolontariusz mozż e wykonywacź sź wiadczenia na rzecz:
1) stowarzyszenia ktoź rego jest członkiem;
2) fundacji;
3) na rzecz innych - za zgodą opiekuna Klubu i po uzgodnieniu z rodzicami.
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10. Działalnosź cź wolontarystyczna jest potwierdzana zasź wiadczeniem, ktoź re wydaje się na
zakonź czenie roku szkolnego lub na zż ądanie zainteresowanego.
Rozdział 4
System doradztwa zawodowego

§ 66. System doradztwa zawodowego
1. W Szkole organizuje się doradztwo zawodowe dla ucznioź w klas VII i VIII.
2. Doradztwo zawodowe to planowe działania realizowane przez doradcę zawodowego, ktoź re
zapewnią uczniom rozwijanie sź wiadomosź ci własnych uzdolnienź , posiadanych kompetencji
i zainteresowanź – w aspekcie własnych pragnienź i ich realizacji w rzeczywistym zż yciu.
3. Zadaniem doradztwa zawodowego jest rozwijanie umiejętnosź ci aktywnego poszukiwania
pracy, podejmowania racjonalnych decyzji oraz usź wiadomienie konsekwencji dokonywanych
wyboroź w.
4. Celem zajęcź organizowanych w zakresie doradztwa jest wykształcenie u ucznioź w
umiejętnosź ci radzenia sobie ze zmianami poprzez szybką adaptację oraz wychodzenia
naprzeciw nowym sytuacjom i wyzwaniom zawodowym.
5. Doradca zawodowy prowadzi zajęcia metodami aktywnymi oraz stara się przyblizż ycź
poszczegoź lne zawody uczniom podczas wycieczek organizowanych do roź zż norodnych
zakładoź w i instytucji.
6. Doradztwo zawodowe obejmuje indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami
i nauczycielami.
7. Poradnictwo zawodowe w ramach pracy z uczniami obejmuje:
1) pomoc w wyborze szkoły ponadpodstawowej,
2) poznawanie siebie, zawodoź w,
3) analizę rynku pracy i mozż liwosź ci zatrudnienia,
4) indywidualna pracę z uczniami mającymi problemy z wyborem szkoły,
5) pomoc w planowaniu rozwoju zawodowego,
6) konfrontowanie samooceny ucznioź w z wymaganiami szkoź ł i zawodoź w,
7) przygotowanie do samodzielnosź ci w trudnych sytuacjach zż yciowych.
8. Zadania szkolnego doradcy zawodowego opisane są w § 76 ust. 10.
9. Działania z zakresu doradztwa zawodowo-edukacyjnego realizowane są przez:
1) szkolnego lidera - nauczyciela prowadzącego w klasach VII i VIII zajęcia z zakresu
doradztwa zawodowego oraz osoby wymienione w pkt 2-9;
2) wychowawcoź w;
3) nauczycieli przedmiotoź w;
4) pedagoga szkolnego;
5) psychologa szkolnego;
6) nauczycieli bibliotekarzy;
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7) nauczycieli specjalistoź w prowadzących zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno –
pedagogicznej i zajęcź rewalidacyjnych, socjoterapeutycznych lub resocjalizacyjnych;
8) pracownikoź w instytucji wspierających doradczą działalnosź cź Szkoły (np. Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej, Powiatowego Urzędu Pracy);
9) rodzicoź w lub osoby zaproszone prezentujące praktyczne aspekty dokonywania wyboroź w
zawodowo-edukacyjnych.
10. Odbiorcami działanź z zakresu doradztwa zawodowo-edukacyjnego są uczniowie oraz ich
rodzice.
11. Zakres zadanź nauczycieli i wychowawcoź w, pracownikoź w instytucji wspoź łpracujących ze
Szkołą, wspierających działania doradcze:
1) w klasach I-VIII utworzenie i zapewnienie ciągłosź ci działania Wewnątrzszkolnego
Systemu Doradztwa Zawodowego zgodnie z Systemem Doradztwa Zawodowego i planu
pracy na kazż dy rok szkolny, realizacja działanź z zakresu przygotowania ucznia do wyboru
drogi edukacyjno-zawodowej:
a) prowadzenie z uczniami zajęcź psychoedukacyjnych, rozmoź w indywidualnych celem
rozpoznania przez ucznioź w znaczenia zmiany w zż yciu, sposoboź w radzenia sobie ze
stresem, roli motywacji oraz umiejętnosź ci wspoź łpracy,
b) prezentowanie rodzicom załozż enź pracy informacyjno – doradczej na rzecz ucznioź w,
2) w klasach VII -VIII zapoznanie ucznioź w z roź zż nymi rodzajami ludzkiej działalnosź ci
zawodowej,
a) prowadzenie z uczniami zajęcź psychoedukacyjnych dotyczących samopoznania,
samoakceptacji, rozpoznawania swoich mocnych i słabych stron,
b) prowadzenie indywidualnej pracy z uczniami, ktoź rzy mogą miecź problemy z wyborem
szkoły i zawodu,
c) podejmowanie wstępnych decyzji przez ucznioź w,
d) prowadzenie zajęcź psychoedukacyjnych dotyczących podejmowania decyzji
edukacyjnych i zawodowych,
e) prowadzenie pracy dotyczącej przekazu informacji zawodowej:
f) pogłębianie informacji o zawodach,
g) zapoznanie ze strukturą szkolnictwa ponadpodstawowego,
h) zapoznanie z ofertą edukacyjną szkolnictwa ponadpodstawowego,
i) konfrontacja samooceny z wymaganiami szkoź ł i zawodoź w,
j) podejmowanie decyzji edukacyjnych i zawodowych,
k) indywidualna praca z uczniami, ktoź rzy mają problemy decyzyjne, intelektualne,
zdrowotne, emocjonalne, rodzinne,
l) wspoź łpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną.
Rozdział 5
Współpraca z rodzicami

§ 67. Wspoź łpraca z rodzicami.
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1. Szkoła traktuje rodzicoź w jako pełnoprawnych partneroź w w procesie edukacyjnym,
wychowawczym i profilaktycznym oraz stwarza warunki do aktywizowania rodzicoź w.
2. Aktywizowanie rodzicoź w i uzyskanie wsparcia w realizowaniu zadanź szkoły realizowane
jest poprzez:
1) pomoc rodzicom w dobrym wywiązywaniu się z zadanź opiekunź czych i wychowawczych
przez:
2) organizowanie treningoź w i warsztatoź w rozwijających umiejętnosź ci rodzicielskie,
3) zapewnienie poradnictwa i konsultacji w rozwiązywaniu trudnosź ci związanych
z wychowaniem dziecka;
4) doskonalenie form komunikacji pomiędzy Szkołą a rodzinami ucznioź w poprzez:
5) organizowanie spotkanź grupowych i indywidualnych z rodzicami,
6) przekazywanie informacji przez korespondencję,e- dziennik, e-maile, telefonicznie, stronę
www, inne materiały informacyjne,
7) dostarczanie rodzicom wiedzy, umiejętnosź ci i pomysłoź w na pomoc dzieciom w nauce
przez:
a) zadawanie interaktywnych zadanź domowych,
b) edukację na temat procesoź w poznawczych dzieci, instruktazż pomagania dziecku;
c) pozyskiwanie i rozwijanie pomocy rodzicoź w w realizacji zadanź szkoły przez:
d) zachęcanie do działanź w formie wolontariatu, inspirowanie rodzicoź w do działania,
e) wspieranie inicjatyw rodzicoź w,
f) wskazywanie obszaroź w działania,
g) upowszechnianie i nagradzanie dokonanź rodzicoź w,
8) włączanie rodzicoź w w zarządzanie Szkołą, poprzez angazż owanie do prac Rady Rodzicoź w,
zespołoź w, koordynowanie działanź szkolnych, rodzicielskich i społecznosź ci lokalnej
w zakresie rozwiązywania problemoź w dzieci przez:
a) ustalanie form pomocy,
b) pozyskiwanie sź rodkoź w finansowych,
c) zapewnianie ciągłosź ci opieki nad dzieckiem,
d) angazż owanie rodzicoź w i ucznioź w z zż ycie lokalnej społecznosź ci.
§ 68.
1. Rodzice i nauczyciele wspoź łdziałają ze Szkołą w sprawach wychowania i kształcenia dziecka.
2. Rodzice wspoź łpracując ze Szkołą mają prawo do:
1) znajomosź ci statutu Szkoły, a wszczegoź lnosź ci do znajomosź ci celoź w i zadanź Szkoły,
programu wychowawczego Szkoły;
2) zgłaszania do Programu Wychowawczo-profilaktycznego swoich propozycji; wnioski
i propozycje przekazują za posź rednictwem wychowawcy do przewodniczącego Rady
Pedagogicznej;
3) wspoź łudziału w pracy wychowawczej;
4) znajomosź ci organizacji pracy Szkoły w danym roku szkolnym. Informacje te przekazuje
dyrektor Szkoły po zebraniu Rady Pedagogicznej;
5) 5)znajomosź ci przepisoź w dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania oraz
przeprowadzania egzaminoź w; przepisy te są omoź wione na pierwszym zebraniu rodzicoź w;
6) uzyskiwania informacji na temat swojego dziecka - jego zachowania, postępoź w w nauce
i przyczyn trudnosź ci (uzyskiwanie informacji ma miejsce w czasie zebranź rodzicoź w,
indywidualnego spotkania się z nauczycielem po uprzednim okresź leniu terminu i miejsca
spotkania, telefonicznie lub pisemnie o frekwencji ucznia);
7) uzyskiwania porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka - porad udziela
wychowawca, pedagog szkolny i na ich wniosek Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna;
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8) wyrazż ania i przekazywania opinii na temat pracy Szkoły: dyrektorowi Szkoły, organowi
sprawującemu nadzoź r pedagogiczny za posź rednictwem Rady Rodzicoź w.
3. Rodzice mają obowiązek:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

dopełnienia formalnosź ci związanych ze zgłoszeniem dziecka do Szkoły;
zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
interesowania się postępami dziecka w nauce, jego frekwencją;
zaopatrzenia dziecka w podręczniki szkolne i niezbędne pomoce;
interesowania się pracą domową oraz zapewnienia dziecku warunkoź w, umozż liwiających
przygotowanie się do zajęcź szkolnych;
przeglądanie zeszytoź w swoich dzieci, zachęcanie do starannego ich prowadzenia,
dbania o własź ciwy stroź j i higienę osobistą swojego dziecka;
dbania, aby dziecko spozż yło posiłek w domu i w szkole;
interesowania się zdrowiem dziecka i wspoź łpracowania z pielęgniarką szkolną;
wspoź łpracowania z nauczycielami w przezwycięzż aniu trudnosź ci w nauce dziecka,
trudnosź ci wychowawczych i rozwijaniu zdolnosź ci;
pokrywania szkoź d umysź lnie spowodowanych przez dziecko;
uczestniczenia w zebraniach zgodnie z ustalonym na dany rok szkolny harmonogramem
zebranź .

§ 69. Zasady wspoź łpracy wychowawczej z rodzicami
1. Rodzice i nauczyciele mają wspoź lny cel: tworzenie warunkoź w do jak najlepszego rozwoju
ucznioź w.
2. W ramach porozumienia z Radą Rodzicoź w zawartego w na zebraniu w dniu 16 marca 2015
roku zawarto ustalenia i zobowiązania dotyczące obopulnej wspoź łpracy wychowawczej
między nauczycielami a rodzicami ucznioź w.
1) Nauczyciele zobowiązali się do:
a) realizowania Program Wychowawczo – Profilaktycznego, opartego na ogoź lnych celach
wychowawczych i zadaniach kierunkowych Szkoły oraz potrzebach ucznioź w,
b) stworzenia warunkoź w do twoź rczej i aktywnej pracy ucznia i doceniania jego wysiłkoź w
i zaangazż owania,
c) informowania w odpowiednim czasie o potrzebnych podręcznikach, materiałach
i przyborach szkolnych,
d) systematycznego, rzetelnego i obiektywnego informowania rodzicoź w/prawnych
opiekunoź w o postępach dziecka w nauce i o zachowaniu w Szkole – podczas zebranź ,
konsultacji, wywiadoź wek i rozmoź w indywidualnych,
e) słuzż enia pomocą rodzicom w rozwiązywaniu problemoź w wychowawczych
i dydaktycznych
oraz informowania o instytucjach wspierających rodzicoź w
w wychowaniu,
f) przestrzegania Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania,
g) wspoź lnego z rodzicami wypracowywania działanź słuzż ących rozwojowi zespołu
klasowego w tym indywidualnego dziecka ,
h) zbierania informacji dotyczących oczekiwanź i potrzeb rodzicoź w w zakresie działalnosź ci
szkoły,
i) uczenia funkcjonowania by nie stanowicź zagrozż enia dla siebie i innych,
j) wspoź lnego podejmowania działanź przeciwdziałających agresji słownej, psychicznej
i fizycznej oraz cyberprzemocy (bullingowi)
k) niewyrazż ania negatywnych opinii o rodzicach w obecnosź ci dzieci,
l) niepodwazż ania ich autorytetu,
m) szanowania poglądoź w i przekonanź innych ludzi.
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2) Rodzice zobowiązali się do :
a) zapewninienia swojemu dziecku własź ciwych warunkoź w do nauki i wypoczynku
w domu, niezbędne podręczniki, materiały i przybory szkolne,
b) systematycznego posyłania dziecka do Szkoły,
c) pisemnego usprawiedliwiania nieobecnosź ci,
d) zadbania, aby lekcje były odrabiane na biezż ąco, a zaległosź ci uzupełnione,
e) systematycznego sź ledzenia postępoź w dziecka w nauce,
f) kontrolowania dzienniczka zachowanź , zeszytoź w i cź wiczenź dziecka,
g) nie bagatelizowania uwag na temat zachowania dziecka,
h) uczestniczenia w spotkaniach z wychowawcami zgodnie z przyjętym harmonogramem,
i) uzyskiwania informacji o dziecku na zebraniach, konsultacjach lub po wczesź niejszym
uzgodnieniu terminu z nauczycielem,
j) kontaktowania się z nauczycielami w przypadkach uzasadnionych losowo, jednak po
uprzednim uzgodnieniu takiego spotkania z nauczycielem (poprzez telefon do Szkoły),
k) nie zż ądania informacji o postępach dziecka w trakcie prowadzonych przez nauczyciela
zajęcź szkolnych (w tym roź wniezż dyzż uroź w na korytarzach i boisku szkolnym),
l) kontaktowania się z nauczycielem w celu rozwiązania problemu dydaktycznego
i wychowawczego,
m)uzgadniania jednolitego frontu oddziaływania,
n) rozwiązywania konfliktoź w między dzieckiem własnym a innym tylko w obecnosź ci
wychowawcy, pedagoga lub rodzica tegozż dziecka,
o) wspoź łdziałania z nauczycielami w celu przeciwdziałania agresji słownej, psychicznej
i fizycznej oraz cyberprzemocy,
p) przekazywania norm i zasad wspoź łzż ycia społecznego,
q) nie wypowiadania się krytycznie przy dziecku na temat osoź b dorosłych i innych dzieci,
r) nie wyrazż ania negatywnych opinii o Szkole, nauczycielach, w obecnosź ci dzieci.
3. Miejscem kontaktoź w nauczycieli i rodzicoź w na terenie Szkoły są sale lekcyjne lub wskazane
gabinety.
4. Poza tymi miejscami informacje nie są udzielane.
5. Nauczyciel nie udziela informacji rodzicom o postępach dziecka w trakcie prowadzonych
przez siebie zajęcź szkolnych (w tym roź wniezż dyzż uroź w na korytarzach, boisku szkolnym) oraz
w miejscu zakłoź cającym spokoź j i dyskrecję rozmowy.
6. Niedopuszczalne jest przekazywanie informacji rodzicom w pokoju nauczycielskim
w obecnosź ci innych postronnych osoź b i dzieci oraz na korytarzu szkolnym.
Rozdział 6
Działalność innowacyjna i eksperymentalna
§ 70. Działalnosź cź innowacyjna i eksperymentalna
1. W Szkole mogą bycź wprowadzane innowacje pedagogiczne i prowadzone zajęcia
eksperymentalne. Innowacją pedagogiczną są nowatorskie rozwiązania programowe,
organizacyjne lub metodyczne mające na celu poprawę jakosź ci pracy Szkoły i efektywnosź cź
kształcenia.
2. Innowacja mozż e obejmowacź wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne. Innowacja mozż e bycź
wprowadzona w całej szkole lub w oddziale lub grupie.
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3. Rozpoczęcie innowacji jest mozż liwe po zapewnieniu przez Szkołę odpowiednich warunkoź w
kadrowych i organizacyjnych, niezbędnych do realizacji planowanych działanź innowacyjnych
i eksperymentalnych.
4. Innowacje wymagające przyznanie Szkole dodatkowych sź rodkoź w budzż etowych, mogą bycź
podjęte po wyrazż eniu przez organ prowadzący Szkołę pisemnej zgody na finansowanie
planowanych działanź .
5. Udział nauczycieli w innowacji lub eksperymencie jest dobrowolny.
6. Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w Szkole podejmuje Rada Pedagogiczna.
7. Uchwała w sprawie wprowadzenia innowacji mozż e bycź podjęta po uzyskaniu:
1) zgody nauczycieli, ktoź rzy będą uczestniczycź w innowacji;
2) opinii Rady Rodzicoź w;
3) 3)pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej prowadzenie
w Szkole, w przypadku, gdy załozż enia innowacji nie były wczesź niej opublikowane
8. Uchwałę Rady Pedagogicznej w sprawie wprowadzenia innowacji wraz z opisem jej zasad
oraz opinią Rady Szkoły i zgodą autora lub zespołu autorskiego innowacji, o ktoź rej mowa w
ust. 7 pkt. 1-3.
9. Po wyrazż eniu pisemnej zgody na finansowanie planowanych działanź wprowadzenia
innowacji przez organ prowadzący Szkołę i akceptacji kuratora, innowacja zostaje
wprowadzona.
10. W zakresie działalnosź ci innowacyjnej Szkoła wspoź łpracuje
i stowarzyszeniami zajmującymi się okresź loną problematyką.

z

organizacjami

11. Organizacja wspoź łpracy, o ktoź rej mowa w ust. 10, następuje po ustaleniu i podpisaniu
porozumienia o wzajemnym wspoź łdziałaniu, okresź lającym jego zakres, formy, zasady i czas
trwania.

DZIAŁ V
Rozdział 1

Zakres zadań nauczycieli
§ 71. Obowiązki nauczycieli.
1. Nauczyciel w swojej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekunczej kieruje się zawsze
dobrem ucznioź w, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską, z poszanowaniem
godnosź ci osobistej ucznia.
2. Do obowiązkoź w nauczycieli nalezż y w szczegoź lnosź ci:
1) dbałosź cź o zż ycie, zdrowie i bezpieczenź stwo ucznioź w podczas zajęcź organizowanych przez
szkołę;
2) prawidłowe organizowanie procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej
wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu nauczania
danego przedmiotu, wyboź r optymalnych form organizacyjnych i metod nauczania w celu
maksymalnego ułatwienia uczniom zrozumienia istoty realizowanych zagadnienź ,
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3)
4)
5)

6)
7)
8)
9)

10)
11)
12)
13)
14)

motywowanie ucznioź w do aktywnego udziału w lekcji, formułowania własnych opinii
i sądoź w, wyboź r odpowiedniego podręcznika i poinformowanie o nim ucznioź w;
kształcenie i wychowywanie młodziezż y w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolnosź ci sumienia i szacunku dla
kazż dego człowieka;
dbanie o kształtowanie u ucznioź w postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą
demokracji, pokoju i przyjazź ni między ludzź mi roź zż nych narodoź w, ras i sź wiatopoglądoź w;
tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, wykonywanie pomocy dydaktycznych
wspoź lnie z uczniami, udział w gromadzeniu innych niezbędnych sź rodkoź w dydaktycznych
(zgłaszanie dyrekcji zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałosź cź o pomoce i sprzęt
szkolny;
rozpoznawanie mozż liwosź ci psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych,
a w szczegoź lnosź ci rozpoznawanie przyczyn niepowodzenź szkolnych;
prowadzenie zindywidualizowanej pracy z uczniem o specjalnych potrzebach, na
obowiązkowych i dodatkowych zajęciach;
wnioskowanie do wychowawcy o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną ucznia,
w przypadkach, gdy podejmowane przez nauczyciela działania nie przyniosły
oczekiwanych zmian lub, gdy nauczyciel zdiagnozował wybitne uzdolnienia;
dostosowanie
wymaganź
edukacyjnych
z
nauczanego
przedmiotu
(zajęcź )
do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dla ucznia oraz mozż liwosź ci
psychofizycznych ucznia:
a) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego
orzeczenia oraz ustalenź zawartych w indywidualnym programie edukacyjnoterapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisoź w w sprawie
warunkoź w organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodziezż y
niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach
i oddziałach ogoź lnodostępnych lub integracyjnych albo przepisoź w w sprawie
warunkoź w organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodziezż y
niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach,
szkołach i oddziałach oraz w osź rodkach,
b) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego
orzeczenia,
c) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni
specjalistycznej, o specyficznych trudnosź ciach w uczeniu się lub inną opinię poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej - na podstawie tej opinii,
d) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w lit. a – c , ktoź ry objęty jest
pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole - na podstawie rozpoznania
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych mozż liwosź ci
psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistoź w, o ktoź rym mowa
w
przepisach
w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach i placoź wkach;
e) posiadających opinię lekarza o ograniczonych mozż liwosź ciach wykonywania
okresź lonych cź wiczenź na wychowaniu fizycznym;
bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie biezż ące wiedzy
i umiejętnosź ci ucznioź w z zachowaniem wspierającej i motywującej funkcji oceny;
uzasadnianie wystawianych ocen w sposoź b okresź lony w wewnątrzszkolnym systemie
oceniania;
zachowanie jawnosź ci ocen dla ucznia i rodzica;
udostępnianie pisemnych prac ucznioź w zgodnie z Wewnątrzszkolnymi Zasadami
Oceniania;
informowanie rodzicoź w o przewidywanych rocznych klasyfikacyjnych ocenach według
formy ustalonej w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania;
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15) wspieranie rozwoju psychofizycznego ucznioź w, ich zdolnosź ci i zainteresowanź , m.in.
poprzez pomoc w rozwijaniu szczegoź lnych uzdolnienź i zainteresowanź przygotowanie do
udziału w konkursach, zawodach;
16) udzielanie pomocy w przezwycięzż aniu niepowodzenź szkolnych ucznioź w, rozpoznanie
mozż liwosź ci i potrzeb ucznia w porozumieniu z wychowawcą;
17) wspoź łpraca z wychowawcą i samorządem klasowym;
18) indywidualne kontakty z rodzicami ucznioź w;
19) doskonalenie umiejętnosź ci dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej,
aktywny udział we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej i udział w lekcjach
kolezż enź skich, uczestnictwo w konferencjach metodycznych oraz innych formach
doskonalenia organizowanych przez, Okręgową Komisjw Egzaminacyjną lub inne
instytucje w
porozumieniu z dyrekcją Szkoły zgodnie ze szkolnym planem
Wewnątrzszkolnego Doskonalena Nauczycieli;
20) aktywny udział w zż yciu Szkoły: uczestnictwo w uroczystosź ciach i imprezach
organizowanych przez Szkołę, opieka nad uczniami skupionymi w organizacji, kole
przedmiotowym, kole zainteresowanź lub innej formie organizacyjnej;
21) przestrzeganie dyscypliny pracy: aktywne pełnienie dyzż uru przez całą przerwę
miedzylekcyjną, natychmiastowe informowanie dyrekcji o nieobecnosź ci w pracy,
punktualne rozpoczynanie i konź czenie zajęcź oraz innych zapisoź w Kodeksu Pracy;
22) prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej, terminowe dokonywanie
prawidłowych wpisoź w do dziennika, arkuszy ocen i innych dokumentoź w, okresź lonych w
„Regulaminie prowadzenia i przechowywania dokumentacji szkolnej” a takzż e potwierdzanie
własnoręcznym podpisem odbyte zajęcia;
23) kierowanie się w swoich działaniach dobrem ucznia, a takzż e poszanowanie godnosź ci
osobistej ucznia;
24) przestrzeganie tajemnicy słuzż bowej i ochrona danych osobowych ucznioź w i rodzicoź w;
25) przestrzeganie zasad wspoź łzż ycia społecznego i dbanie o własź ciwe relacje pracownicze;
26) dokonanie wyboru podręcznikoź w i programu nauczania lub opracowanie własnego
programu nauczania i zapoznanie z
nimi ucznioź w i rodzicoź w, po uprzednim
przedstawieniu ich do zaopiniowania przez Radę Pedagogiczną;
27) uczestniczenie w przeprowadzaniu egzaminu w ostatnim roku nauki w szkole.
3. W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest
realizowacź :
1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekunź cze, prowadzone bezposź rednio z uczniami
lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze okresź lonym przepisami dla danego
stanowiska;
2) rozwijacź własne kompetencje zawodowe przez uczestniczenie w doskonaleniem
zawodowym;
3) uczestniczycź w wszystkich zebraniach Rady Pedagogicznej, szkoleniach, a ponadto
wykonywacź zadania Zespołoź w Nauczycieli, do ktoź rych nauczyciel nalezż y.
4. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekunź czą oraz odpowiada za
jakosź cź i wyniki tej pracy oraz bezpieczenź stwo powierzonych jego opiece ucznioź w.
§ 72. Zadania wychowawcoź w klas
1. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,
a w szczegoź lnosź ci:
1) tworzenie warunkoź w wspomagających rozwoź j ucznia, proces jego uczenia się oraz
przygotowanie do zż ycia w rodzinie i społeczenź stwie;
2) systematyczne diagnozowanie sytuacji wychowawczej i edukacyjnej ucznioź w,
opracowanie i modyfikowanie w zalezż nosź ci od potrzeb, w oparciu o Szkolny Program
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3)
4)
5)
6)

7)

Wychowawczo – Profilaktyczny planu pracy wychowawczej – ze szczegoź lnym
uwzględnieniem diagnozy potrzeb ucznioź w;
inspirowanie i wspomaganie działanź zespołowych ucznioź w;
podejmowanie działanź umozż liwiających rozwiązywanie konfliktoź w w zespole ucznioź w
pomiędzy uczniami a innymi członkami społecznosź ci szkolnej;
przewodniczenie i koordynowanie pracami Zespołu Nauczycieli i Specjalistoź w
Pracujących w Jednym Oddziale (zwoływanie zespołu, protokołowanie zebranź zespołu,
podejmowanie decyzji, opracowanie sprawozdania rocznego z prac zespołu);
przewodniczenie i koordynowanie pracami zespołu nauczycieli nad opracowaniem dla
ucznioź w danego oddziału zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego
oraz
odpowiadanie za sporządzanie stosownej dokumentacji (IPETy, ewentualne ich
modyfikacje, Wielospecjalistyczne Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia dokonywane w
kazż dym poź łroczu);
wychowawca klasy, w ktoź rej funkcjonują uczniowie objęci kształceniem specjalnym oraz
uczniowie korzystający z pomocy psychologiczno – pedagogicznej ma obowiązek
interesowania się udziałem ucznia w zajęciach specjalistycznych, a wszelkie
nieprawidłowosź ci zgłaszacź wicedyrektorowi szkoły odpowiedzialnemu za pomoc
psychologiczno- pedagogiczną.

2. Wychowawcy klas są zobowiązani zapoznacź ucznioź w z:
1)
2)
3)
4)

zasadami postępowania w razie zauwazż enia ognia;
sygnałami alarmowymi na wypadek zagrozż enia;
z planami ewakuacji, oznakowaniem droź g ewakuacyjnych;
zasadami bezpiecznego zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie
zagrozż enia.

3. Wychowawca realizuje zadania poprzez:
1) blizż sze poznanie ucznioź w, ich zdrowia, cech osobowosź ciowych, warunkoź w rodzinnych
i bytowych, ich potrzeb i oczekiwanź ;
2) rozpoznawanie i diagnozowanie mozż liwosź ci psychofizycznych oraz indywidualnych
potrzeb rozwojowych wychowankoź w;
3) wnioskowanie o objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
4) tworzenie sź rodowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwoź j fizyczny
i psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczenź stwa i zaufania;
5) ułatwianie adaptacji w sź rodowisku roź wiesź niczym (kl.1) oraz pomoc w rozwiązywaniu
konfliktoź w z roź wiesź nikami;
6) pomoc w rozwiązywaniu napięcź powstałych na tle konfliktoź w rodzinnych, niepowodzenź
szkolnych spowodowanych trudnosź ciami w nauce;
7) organizowanie zż ycia codziennego ucznioź w w szkole, wdrazż anie ich do wspoź łpracy
i wspoź łdziałania z nauczycielami i wychowawcą;
8) realizację planu zajęcź do dyspozycji wychowawcy;
9) czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy ucznioź w w klasie oraz nad wymiarem
i rozkładem prac zadawanych im do samodzielnego wykonania w domu;
10) utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej mu
klasie w celu ustalenia zroź zż nicowanych wymaganź wobec ucznioź w i sposobu udzielania im
pomocy w nauce;
11) rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrazż anie efektywnych technik uczenia się;
12) wdrazż anie ucznioź w do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwosź ci, pokonywania trudnosź ci,
odpornosź ci na niepowodzenia, porządku i punktualnosź ci, do prawidłowego i efektywnego
organizowania sobie pracy;
13) systematyczne analizowanie i diagnozowanie postępoź w (wynikoź w) ucznioź w w nauce:
zwracanie szczegoź lnej uwagi zaroź wno na ucznioź w szczegoź lnie uzdolnionych, jak i na tych,
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14)

15)

16)
17)
18)

19)
20)
21)
22)

ktoź rzy mają trudnosź ci i niepowodzenia w nauce, omawianie wspoź lnie z wychowankami,
samorządem klasowym, nauczycielami i rodzicami przyczyn niepowodzenź ucznioź w w
nauce, pobudzanie dobrze i sź rednio uczących się do dalszego podnoszenia wynikoź w w
nauce, czuwanie nad regularnym uczęszczaniem ucznioź w na zajęcia lekcyjne, badanie
przyczyn opuszczania przez wychowankoź w zajęcź szkolnych, udzielanie wskazoź wek i
pomocy tym, ktoź rzy (z przyczyn obiektywnych) opusź cili znaczną ilosź cź zajęcź szkolnych i
mają trudnosź ci w uzupełnieniu materiału;
wdrazż anie ucznioź w do społecznego działania oraz kształtowania własź ciwych postaw
moralnych, kształtowanie własź ciwych stosunkoź w miedzy uczniami - zż yczliwosź ci,
wspoź łdziałania, wzajemnej pomocy, wytwarzanie atmosfery sprzyjającej rozwijaniu
wsź roź d nich kolezż enź stwa i przyjazź ni, kształtowanie umiejętnosź ci wspoź lnego
gospodarowania na terenie klasy, odpowiedzialnosź ci za ład, czystosź cź estetykę klas,
pomieszczenź i terenu Szkoły, rozwijanie samorządnosź ci i inicjatyw uczniowskich;
podejmowanie działanź umozż liwiających pozż yteczne i wartosź ciowe spędzanie czasu
wolnego, pobudzanie do roź zż norodnej działalnosź ci i aktywnosź ci sprzyjającej wzbogacaniu
osobowosź ci i kierowanie tą aktywnosź cią, rozwijanie zainteresowanź i zamiłowanź ,
interesowanie się udziałem ucznioź w w zż yciu Szkoły, społecznosź ci lokalnej, konkursach,
zawodach, ich działalnosź cią w kołach i organizacjach;
tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na zż yczliwosź ci i zaufaniu, m.in.
poprzez organizację
zajęcź pozalekcyjnych, wycieczek, biwakoź w, rajdoź w, obozoź w
wakacyjnych, zimowisk, wyjazdoź w na „ zielone szkoły”;
unikanie złosź liwosź ci i przesady w ocenie błędoź w i wad ucznioź w;
tworzenie warunkoź w umozż liwiających uczniom odkrywanie i rozwijanie pozytywnych
stron ich osobowosź ci: stwarzanie uczniom warunkoź w do wykazania się nie tylko
zdolnosź ciami poznawczymi, ale takzż e - poprzez powierzenie zadanź na rzecz spraw i osoź b
drugich - zdolnosź ciami organizacyjnymi, opiekunź czymi, artystycznymi, menedzż erskimi,
przymiotami ducha i charakteru;
wdrazż anie ucznioź w do dbania o zdrowie, higienę osobistą i psychiczną, o stan higieniczny
otoczenia oraz do przestrzegania zasad bezpieczenź stwa w Szkole i poza Szkołą;
wspoź łpraca z rodzicami, opiekunami ucznioź w w sprawach ich zdrowia, organizowanie
opieki i pomocy materialnej uczniom;
udzielanie pomocy, rad i wskazoź wek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach
zż yciowych, występowanie do organoź w Szkoły i innych instytucji z wnioskami o udzielenie
pomocy;
coroczną ewaluację własnej
pracy wychowawczej i ewentualne wprowadanie
niezbędnych zmian i modyfikacji.

4. Wychowawca ustala ocenę zachowania swoich wychowankoź w po zasięgnięciu opinii ucznia,
jego kolegoź w i nauczycieli, wnioskuje w sprawie przyznawania nagroź d i udzielania kar.
Wychowawca ma prawo ustanowicź przy wspoź łpracy z Klasową Radą Rodzicoź w własne
formy nagradzania i motywowania wychowankoź w.
5. Wychowawca zobowiązany jest do wykonywania czynnosź ci administracyjnych dotyczących
klas:
1) prowadzi dziennik lekcyjny, arkusze ocen;
2) sporządza zestawienia statystyczne dotyczące klasy;
3) nadzoruje prowadzenie ewidencji wpłat składek przez skarbnika klasowego;
4) wypisuje sź wiadectwa szkolne;
5) wykonuje inne czynnosź ci administracyjne dotyczące klasy, zgodnie z zarządzeniami
władz szkolnych, poleceniami dyrektora Szkoły oraz uchwałami Rady Pedagogicznej.
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§ 73. Zadania pedagoga szkolnego:
1. Zadaniem pedagoga szkolnego jest otaczanie opieką ucznioź w w Szkole, a w szczegoź lnosź ci:
1) prowadzenie badanź i działanź diagnostycznych dotyczących ucznioź w, w tym
diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz mozż liwosź ci
psychofizycznych, a takzż e wspieranie mocnych stron ucznia;
2) minimalizowanie skutkoź w zaburzenź rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania
oraz inicjowanie i organizowanie roź zż nych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w sź rodowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia;
3) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej; wspomaganie nauczycieli i wychowawcoź w
w rozwiązywaniu problemoź w wychowawczych i pomocy w sytuacjach krytycznych;
4) wspieranie rodzicoź w w innych działaniach wyroź wnujących szanse edukacyjne ucznioź w;
5) rozpoznawanie i analizowanie przyczyn niepowodzenź edukacyjnych;
6) okresź lanie form i sposoboź w udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej
zaroź wno uczniom, rodzicom , jak i nauczycielom, w przypadkach, gdy uczenź takiej pomocy
potrzebują, organizowanie, koordynowanie i prowadzenie roź zż nych form pomocy
psychologiczno –pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb i ustalenź
dyrektora w zakresie form, sposobu i ilosź ci godzin pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
7) podejmowanie działanź wychowawczych i profilaktycznych wynikających z Programu
Wychowawczo - Profilaktycznego w stosunku do ucznioź w z udziałem rodzicoź w
i wychowawcoź w;
8) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej lub rzeczowej uczniom
znajdującym się w trudnej sytuacji zż yciowej;
9) prowadzenie warsztatoź w dla rodzicoź w oraz udzielanie im indywidualnych porad
w zakresie wychowania;
10) wspomaganie i pomoc nauczycielom w realizacji Programu WychowawczoProfilaktycznego;
11) udział w opracowywaniu Programoź w Profilaktyki i Programu Wychowawczego;
12) koordynowanie pracami Zespołu d/s Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, zgodnie
z postanowieniami dyrektora szkoły;
13) nadzoź r i analizowanie stopnia przestrzegania w szkole postanowienź Konwencji o prawach
dziecka i prawach człowieka.
2. Pedagog sprawuje opiekę nad monitoringiem wizyjnym zainstalowanym w budynku. W razie
stwierdzenia widocznych, niepokojących sytuacji w celu zapewnienia mozż liwie największego
bezpieczenź stwa szkoły i ucznioź w, pedagog ma obowiązek podjącź działania zaradcze oraz
sporządzicź kroź tką informację w „karcie zdarzenź ”.
3. Pedagog informuje dyrektora Szkoły o wszelkich zakłoź ceniach i awariach systemu
monitoringu wizyjnego.
4. Powyzż sze zadania pedagog szkolny realizuje:
1) we wspoź łdziałaniu z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi, pielęgniarką
szkolną, organami Szkoły i instytucjami pozaszkolnymi;
2) we wspoź łpracy z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami
specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz
w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach.
5. Pedagog prowadzi „Dziennik pedagoga”, rejestr opinii i orzeczenź wydawanych przez
poradnię psychologiczno –pedagogiczną i inne specjalistyczne poradnie oraz inną
dokumentację wynikającą z potrzeb Szkoły.
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6. Pedagog realizuje zadania ujęte § 75 ust.5 pkt 1 – 5.
§ 74. Zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza:
1. W ramach pracy pedagogicznej nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest do:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

udostępniania zbioroź w w wypozż yczalni i czytelni;
indywidualnego doradztwa w wyborze lektur, pomocy w poszukiwaniu informacji,
poznania czytelnikoź w, ich zainteresowanź i potrzeb czytelniczych;
udzielania informacji o zasobach biblioteki;
rozwijania indywidualnych zainteresowanź ucznioź w poprzez organizowanie roź zż norodnych
konkursoź w, wystaw, imprez czytelniczych oraz form wizualnej informacji i reklamy
ksiązż ki;
prowadzenia zajęcź w ramach realizacji rozwijania edukacji czytelniczej i medialnej co
najmniej 2 godziny w kazż dym zespole klasowym, w ciągu roku;
umozż liwienia uczniom, nauczycielom oraz rodzicom lub prawnym opiekunom, dostępu
do roź zż nych zź roź deł informacji;
kształcenia i doskonalenia u ucznioź w umiejętnosź ci posługiwania się technologią
informacyjną;
opieki nad uczniem pod względem bezpiecznego korzystania z Internetu;
sprawowania opieki nad uczniami korzystającymi z zasoboź w biblioteki szkolnej oraz
uczniami skierowanymi do biblioteki w czasie zajęcź , nieobowiązkowych, dodatkowych
(religia) lub wynikających z organizacji pracy Szkoły;
wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli,
wdrazż ania czytelnikoź w do poszanowania zbioroź w bibliotecznych oraz sprzętu
komputerowego;
organizowanie roź zż norodnych działanź rozwijających wrazż liwosź cź kulturową i społeczną.

2. W ramach prac organizacyjnych i technicznych nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest do:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

gromadzenia zbioroź w – zgodnie z programem i potrzebami placoź wki;
ewidencji zbioroź w – zgodnie z obowiązującymi przepisami;
opracowania zbioroź w (klasyfikacja, katalogowanie, opracowanie techniczne);
dyselekcji zbioroź w (materiałoź w zbędnych i zniszczonych);
5)organizacji warsztatu informacyjnego (prowadzenia katalogoź w, kartotek, teczek);
konserwacji zbioroź w;
ewidencji i statystyki wypozż yczenź ;
opracowania rocznego planu pracy biblioteki;
składania sprawozdanź z działalnosź ci biblioteki za I i II poź łrocze;
uzgadniania stanu majątkowego z księgowosź cią;
dokonywania zakupoź w ksiązż ek przeznaczonych na nagrody dla ucznioź w za osiągnięcia
w nauce, olimpiadach, konkursach;
12) prenumeraty czasopism,
3. Nauczyciele bibliotekarze prowadzą „Dziennik biblioteki szkolnej” oraz inną dokumentację
wynikającą z potrzeb Szkoły.
§ 75. Zadania nauczycieli specjalistoź w: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów
pedagogicznych, doradców zawodowych
1. Nauczyciele specjalisź ci rozpoznają potrzeby edukacyjne i mozż liwosź ci psychofizyczne ucznioź w
niepełnosprawnych oraz zagrozż onych niedostosowaniem społecznym.
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2. Organizują zajęcia specjalistyczne i opracowują programy terapeutyczne dla ucznioź w
objętych pomocą psychologiczno – pedagogiczną.
3. Zgłaszają niezwłocznie wychowawcy klasy i rodzicom nieusprawiedliwioną absencję ucznia na
zajęciach specjalistycznych, w tym rewalidacyjnych.
4. Wspoź łpracują ze wszystkimi nauczycielami, a w szczegoź lnosź ci uczestniczą w cyklicznych
i zwoływanych w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej nizż dwa razy w roku szkolnym
zebraniach Zespołu Nauczycieli i Specjalistoź w Pracujących w Jednym Oddziale.
5. Wykonują ponadto zadania zgodnie z powierzonymi obowiązkami ujętymi w Dziale V,
Rozdział I niniejszego Statutu, realizują w ramach tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, bezpośrednio z
uczniami albo na ich rzecz oraz zajęcia w ramach zadań związanych z:
1) prowadzeniem badań i działań diagnostycznych dzieci i młodzieży, w tym badań
przesiewowych,
diagnozowaniem
indywidualnych
potrzeb
rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży w celu określenia
ich mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn
niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu, w tym barier
i ograniczeń utrudniających im funkcjonowanie
i uczestnictwo w życiu szkoły,
2) udzielaniem uczniom, wychowankom, rodzicom i nauczycielom pomocy
psychologiczno- pedagogicznej, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie
art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
3) dokonywaniem wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dzieci
i młodzieży objętych kształceniem specjalnym, o której mowa w przepisach wydanych
na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. ,
4) prowadzeniem działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci
i młodzieży, w tym działań mających na celu przeciwdziałanie pojawianiu się
zachowań ryzykownych związanych z używaniem przez uczniów i wychowanków
środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych
substancji psychoaktywnych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust.
3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;
5) zajęcia i działania z zakresu doradztwa zawodowego, o których mowa w przepisach
wydanych na podstawie art. 47ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo
oświatowe.
6. Do zadanź psychologa nalezż y w szczegoź lnosź ci:
1) prowadzenie badanź i działanź diagnostycznych dotyczących ucznioź w, w tym
diagnozowanie potencjalnych mozż liwosź ci oraz wspieranie mocnych stron ucznia,
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, okresź lenia
odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działanź
profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec ucznioź w, rodzicoź w i nauczycieli,
3) organizowanie i prowadzenie roź zż nych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla
ucznioź w, rodzicoź w i nauczycieli, w tym terapii indywidualnej i grupowej,
4) minimalizowanie skutkoź w zaburzenź rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania
oraz inicjowanie roź zż nych form pomocy wychowawczej w sź rodowisku szkolnym i
pozaszkolnym ucznia,
5) wspieranie wychowawcoź w klas oraz zespołoź w wychowawczych i innych zespołoź w
problemowo-zadaniowych w działaniach wynikających z programu wychowawczego
szkoły i programu profilaktyki;
6) powyzż sze zadania psycholog szkolny realizuje:
a) we wspoź łdziałaniu z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi, pielęgniarką
szkolną, organami szkoły i instytucjami pozaszkolnymi;
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b) we wspoź łpracy z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami
specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz
w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach;
7) psycholog prowadzi „Dziennik psychologa”, indywidualne karty ucznioź w objętych
pomocą psychologiczną i inną dokumentację wynikającą z potrzeb Szkoły.
8) Psycholog ponadto realizuje zadania ujęte § 75 ust. 5 pkt 1 – 5.
7. Do zadanź nauczyciela wspoź łorganizującego kształcenie (specjalne) integracyjne nalezż y:
1) rozpoznawanie potrzeb edukacyjnych i mozż liwosź ci psychofizycznych ucznioź w
niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie;
2) wspoź łorganizowanie zajęcź edukacyjnych i pracy wychowawczej w formach
integracyjnych, w szczegoź lnosź ci:
3) wspoź lnie z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne wyboź r lub opracowanie
programoź w nauczania;
4) udział w pracach Zespołu Nauczycieli Specjalistoź w Pracujących w Jednym Oddziale,
dokonującego okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia z
cyklicznym sporządzaniem oceny poziomu efektywnosź ci IPETu;
5) dostosowanie realizacji programoź w nauczania, programu wychowawczego i programu
profilaktyki do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i mozż liwosź ci psychofizycznych
dzieci niepełnosprawnych oraz zagrozż onych niedostosowaniem lub niedostosowanych
społecznie;
6) wspieranie ucznia w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez innych nauczycieli,
bazując na jego mocnych stronach w zalezż nosź ci od indywidualnych potrzeb i mozż liwosź ci
psychofizycznych z zastosowaniem dostępnych sprzętoź w adaptacyjnych, pomocy
dydaktycznych i specjalistycznych narzędzi;
7) udzielanie pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne w doborze metod
pracy z uczniami niepełnosprawnymi oraz zagrozż onymi niedostosowaniem
i niedostosowanymi społecznie;
8) prowadzenie
lub organizowanie roź zż nego rodzaju form pomocy pedagogicznej
i psychologicznej dla dziecka i jego rodziny;
9) prowadzenie dokumentacji własnej pracy i efektoź w pomocy uczniom;
10) wspoź łpracowanie z innymi nauczycielami i wychowawcami klas w celu zapewnienia
uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych mozż liwosź ci optymalnego rozwoju i ich
uczestnictwa w zż yciu Szkoły.
11) Nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne realizuje ponadto zadania
ujęte § 75 ust. 5 pkt 1 – 5.

8. Do zadanź terapeuty pedagogicznego oraz nauczyciela prowadzącego zajęcia rewalidacyjne
nalezż y w szczegoź lnosź ci:
1) prowadzenie badanź diagnostycznych ucznioź w z zaburzeniami i odchyleniami
rozwojowymi lub specyficznymi trudnosź ciami w uczeniu się w celu rozpoznawania
trudnosź ci oraz monitorowania efektoź w oddziaływanź terapeutycznych;
2) rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w zż yciu
Szkoły;
3) prowadzenie zajęcź korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęcź o charakterze
terapeutycznym;
4) podejmowanie działanź profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym
ucznioź w, we wspoź łpracy z rodzicami ucznioź w;
5) wspieranie nauczycieli, wychowawcoź w grup wychowawczych i innych specjalistoź w w:
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a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz mozż liwosź ci
psychofizycznych ucznioź w w celu okresź lenia mocnych stron, predyspozycji,
zainteresowanź i uzdolnienź ucznioź w oraz przyczyn niepowodzenź edukacyjnych lub
trudnosź ci w funkcjonowaniu ucznioź w, w tym barier i ograniczenź utrudniających
funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w zż yciu Szkoły,
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
6) udział w zebraniach i pracach: Zespołoź w Nauczycieli i Specjalistoź w Pracujących w Jednym
Oddziale;
7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych mozż liwosź ci,
predyspozycji i uzdolnienź ucznioź w;
8) podejmowanie działanź wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu
wychowawczo -profilaktycznego w stosunku do ucznioź w z udziałem rodzicoź w i
wychowawcoź w;
9) prowadzenie w ramach rewalidacji zajęcź z zakresu doradztwa zawodowego związanych
z wyborem kierunku kształcenia oraz okresź lenie w IPET zajęcź z zakresu doradztwa
zawodowego;
10) prowadzenie dokumentacji zajęcź , zgodnie z odrębnymi przepisami.
11) Terapeuta pedagogiczny ponadto realizuje zadania ujęte § 75 ust. 5 pkt 1 – 5.

9.

Do zadanź nauczyciela rehabilitacji ruchowej nalezż y:
1) organizowanie i prowadzenie zajęcź rehabilitacji ruchowej;
2) opracowanie i realizowanie zgodnie z potrzebami, wskazaniami lekarza specjalisty
i mozż liwosź ciami szkoły planu indywidualnej rehabilitacji ruchowej kazż dego ucznia;
3) udzielanie pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne w doborze metod
pracy z uczniami niepełnosprawnymi ruchowo;
4) prowadzenie lub organizowanie roź zż nego rodzaju form pomocy pedagogicznej
i psychologicznej dla dziecka i jego rodziny;
5) prowadzenie przez nauczyciela rehabilitacji ruchowej „Dziennika zajęcź rehabilitacji
ruchowej”.

§ 76. Zadania i obowiązki doradcy zawodowego
1. Do zadanź doradcy zawodowego nalezż y w szczegoź lnosź ci:
1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania ucznioź w na informacje edukacyjne
i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych
własź ciwych dla danego poziomu kształcenia;
3) prowadzenie zajęcź związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu
z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowanź
i uzdolnienź ucznioź w;
4) koordynowanie działalnosź ci informacyjno-doradczej prowadzonej przez Szkołę;
5) wspoź łpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłosź ci działanź
w zakresie zajęcź związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
6) wspieranie nauczycieli, wychowawcoź w grup wychowawczych i innych specjalistoź w
w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
7) opracowanie systemu doradztwa zawodowego w szkole;
8) prowadzenie zajęcź edukacyjnych zgodnie z planem zajęcź ;
9) realizacji zadanź z zakresu przygotowania ucznioź w do wyboru drogi zawodowej,
zawartych w programie wychowawczym Szkoły;
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10) wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne sź rodki przekazu informacji (internet, tablet,
wideo itp.) oraz udostępnianie ich osobom zainteresowanym;
11) wspoź łpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa: kuratoria
osź wiaty, centra informacji i planowania kariery zawodowej, poradnie psychologiczno –
pedagogiczne, powiatowe urzędy pracy, wojewoź dzkie komendy Ochotniczych Hufcoź w
Pracy, zakłady doskonalenia zawodowego, izby rzemiesź lnicze i małej przedsiębiorczosź ci,
organizacje zrzeszające pracodawcoź w itp.;
12) stworzenie Szkolnego Punktu Informacji Zawodowej w bibliotece szkolnej – gromadzenie
i aktualizowanie informacji dotyczących wyboroź w zawodowo-edukacyjnych (broszury dla
ucznioź w, rodzicoź w, nauczycieli, scenariusze zajęcź , poradniki, foldery informacyjne,
prezentacje multimedialne, filmy, pomoce dydaktyczne);
13) stworzenie zakładki na stronie internetowej szkoły z tresź ciami z zakresu doradztwa
zawodowego (zamieszczanie broszur dla ucznioź w i rodzicoź w, biezż ących informacji
o rynku pracy, materiałoź w poradnikowych dla ucznioź w i rodzicoź w, linkoź w do stron
związanych z doradztwem zawodowym);
14) prowadzenie dokumentacji zajęcź , zgodnie z odrębnymi przepisami.
15)Doradca zawodowy ponadto realizuje zadania ujęte § 75 ust. 5 pkt 1 – 5.

§ 77. Zadania nauczycieli w zakresie zapewniania bezpieczenź stwa uczniom
1. Nauczyciel jest odpowiedzialny za zż ycie, zdrowie i bezpieczenź stwo ucznioź w, nad ktoź rymi
sprawuje opiekę podczas zajęcź edukacyjnych organizowanych przez szkołę.
2. Nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegacź i stosowacź przepisy
i zarządzenia odnosź nie bezpieczenź stwa i higieny pracy i przeciwpozż arowe, a takzż e odbywacź
wymagane szkolenia z tego zakresu.
3. Nauczyciel jest zobowiązany pełnicź dyzż ur w godzinach i miejscach wyznaczonych przez
dyrektora Szkoły.
4. W czasie dyzż uru nauczyciel jest zobowiązany do:
1) punktualnego rozpoczynania dyzż uru i ciągłej obecnosź ci w miejscu podlegającym jego
nadzorowi;
2) aktywnego pełnienia dyzż uru – reagowania na wszelkie przejawy zachowanź odbiegających
od przyjętych norm, w szczegoź lnosź ci powinien reagowacź na niebezpieczne, zagrazż ające
bezpieczenź stwu ucznioź w zachowania (agresywne postawy wobec kolegoź w, bieganie,
siadanie na poręcze schodoź w, parapety okienne i inne).
3) nauczyciel nie mozż e zajmowacź się sprawami postronnymi, jak przeprowadzanie rozmoź w
z rodzicami i innymi osobami i czynnosź ciami, ktoź re przeszkadzają w czynnym spełnianiu
dyzż uru;
4) przestrzegania zakazu otwierania okien na korytarzach, obowiązku zamykania drzwi
do sal lekcyjnych;
5) dbania, by uczniowie nie sź miecili, nie brudzili, nie dewastowali sź cian, ławek i innych
urządzenź szkolnych oraz by nie niszczyli rosź lin i dekoracji;
6) zwracania uwagi na przestrzeganie przez ucznioź w ustalonych zasad wchodzenia
do budynku szkolnego lub sal lekcyjnych;
7) egzekwowania , by uczniowie nie opuszczali terenu Szkoły podczas przerw;
8) niedopuszczanie do palenia papierosoź w na terenie Szkoły – szczegoź lnie w toaletach
szkolnych;
9) natychmiastowego zgłoszenia dyrekcji Szkoły faktu zaistnienia wypadku i podjęcia działanź
zmierzających do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki oraz
zabezpieczenia miejsca wypadku.
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5. Nauczyciel nie mozż e pod zż adnym pozorem zejsź cź z dyzż uru bez ustalenia zastępstwa
i poinformowania o tym fakcie dyrektora Szkoły lub wicedyrektora;
6. Nauczyciel obowiązany jest zapewnicź własź ciwy nadzoź r i bezpieczenź stwo uczniom biorącym
udział w pracach na rzecz Szkoły i sź rodowiska. Prace mogą bycź wykonywane po zaopatrzeniu
ucznioź w w odpowiedni do ich wykonywania sprzęt, urządzenia i sź rodki ochrony
indywidualnej.
7. Nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia
z zagrozż onych miejsc osoby powierzone opiece, jezż eli stan zagrozż enia powstanie lub ujawni
się w czasie zajęcź .
8. Nauczyciel zapoznaje ucznioź w przed dopuszczeniem do zajęcź z zasadami i metodami pracy
zapewniającymi bezpieczenź stwo i higienę pracy przy wykonywaniu czynnosź ci na stanowisku
pracy. Rozpoczęcie zajęcź mozż e nastąpicź po sprawdzeniu
i upewnieniu się przez
prowadzącego zajęcia, izż stan urządzenź technicznych, instalacji elektrycznej i narzędzi pracy,
a takzż e inne warunki sź rodowiska pracy nie stwarzają zagrozż enź dla bezpieczenź stwa ucznioź w.
9. Nauczyciel nie rozpoczyna zajęcź , jezż eli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w ktoź rych
mają bycź prowadzone zajęcia, stan znajdującego się wyposazż enia stwarza zagrozż enia dla
bezpieczenź stwa.
10. Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania
i konź czenia zajęcź edukacyjnych oraz respektowania prawa ucznioź w do pełnych przerw
międzylekcyjnych.
11. Nauczyciel ma obowiązek zapoznacź się i przestrzegacź Instrukcji Bezpieczenź stwa Pozż arowego
w Szkole.
12. Nauczyciel organizujący wyjsź cie ucznioź w ze Szkoły lub wycieczkę ma obowiązek
przestrzegacź zasad ujętych w procedurze Organizacji wycieczek szkolnych i zagranicznych,
obowiązującej w Szkole.
13. Nauczyciel w trakcie prowadzonych zajęcź w klasie :
1) ma obowiązek wejsź cź do sali pierwszy , by sprawdzicź czy warunki do prowadzenia lekcji
nie zagrazż ają bezpieczenź stwu ucznioź w i nauczyciela; jezż eli sala lekcyjna nie odpowiada
warunkom bezpieczenź stwa nauczyciel ma obowiązek zgłosicź to do dyrektora Szkoły celem
usunięcia usterek; do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma prawo odmoź wicź
prowadzenia zajęcź w danym miejscu;
2) podczas zajęcź nauczyciel nie mozż e pozostawicź ucznioź w bez zż adnej opieki;
3) w razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia , jesź li stan jego zdrowia pozwala, nalezż y
skierowacź go w towarzystwie drugiej osoby do pielęgniarki szkolnej; jesź li zaistnieje taka
potrzeba udzielicź mu pierwszej pomocy; o zaistniałej sytuacji nalezż y powiadomicź
rodzicoź w ucznia; jesź li jest to nagły wypadek powiadomicź dyrektora Szkoły;
4) nauczyciel powinien kontrolowacź własź ciwą postawę ucznioź w w czasie zajęcź ; korygowacź
zauwazż one błędy i dbacź o czystosź cź, ład i porządek podczas trwania lekcji i po jej
zakonź czeniu;
5) po skonź czonej lekcji nauczyciel powinien sam otworzycź drzwi, by nie dopusź cicź do
gwałtownego ich otwarcia przez wybiegających ucznioź w;
6) ucznioź w chcących skorzystacź z toalety nauczyciel zwalnia pojedynczo;
7) przed rozpoczęciem lekcji nauczyciel zobowiązany jest do wywietrzenia sali lekcyjnej,
zapewnienia własź ciwego osź wietlenia i temperatury;
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8) nauczyciel ustala zasady korzystania z sali lekcyjnej.
14. Zakaz korzystania z telefonoź w komoź rkowych obowiązuje takzż e nauczycieli i innych
pracownikoź w Szkoły podczas zajęcź edukacyjnych, narad i posiedzenź rady pedagogicznej (nie
dotyczy to sytuacji, gdy nauczyciel spodziewa się wazż nej rozmowy telefonicznej dotyczącej
sprawy słuzż bowej).
15. W przypadku naruszenia zasad korzystania z telefonoź w komoź rkowych przez nauczycieli
i pracownikoź w szkoły Dyrektor udziela upomnienia.
§ 78. Zadania zespołoź w nauczycieli i zasady ich pracy.
1. Zespoły nauczycielskie powołuje dyrektor Szkoły.
2. Zespoły nauczycielskie powołuje się celem:
1) planowania i organizacji procesoź w zachodzących w Szkole;
2) koordynowania działanź w Szkole;
3) zwiększenia skutecznosź ci działania;
4) ułatwienia wykonywania zadanź stojących przed Szkołą i nauczycielami;
5) doskonalenia umiejętnosź ci indywidualnych;
6) zapewnienia nauczycielom bezposź redniego wpływu na podejmowane decyzje;
7) doskonalenia wspoź łpracy zespołowej;
8) wymiany dosź wiadczenź między nauczycielami;
9) wykorzystania potencjału członkoź w grupy dla poprawy jakosź ci nauczania, wychowania
i organizacji;
10) ograniczania ryzyka indywidualnych błędoź w i pomoc tym, ktoź rzy mają trudnosź ci
w wykonywaniu zadanź ;
11) zwiększenia poczucia bezpieczenź stwa nauczycieli.
3. W Szkole powołuje się zespoły stałe i dorazź ne.
4. Zespoź ł stały funkcjonuje od chwili jego powołania do rozwiązania. Dyrektor Szkoły mozż e
corocznie dokonywacź zmiany w składzie zespołu stałego w przypadku zmian kadrowych na
stanowiskach nauczycieli lub zmiany rodzaju przydzielonych zajęcź .
5. Zespoły dorazź ne (problemowe i zadaniowe) powołuje dyrektor do wykonania okresowego
zadania lub rozwiązania problemu. Po zakonź czeniu pracy zespoź ł ulega rozwiązaniu.
6. Pracą kazż dego zespołu kieruje przewodniczący.
7. Przewodniczącego stałego zespołu powołuje dyrektor Szkoły na wniosek członkoź w zespołu.
Przewodniczącego zespołu dorazź nego (problemowego, zadaniowego) powołuje dyrektor na
wniosek członkoź w zespołu. Dyrektor ma prawo nie uwzględnicź wniosku w przypadku, gdy
istnieją uzasadnione przyczyny uniemozż liwiające terminowe, bezstronne rozwiązanie
problemu lub gdy nauczyciel występuje jako strona w sprawie.
8. Pierwsze posiedzenie zespołu zwołuje dyrektor, a w przypadku kontynuacji pracy zespołu –
przewodniczący w terminie do 10 wrzesź nia kazż dego roku szkolnego. Na zebraniu dokonuje
się wyboru osoź b funkcyjnych i opracowuje się plan pracy.
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9. Przewodniczący zespołu jest zobowiązany do przedstawienia planu pracy dyrektorowi
Szkoły w terminie do 14 wrzesź nia kazż dego roku szkolnego. Plan pracy zatwierdza dyrektor
Szkoły.
10. Zebrania są protokołowane. W sytuacji poruszania danych wrazż liwych, szczegoź lnie przy
analizowaniu opinii i orzeczenź poradni psychologiczno-pedagogicznych lub zasź wiadczenź
lekarskich dotyczących ucznia odstępuje się od zapisu tych danych w protokole.
11. Przewodniczący przedkłada na Radzie Pedagogicznej na zakonź czenie roku szkolnego
sprawozdanie z wykonanych zadanź wraz z efektami i dorobkiem prac zespołu.
12. W ostatnim tygodniu wrzesź nia odbywa się zebranie wszystkich przewodniczących zespołu.
Na zebraniu dokonuje się koordynacji działanź , uzgodnienź , ustala się zakres wspoź łpracy i plan
działanź interdyscyplinarnych. Zebranie zwołuje i przewodniczy dyrektor Szkoły.
13. Nauczyciel zatrudniony w Szkole jest obowiązany nalezż ecź do przynajmniej dwoź ch
zespołoź w. Wpisanie nauczyciela w skład zespołu nie wymaga zgody nauczyciela.
14. Kazż dy nauczyciel aktywnie uczestniczy w pracach zespołu.
15. Obecnosź cź nauczyciela na zebraniach jest obowiązkowa.
16. Zespoź ł ma prawo wypracowacź wewnętrzne zasady wspoź łpracy, organizacji spotkanź ,
komunikowania się, podziału roź l i obowiązkoź w, monitorowania działanź i ewaluacji pracy
własnej.
§ 79. Rodzaje zespołoź w nauczycielskich i ich zadania.
1. W zkole powołuje się następujące stałe zespoły nauczycieli:
1) Zespoź ł ds. Edukacji Wczesnoszkolnej;
2) Zespoź ł Nauczycieli Językoź w Obcych;
3) Zespoź ł Humanistyczny obejmujacy przedmioty: j. polski, historia; w skład zespołu
wchodzą roź wniezż nauczyciele biblioteki;
4) Zespoź ł Katechetoź w;
5) Zespoź ł Matematyczny obejmujący przedmioty: matematyka, fizyka, informatyka;
6) Zespoź ł Przyrodniczy obejmujący przedmioty:przyroda, biologia, geografia, chemia;
7) Zespoź ł Nauczycieli SŚ wietlicy;
8) Zespoź ł Artystyczno – Sportowy – obejmujacy przedmioty: plastyka, technika, muzyka,
wychowanie fizyczne;
9) Zespoź l Nauczycieli i Specjalistoź w Pracujących w Jednym Oddziale;
10) Zespoź ł Ciągoź w Klas, w skład ktoź rego wchodzą przewodniczący zespołoź w ciągu
roź wnoległych oddziałoź w klas;
11) Zespoź ł Analiz i Jakosź ci Kształcenia Edukacyjnej Wartosź ci Dodanej - członkowie wskazani
przez dyrektora Szkoły;
12) Zespoź ł i Promocji Szkoły – wskazanych przez dyrektora Szkoły innych nauczycieli;
13) Zespoź ł ds. Promocji Zdrowia - członkowie wskazani przez dyrektora Szkoły,
14) Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej– obejmujący specjalistoź w : wicedyrektoroź w: ds.
wychowania, organizacji ,psycholga, pedagoga, dwoź ch wskazanych nauczycieli
specjalistoź w.
2. Zadania zespołoź w.
1) Zadania Zespołoź w przedmiotowych:
a) opiniowanie przedstawianych programoź w nauczania poszczegoź lnych przedmiotoź w,
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b) korelacja międzyprzedmiotowa w zakresie tresź ci kształcenia,
c) ewaluacja programoź w nauczania i wymaganź edukacyjnych po kazż dym roku szkolnym,
d) wypracowanie zasad dostosowywania form i metod pracy na poszczegoź lnych
przedmiotach uczniom o zblizż onych dysfunkcjach i specjalnych potrzebach
edukacyjnych,
e) opracowanie harmonogramu badanź efektywnosź ci kształcenia i osiągnięcź ucznioź w,
f) analiza osiąganych efektoź w kształcenia i opracowywanie wnioskoź w do dalszej pracy,
g) doboź r podręcznikoź w obowiązujących w cyklu kształcenia,
h) opiniowanie planoź w nauczania w cyklu edukacyjnym,
i) opiniowanie innowacji i eksperymentoź w pedagogicznych i metodycznych,
j) opracowanie harmonogramu uroczystosź ci, apeli, imprez kulturalnych, planu wycieczek,
k) wymiana dosź wiadczenź pedagogicznych – lekcje otwarte, pokazowe, omawianie
scenariuszy zajęcź ,
l) wewnętrzne doskonalenie,
m)dzielenie się wiedzą uzyskaną podczas roź zż nych form doskonalenia zewnętrznego,
n) doradztwo metodyczne nauczycielom rozpoczynającym pracę w zawodzie,
o) ewaluacja zasad oceniania, klasyfikowania i promowania,
p) wnioskowanie o wprowadzenie zmian do statutu szkoły w tym zakresie,
q) organizacja konkursoź w przedmiotowych i interdyscyplinarnych,
r) wymiana dosź wiadczenź pedagogicznych – lekcje otwarte, pokazowe, omawianie
scenariuszy zajęcź ,
s) opiniowanie wnioskoź w nauczycieli o zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu do
wyposazż enia sal lekcyjnych i pracowni,
t) rozwijanie zainteresowanź i uzdolnienź ucznioź w poprzez organizację zajęcź
pozalekcyjnych, koź ł zainteresowanź , zajęcź fakultatywnych,
u) inne, wynikające z potrzeb Szkoły lub na wniosek nauczycieli.
2) Zadania Zespołu Nauczycieli SŚ wietlicy:
a) zapewnienie własź ciwej opieki uczniom, rozwoź j ich predyspozycji,
stworzenie
warunkoź w dostępu do informacji,
b) opracowanie planu pracy, harmonogramu i organizacji imprez bibliotecznych
i sź wietlicowych w Szkole,
c) udzielenie pomocy nauczycielom w pracy dydaktyczno-wychowawczej, zwłaszcza
przez wspoź łdziałanie z nimi w przygotowaniu ucznioź w do samodzielnej pracy
umysłowej i samokształcenia,
d) zgłaszanie i uzasadnianie wnioskoź w o zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu do
wyposazż enia sź wietlicy i biblioteki,
e) wymiana dosź wiadczenź pedagogicznych – lekcje otwarte, zajęcia pokazowe, omawianie
scenariuszy zajęcź ,
f) wewnętrzne doskonalenie,
g) przygotowanie zestawienia wybranych programoź w nauczania i podręcznikoź w,
h) dokumentowanie pracy i osiągnięcź biblioteki i sź wietlicy oraz popularyzacja tych
osiągnięcź na terenie Szkoły i lokalnych mediach,
i) sprawozdanie z pracy sź wietlicy i biblioteki, dwa razy w ciągu roku szkolnego.
3) Zadania Zespołu Artystyczno - Sportowego:
a) opracowanie harmonogramu i organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych w szkole;
b) opracowanie kalendarza zawodoź w, rozgrywek,
c) pracowanie i aktualizacja wymaganź edukacyjnych na poszczegoź lne oceny szkolne,
d) dokumentowanie osiągnięcź ucznioź w; popularyzacja tych osiągnięcź na terenie Szkoły,
szkolnej stronie internetowej i lokalnej prasie,
e) opiniowanie zgłaszanych programoź w nauczania, w tym edukacji zdrowotnej,
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f) wypracowanie zasad dostosowywania wymaganź edukacyjnych do mozż liwosź ci ucznioź w
z dysfunkcjami ruchu, koordynacji ruchowo-wzrokowej, motoryki, zaburzenź
somatycznych i innych specjalnych potrzeb edukacyjnych,
g) organizowanie wspoź łzawodnictwa międzyklasowego i międzyszkolnego,
h) propagowanie zdrowego stylu zż ycia wsź roź d nauczycieli i ucznioź w,
i) wymiana dosź wiadczenź pedagogicznych – lekcje otwarte, pokazowe, omawianie
scenariuszy zajęcź ,
j) wewnętrzne doskonalenie,
k) wnioskowanie o zakup sprzętu sportowego, innych pomocy dydaktycznych,
l) dzielenie się wiedzą uzyskaną podczas roź zż nych form doskonalenia zewnętrznego,
m)doradztwo metodyczne nauczycielom rozpoczynającym pracę w zawodzie,
n) ewaluacja zasad oceniania, klasyfikowania i promowania; wnioskowanie
o wprowadzenie zmian do statutu Szkoły w tym zakresie,
o) inne wynikające z potrzeb Szkoły lub na wniosek członkoź w zespołu.
4) Zadania Zespołu ds. Promocji Zdrowia :
a) opracowywanie - na podstawie diagnozy potrzeb i ewaluacji programoź w, a takzż e
analizy sytuacji wychowawczej w Szkole rocznego planu Szkoły Promujacej Zdrowie,
b) upowszechnianie i promowanie idei projektu Szkoły Promujacej Zdrowie (SPZ),
c) uzasadnienie i wyboź r priorytetowych zadanź SPZ ,
d) analizowanie szczegoź lnie trudnych przypadkoź w wychowawczych,
e) doskonalenie wewnętrzne zgodnie z potrzebami nauczycieli – wychowawcoź w,
f) wymiana dosź wiadczenź , przykładoź w „dobrej praktyki”,
g) planowanie i realizacja działanź antydyskryminacyjnych, promujących prawa dziecka,
zdrowe odzż ywianie, ochronę sź rodowiska,
h) opracowanie harmonogramu uroczystosź ci, apeli, imprez kulturalnych, planu
wycieczek;
i) gromadzenie materiałoź w metodycznych, merytorycznych, „banku scenariuszy” zajęcź
z wychowawcą, celem udostępniania ich do przygotowania zajęcź ,
j) przygotowanie we wspoź łpracy ze szkolnym pedagogiem raportu z dokonanej oceny na
potrzeby Rady Pedagogicznej i Rady Rodzicoź w,
k) inne, zgodnie z potrzebami Szkoły lub na wniosek członkoź w zespołu,
l) prowadzenie autoewaluacji klimatu Szkoły z mozż liwosź cią wykorzystania narzędzi do
ewaluacji SPZ.
5) Zadania Zespołu d.s Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej:
a) wypracowanie regulacji, procedur i dokumentoź w wynikających z aktoź w prawnych,
b) analiza sytuacji wychowawczych w oddziale na wniosek wychowawcy lub nauczyciela
prowadzącego zajęcia w klasie,
c) opracowanie zalecenź do pracy, sposoboź w wspoź lnego oddziaływania dla zespołu
nauczycieli uczących w klasie,
d) koordynacja działanź profilaktycznych,
e) e)wspieranie działanź samorządu uczniowskiego,
f) koordynacja pracy zespołoź w dydaktyczno-wyroź wnawczych, koź łek zainteresowanź
celem umozż liwienia wzięcia udziału wszystkim chętnym uczniom,
g) udział w postępowaniach mediacyjnych w sytuacjach konfliktowych, zwłaszcza
w relacjach wychowawca – rodzic,
h) opiniowanie wnioskoź w nauczycieli o wszczynanie procedury „ Niebieskiej Karty”,
i) opiniowanie wnioskoź w nauczycieli, specjalistoź w o skierowanie ucznia na badania do
poradni psychologiczno-pedagogicznej,
j) ujednolicenie dostosowanź edukacyjnych do potrzeb psychofizycznych ucznioź w ze
względu na ich niepełnosprawnosź cź,
k) przekazywanie informacji dotyczących pomocy – psychologiczno – pedagogicznej,
kształcenia specjalnego i integracyjnego nauczycielom.
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6) Zadania Zespołu Ciągoź w Klas:
a) opracowanie, koordynowanie i realizowanie rocznego kalendarza i planu integracji
działanź wychowawczych i innych form wychowawczych wynikających z programu
profilaktyczno-wychowawcego Szkoły w roź wnoległych oddziałach,
b) wspoź łpraca i wspomaganie samorządu uczniowskiego w zakresie imprez szkolnych,
pozalekcyjnych i miejskich,
c) diagnozowanie i ocena sytuacji wychowawczej w szkole po kazż dym okresie nauki,
d) wspomaganie ucznioź w w planowaniu i realizacji uczniowskich (klasowych) projektoź w
wychowawczych uwzględniających priorytety Szkoły w danym roku szkolnym,
7) Zadania Zespołu Analiz i Jakosź ci Kształcenia:
a) opracowanie planu badanź edukacyjnych na kazż dy rok szkolny,
b) dokonywanie jakosź ciowej analizy wynikoź w badanź (sprawdzianoź w, testoź w kompetencji,
proź bnych egzaminoź w) na podstawie ilosź ciowych opracowanź przez nauczycieli
uczących,
c) przygotowanie narzędzi pomiaru dydaktycznego, arkuszy uczniowskich lub
opiniowanie opracowanych przez nauczycieli lub oferowanych przez firmy zewnętrzne
na potrzeby prowadzonych diagnoz,
d) analiza jakosź ciowa i ilosź ciowa wynikoź w sprawdzianoź w zewnętrznych i przygotowanie
opracowania wraz z wnioskami do dalszej pracy,
e) prowadzenie szkolenź nauczycielom z zakresu ewaluacji wynikoź w nauczania,
f) kierowanie wystąpienź do poszczegoź lnych nauczycieli zawierających wskazoź wki do
wprowadzenia zmian w procesie kształcenia,
g) prezentowanie opracowanź na posiedzeniach Rady Pedagogicznej i Radzie Rodzicoź w.
8) Zadania Zespołu d.s. Promocji Szkoły:
a) promowanie szkoły w sź rodowisku lokalnym,
b) upowszechnianie osiągnięcź szkoły, sukcesoź w ucznioź w i nauczycieli,
c) przekazywanie rzetelnych i obszernych informacji o Szkole,
d) kreowanie i podtrzymywanie pozytywnego wizerunku Szkoły,
e) promocja zewnętrzna Szkoły,
f) rozwijanie aktywnosź ci Szkoły na zewnątrz,
g) prowadzenie: witryny internetowej Szkoły, kroniki szkolnej,
h) eksponowanie osiągnięcź placoź wki,
i) bogacenie wyposazż enia, bazy Szkoły,
j) dbałosź cź o wygląd zewnętrzny i wewnętrzny Szkoły (tablice na szkolnych korytarzach,
k) eksponowanie osiągnięcź Szkoły i ucznioź w na korytarzach szkolnych, stronie www
i srodowisku lokalnym.
9) Zadania nauczycieli w Zespołach działających przez cały etap kształcenia:
a) uczestniczenie w zebraniach zespołu Nauczycieli i Specjalistoź w Pracujących
w Jednym Oddziale w celu przeprowadzenia rozpoznania potrzeb ucznioź w, ze
szczegoź lnym uwzględnieniem ucznioź w zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego;
b) pracowanie dokumentacji do wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania
ucznia (WOPFU) i indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET);
c) realizowanie ustalonych w Zespole jednolitych zasad oddziaływanź , form i metod pracy
najkorzystniejszych dla mozż liwie najpełniejszego rozwoju konkretnego ucznia.
3. W Szkole - ponad wymienione - działają zespoły zadaniowe powołane przez dyrektora do
planowania i realizowania wyznaczonych celoź w okresź lanych zadanź , ktoź re ulegają
rozwiązaniu po wykonaniu ich wykonaniu.
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DZIAŁ VI
Ocenianie
§ 80. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania
1. Ocenianie osiągnięcź ucznioź w odbywa się na zasadach i w ramach okresź lonych odrębnymi
przepisami w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania ucznioź w i słuchaczy
oraz przeprowadzania egzaminoź w i sprawdzianoź w w szkołach publicznych oraz niniejszego
regulaminu.
2. Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia polegające na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i
postępoź w w opanowaniu przez ucznia wiadomosź ci i umiejętnosź ci w stosunku do
wymaganź edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, okresź lonej w odrębnych
przepisach i realizowanych w szkole programoź w nauczania uwzględniających tę
podstawę,
2) zachowanie ucznia polegające na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli
oraz ucznioź w danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad wspoź łzż ycia
społecznego i norm etycznych.
3. Na ocenę osiągnięcź edukacyjnych ucznia nie ma wpływu jego zachowanie, wygląd,
sź wiatopogląd i pozycja społeczna.
4. Uczenź oceniany jest na biezż ąco i rytmicznie, sź roź droczna i roczna ocena klasyfikacyjna nie są
sź rednią arytmetyczną ocen cząstkowych.
5. Wewnątrzszkolne zasady oceniania okresź lają:
1) cele oceniania,
2) formułowanie wymaganź edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczegoź lnych sź roź drocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęcź edukacyjnych,
3) ustalanie warunkoź w i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom)
informacji o postępach i trudnosź ciach ucznia w nauce,
4) biezż ące ocenianie i ustalanie sź roź drocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i
dodatkowych zajęcź edukacyjnych oraz sź roź drocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania
według skali i trybu podanego w niniejszym dokumencie,
5) skalę i tryb oceniania sź roź drocznego i rocznego obejmującego obowiązkowe i dodatkowe
zajęcia edukacyjne oraz roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, będące podsumowaniem
osiągnięcź ucznioź w,
6) warunki i tryb uzyskania wyzż szych nizż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z
obowiązkowych i dodatkowych zajęcź edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, przeprowadzania egzaminoź w klasyfikacyjnych oraz poprawkowych.
6. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu :
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięcź edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie;
2) ocenianie biezż ące z zajęcź edukacyjnych oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego
osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczenź
robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej uczycź się;
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3) udzielanie wskazoź wek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
4) motywowanie ucznia do dalszej pracy i postępoź w w nauce i zachowaniu;
5) dostarczanie rodzicom/prawnym opiekunom i nauczycielom informacji o postępach, trudnosź ciach w nauce, zachowaniu i specjalnych uzdolnieniach ucznia;
6) umozż liwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno7) wychowawczej.
7. Formułowanie wymaganź edukacyjnych:
1) szczegoź łowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczegoź lnych ocen
sformułowane są w przedmiotowych systemach oceniania, opracowanych przez zespoły
przedmiotowe z uwzględnieniem specyfiki klasy lub grupy międzyoddziałowej i
mozż liwosź ci edukacyjnych
konkretnych ucznioź w w danej klasie, grupie
międzyoddziałowej;
2) na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni
specjalistycznej nauczyciel zobowiązany jest dostosowacź wymagania edukacyjne do
indywidualnych potrzeb ucznia, u ktoź rego stwierdzono specyficzne trudnosź ci w uczeniu
się lub deficyty rozwojowe, uniemozż liwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym
wynikającym z realizowanego programu nauczania, podstawy programowej, ktoź re
przedstawione zostały na początku roku szkolnego;
3) w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo
indywidualnego nauczania dostosowanie wymaganź edukacyjnych, o ktoź rych mowa w pkt
2, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia mozż e nastąpicź na
podstawie tego orzeczenia.
8. Informowanie rodzicoź w/prawnych opiekunoź w i ucznioź w o wymaganiach edukacyjnych
i postępach ucznia oraz o szczegoź lnych uzdolnieniach:
1) nauczyciele na początku kazż dego roku szkolnego informują ucznioź w na zajęciach i
rodzicoź w na zebraniach o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania
poszczegoź lnych sź roź drocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęcź obowiązkowych i
dodatkowych wynikających z realizowanego przez siebie programu i sposobie
sprawdzania osiągnięcź edukacyjnych, warunkach i trybie uzyskania wyzż szej nizż
przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęcź
edukacyjnych;
2) wychowawca klasy na początku kazż dego roku szkolnego informuje ucznioź w i ich rodzicoź w
o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie
uzyskania wyzż szej nizż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania o skutkach
ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.;
3) informacje o wymaganiach edukacyjnych, sposobach sprawdzania osiągnięcź edukacyjnych
oraz warunkach i trybie uzyskania wyzż szej nizż przewidywana oceny klasyfikacyjnej
przekazywane są w następujący sposoź b:
a) a)uczniowie są informowani na pierwszej lekcji organizacyjnej przez nauczyciela
przedmiotu;
b) rodzice są informowani przez wychowawcę klasy na pierwszym zebraniu;
c) rodzice mogą uzyskacź informacje bezposź rednio od nauczyciela przedmiotu;
4) wymagania edukacyjne dla poszczegoź lnych przedmiotoź w i klas dostępne są w bibliotece
szkolnej oraz u nauczycieli przedmiotoź w;
5) przekazanie informacji, o ktoź rych mowa w pkt 1 i 2, wychowawca odnotowuje
odpowiednim zapisem w dzienniku lekcyjnym potwierdzonym podpisem rodzica;
6) rodzice i uczniowie mogą zwracacź się do nauczycieli przedmiotoź w w sprawie
szczegoź łowych kryterioź w oceniania w czasie spotkanź indywidualnych;
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7) nauczyciele są zobowiązani informowacź szczegoź łowo ucznioź w o otrzymanej ocenie
z wyrazź nym uzasadnieniem czterech elementoź w składających się na ocenianie
wspierające: co uczenź zrobił dobrze?; co nalezż y poprawicź ?; jak nalezż y to poprawicź ?; jak
uczenź ma się dalej rozwijacź ?.
7. Sposoby przekazywania rodzicom/prawnym opiekunom informacji o postępach
i trudnosź ciach ucznia w nauce:
1) przekazywanie podczas zebranź kartek z ocenami cząstkowymi,
2) podczas rozmoź w indywidualnych na zebraniach i konsultacjach nauczycielskich,
3) a w sytuacjach szczegoź lnie uzasadnionych zaproszenie rodzicoź w za posź rednictwem listu
poleconego lub telefonicznie,
4) na miesiąc przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej w przypadku
występujących trudnosź ci ucznia z nauczanego przedmiotu, problemoź w w zachowaniu;
5) o grozż ących ocenach niedostatecznych klasyfikacyjnych i nagannej lub nieodpowiedniej
ocenie zachowania rodzice są informowani na zebraniach rodzicielskich, konsultacjach
indywidualnych, bądzź w formie pisemnej, gdy nie zgłoszą się na zebranie lub w sposoź b
ustalony na pierwszym w roku zebraniu z rodzicami.
8. Ocena jest jawna zaroź wno dla ucznia jak i jego rodzicoź w.
9. Nauczyciel udostępnia do wglądu uczniowi i rodzicom/prawnym opiekunom sprawdzone
oraz ocenione pisemne prace ucznia.
§ 81. Ocenianie klasyfikacyjne i bieżące w klasach I – III
1. Ocenianie zaroź wno osiągnięcź edukacyjnych jak i zachowania ucznioź w w pierwszym etapie
edukacyjnym ( klasy I-III szkoły podstawowej ) ma charakter wyłącznie opisowy.
2. Opisową ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy z uwzględnieniem § 84.
3. Przygotowywanie sź roź drocznej oceny opisowej osiągnięcź edukacyjnych i zachowania się
dziecka na formularzu ustalonym przez dyrektora Szkoły w porozumieniu z zespołem
nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego;
4. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęcź edukacyjnych uwzględnia poziom opanowania
przez ucznia wiadomosź ci i umiejętnosź ci z zakresu wymaganź okresź lonych w podstawie
programowej kształcenia ogoź lnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby
rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwycięzż aniem trudnosź ci w nauce
lub rozwijaniem uzdolnienź
5. Przygotowywanie rocznej klasyfikacyjnej oceny opisowej osiągnięcź edukacyjnych
i zachowania dziecka na formularzu sź wiadectwa promocyjnego, zgodnie z odrębnymi
przepisami.
§ 82. Szczegółowe zasady oceniania w klasach I-III :
1. Wychowawcy klas I na początku roku szkolnego dokonują diagnozy wstępnej dziecka
rozpoczynającego naukę. Narzędziem diagnozowania ucznia rozpoczynającego edukację
szkolną jest Karta wstępnej diagnozy dziecka, dzięki ktoź rej wychowawca przez obserwację
w okresie początkowym gromadzi informacje o rozwoju edukacyjnym i społecznoemocjonalnym.
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2. Nauczyciel w toku codziennej pracy gromadzi spostrzezż enia, ktoź re składają się na jego
wiedzę o dziecku. Precyzyjna analiza pracy dziecka w szkole jest punktem wyjsź cia
do podejmowania skutecznych działanź dydaktyczno-wychowawczych.
3. Szczegoź łowe informacje dotyczące oceniania znajdują się w opracowanych kryteriach
na poszczegoź lne poziomy.
4. W codziennej pracy nauczyciele stosują recenzje ustne i pisemne umieszczane pod pracami
w zeszytach szkolnych.
5. Zawartosź cź merytoryczna oceny pracy ucznia zawiera odpowiedzź na cztery pytania :
1) Co uczenź zrobił dobrze?
2) Co nalezż y poprawicź ?
3) Jak nalezż y to poprawicź ?
4) Jak uczenź ma się dalej rozwijacź ?
6. Biezż ące ocenianie zachowania dzieci i wynikoź w obserwacji odnotowywane jest
w dokumentacji szkolnej prowadzonej przez nauczycieli według wzoroź w ustalonych przez
nauczycieli i zatwierdzonych przez dyrektora szkoły z uwzględnieniem ust. 10.
7. W celu uzyskania pełnej, obiektywnej oceny nauczyciele klas I-III stosują narzędzia
porządkujące wiedzę.
8. Pierwszoplanowym narzędziem jest „Dziennik zajęcź zintegrowanych”, w ktoź rym nauczyciel
dokonuje oceny biezż ących osiągnięcź ucznioź w stosując przyjęte symbole:
1) S - Super..., Doskonale..., Wybitnie..., Wyjątkowo... , ktoź ry oznacza, zż e uczenź samodzielnie
i twoź rczo rozwija własne uzdolnienia; jego wiadomosź ci i umiejętnosź ci są wyjątkowe;
2) A - Znakomicie..., Brawo..., Wspaniale..., SŚ wietnie..., Bardzo dobrze..., Bardzo ładnie..., ,
ktoź ry oznacza, zż e uczenź opanował pełny zakres wiedzy i umiejętnosź ci okresź lony
programem nauczania; sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomosź ciami i potrafi
zastosowacź posiadaną wiedzę w praktyce;
3) B - Dobrze..., Prawidłowo..., Poprawnie..., Ładnie..., ktoź ry oznacza, zż e uczenź w znacznym
stopniu opanował zakres wiedzy i umiejętnosź ci okresź lony programem nauczania;
sprawnie posługuje się zdobytą wiedzą i stosuje ją w sytuacjach typowych;
4) C - Pocź wicz..., Pracuj więcej... , ktoź ry oznacza, zż e uczenź rozwiązuje samodzielnie zadania
teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudnosź ci;
5) L - Słabo..., ktoź ry oznacza, zż e uczenź rozwiązuje bardzo łatwe zadania teoretyczne
i praktyczne przy pomocy nauczyciela.
6) D - ZŚ le..., Nie potrafisz..., Nie umiesz..., ktoź ry oznacza, zż e uczenź nie opanował wiadomosź ci
i umiejętnosź ci okresź lonych programem nauczania, nawet w stopniu koniecznym.
9. Przyjęte symbole oceny biezż ących osiągnięcź ucznioź w mogą bycź stosowane zamiennie
z ocenianiem punktowym, gdzie 6 pkt. odpowiada symbol S, 5pkt. symbol A, 4 pkt. symbol B,
3 pkt. symbol C, 2 pkt. symbol L, 1 pkt. symbol D.
10. Klasyfikacja sź roź droczna i roczna w klasach I-III szkoły podstawowej polega na
podsumowaniu osiągnięcź edukacyjnych z zajęcź edukacyjnych i zachowania ucznia w danym
roku szkolnym oraz ustaleniu jednej sź roź drocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęcź
edukacyjnych i zachowania.
1) w klasach I-III sź roź droczne i roczne oceny klasyfikacyjne są ocenami opisowymi; ocena
opisowa powinna bycź zrozumiała dla ucznia; w opisie na pierwszym miejscu odnotowuje
się pozytywne postawy ucznia;
2) roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęcź edukacyjnych, uwzględnia poziom
opanowania przez ucznia wiadomosź ci i umiejętnosź ci z zakresu wymaganź okresź lonych
w podstawie programowej kształcenia ogoź lnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje
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potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwycięzż aniem trudnosź ci w nauce
lub rozwijaniem uzdolnienź ;
3) sź roź droczne i roczne oceny opisowe wiadomosź ci i umiejętnosź ci ucznioź w oraz zachowania
dołącza się do dziennika zajęcź zintegrowanych;
4) roczne oceny opisowe osiągnięcź edukacyjnych i zachowania są podane do informacji
dziecka i jego rodzicoź w/opiekunoź w prawnych, a ich kserokopie znajdują się w arkuszach
ocen.
9. Uczenź klasy I-III szkoły podstawowej w kazż dym roku otrzymuje promocję do klasy
programowo wyzż szej.
10. Na wniosek rodzicoź w/prawnych opiekunoź w i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na
wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodzicoź w/prawnych opiekunoź w rada
pedagogiczna mozż e postanowicź o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do
klasy programowo wyzż szej roź wniezż w ciągu roku szkolnego.
11. W wyjątkowych przypadkach uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięcź ucznia lub
stanem jego zdrowia, rada pedagogiczna mozż e postanowicź o powtarzaniu klasy przez ucznia
klas I-III na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodzicoź w/prawnych
opiekunoź w ucznia.
§ 83. Zasady oceniania w klasach IV-VIII
1. W drugim etapie kształcenia (klasy IV-VIII) ocenianie osiągnięcź edukacyjnych ucznioź w
odbywa się w ramach poszczegoź lnych zajęcź w formie wystawianych systematycznie i na
biezż ąco ocen cząstkowych oraz formułowaniu ocen: sź roź drocznej i rocznej.
2. W ocenianiu stosuje się pełną skalę stopni szkolnych:
Ocena
1)
2)
3)
4)
5)
6)

celujący
bardzo dobry
dobry
dostateczny
dopuszczający
niedostateczny

Stopie
nź
6
5
4
3
2
1

Ocena
bardzo dobry+
dobry+
dostateczny +
dopuszczający+
niedostateczny+

Stopienź
5+
4+
3+
2+
1+

3. Oceny cząstkowe rozszerzane są o znak „+”.
1) oceny ze znakiem „+” uzż ywa się, gdy uczenź uzyskał goź rną granicę przedziału punktoź w
wymaganych na daną ocenę przekroczył, jednak nie spełnia kryterioź w oceny wyzż szej;
2) samodzielny znak „+” stosuje się roź wniezż , oceniając aktywnosź cź, zaangazż owanie, wysiłek
ucznioź w podczas zajęcź ;
3) uzyskanie znakoź w „+” według szczegoź łowych kryterioź w okresź lonych przez nauczyciela
przedmiotu ma wpływ na podniesienie oceny klasyfikacyjnej w zalezż nosź ci - sź roź drocznej
lub rocznej.
4. W trakcie biezż ącego oceniania efektoź w pracy ucznia, jego osiągnięcź oraz wkładanego wysiłku
stosuje się proź cz stopni, ocenianie opisowe z zachowaniem zasad oceniania kształtującego.
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1) Kazż da forma sprawdzania osiągnięcź ucznia kwitowana jest komentarzem ustnym lub na
pisź mie, zawierającym obowiązkowo cztery elementy:
a) wyszczegoź lnienie i docenienie dobrych elementoź w pracy ucznia,
b) odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia,
aby uzupełnicź braki w wiedzy oraz opanowacź wymagane umiejętnosź ci,
c) przekazanie uczniowi wskazoź wek, w jaki sposoź b powinien poprawicź pracę,
d) wskazanie uczniowi sposobu w jaki powinie pracowacź dalej;
2) szczegoź łowe zasady przekazywania uczniowi informacji zwrotnej oceniania opisowego–
kształtującego z poszczegoź lnych przedmiotoź w zawarte są w przedmiotowych Systemach
Oceniania.
5. Uczenź ma prawo dokonywacź poprawy okresź lonej w wymaganiach edukacyjnych umiejętnosź ci
na zasadach okresź lonych w przedmiotowych systemach oceniania
6. Kryteria oceniania w klasach IV-VIII
1) Kryteria oceniania biorą pod uwagę kompetencje przedmiotowe wymagane na
poszczegoź lnych etapach, wynikające z umiejętnosź ci kluczowych zawartych w podstawie
programowej.
2) Ustala się następujące kryteria ocen:
a) stopienź celujący – 6, oznacza, zż e uczenź wykazuje się
wyjątkową wiedzą
i umiejętnosź ciami co najmniej z zakresu podstawy programowej, posługuje się bardzo
bogatym słownictwem, korzysta z dodatkowych zź roź deł; w zakresie umiejętnosź ci:
wypełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą i praktycznie wykorzystuje
wiedzę;
a) stopienź bardzo dobry – 5, oznacza, zż e uczenź wymienia i wykorzystuje wszystkie
pojęcia wprowadzone na lekcjach wykorzystuje w praktyce wszystkie zagadnienia
poruszane na lekcji; w zakresie umiejętnosź ci: skutecznie stosuje zdobytą wiedzę
w praktycznym działaniu, samodzielnie tworzy uogoź lnienia i wyciąga wnioski, potrafi
samodzielnie uargumentowacź swoje zdanie stosując wielkosź cźi roź zż norodnosź cź
argumentoź w, w sposoź b jasny i precyzyjny prezentuje swoje mysź li, dostrzega
i formułuje problemy samodzielnie;
c) stopienź dobry – 4, oznacza, zż e uczenź operuje większosź cią pojęcź stosowanych na
zajęciach, orientuje się w większosź ci zagadnienź poruszanych na lekcji; w zakresie
umiejętnosź ci: samodzielnie znalezź cź argument uzasadniający swoją wypowiedzź ,
prezentowacź swoje mysź li, opisacź sytuację problemową, wnioskowacź , stosowacź zdobytą
wiedzę w praktyce;
d) stopienź dostateczny -3, oznacza, zż e uczenź wymienia podstawowe pojęcia, przedstawia
i wykorzystuje podstawowe zagadnienia poruszane na lekcji; w zakresie umiejętnosź ci:
pod kierunkiem nauczyciela potrafi: podacź argument uzasadniający zdanie, czasami
prezentowacź swoje mysź li, opisacź sytuację problemową zastosowacź zdobytą wiedzę
odwzorowując poprzednie dosź wiadczenia;
d) stopienź dopuszczający – 2, oznacza, zż e uczenź przy pomocy nauczyciela potrafi wyjasź nicź
znaczenie najprostszych pojęcź , w minimalnym stopniu opanował zagadnienia
poruszane na lekcji; w zakresie umiejętnosź ci: odtworzycź zaprezentowane przez innych
praktyczne zastosowania wiedzy, w minimalnym stponiu wymienia zagadnienia
poruszane na zajęciach;
e) stopienź niedostateczny -1, oznacza, zż e uczenź nie wymienia podstawowych pojęcź , nie
opanował w stopniu minimalnym zagadnienź poruszanych na lekcji; w zakresie
umiejętnosź ci, nawet przy duzż ej pomocy nauczyciela: nie potrafi odwzorowacź
zaprezentowane przez innych zastosowanie wiedzy, nie potrafi powtoź rzycź uzż ytego
przez innych argumentu.
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7. Przy ustaleniu ocen z plastyki, muzyki, zajęcź technicznych i wychowania fizycznego bierze się
pod uwagę:
1) plastyka, zajęcia techniczne, muzyka – wkład pracy ucznia (nauczyciel ocenia wykonaną
pracę, biorąc pod uwagę włozż ony przez ucznia wysiłek), wywiązywanie się z obowiązkoź w
wynikających ze specyfiki tych zajęcź ;
2) wychowanie fizyczne - oproź cz wysiłku wkładanego przez ucznia w wykonywanie cź wiczenź ,
systematyczny udział w zajęciach oraz aktywnosź cź w działaniach Szkoły na rzecz kultury
fizycznej.
8. Nie wszystkie sprawdziany i kartkoź wki będą uprawniacź ucznia do otrzymania oceny celującej.
9. Szczegoź łowe zasady oceniania, kryteria ocen oraz częstotliwosź cź i sposoby sprawdzania osiągnięcź ucznioź w ustalają nauczyciele poszczegoź lnych zajęcź edukacyjnych.
10. Szczegoź łowe warunki i sposoź b oceniania ucznioź w:
1) oceny poziomu wiadomosź ci i umiejętnosź ci ucznia powinny bycź dokonywane
systematycznie, w roź zż nych formach, w warunkach zapewniających ich obiektywnosź cź,
2) zachowanie ucznia nie mozż e stanowicź kryterium oceny poziomu jego wiadomosź ci
i umiejętnosź ci z danego przedmiotu;
3) wiadomosź ci i umiejętnosź ci ucznia mogą bycź sprawdzone w sposoź b ustny lub pisemny;
4) formę sprawdzania ustala nauczyciel przedmiotu w swoich wymaganiach edukacyjnych;
5) opis form za ktoź re uczenź otrzymuje oceny cząstkowe:
a) prace klasowe,
b) sprawdziany,
c) kartkoź wki,
d) prace domowe,
e) odpowiedzź ustna,
f) aktywnosź cź i przygotowanie do lekcji,
g) praca w grupach i samodzielna,
h) prace długoterminowe,
i) wytwory pracy własnej ucznia,
j) pokaz, prezentacje indywidualne i grupowe,
k) szacowanie wytworoź w pracy ucznioź w,
l) analiza notatek sporządzonych w zeszytach przedmiotowych,
m)praca pozalekcyjna np. konkursy, aktywny udział w zajęciach koź ł zainteresowanź ,
zajęciach dydaktyczno-wyroź wnawczych,
n) egzaminy proź bne,
6) jedną z form sprawdzania wiedzy i umiejętnosź ci ucznia jest praca klasowa, sprawdzian,
w postaci wypracowania, dyktanda, zadanź , testoź w osiągnięcź szkolnych, obejmujące swoim
zakresem dział przerobionego materiału;
7) prac pisemnych dotyczą następujące warunki:
a) prace klasowe (godzina lekcyjna) sprawdzają wiadomosź ci i umiejętnosź ci po
zakonź czeniu działu; są zapowiadane z przynajmniej tygodniowym wyprzedzeniem,
b) sprawdziany (15- 30 min) obejmują kroź tszy dział lub częsź cź działu; są zapowiadane
z przynajmniej trzydniowym wyprzedzeniem,
c) kartkoź wki (5- 15 min.) sprawdzają wiadomosź ci i umiejętnosź ci z ostatnich 1-3 lekcji,
nie muszą bycź zapowiadane;
d) egzaminy proź bne (czas wyznaczony przez dyrektora szkoły), obejmują materiał
obowiązujący na egzaminie oź smoklasisty lub zakres podany przez nauczyciela;
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8)
9)
10)
11)
12)

13)

14)

obowiązuje skala punktowa, odpowiadającą ocenianiu prac klasowych i sprawdzianoź w;
nie podlegają poprawie;
nauczyciel zobowiązany jest do zapowiadania pracy klasowej, sprawdzianu, i zapisania ich
w dzienniku z podanym wyzż ej wyprzedzeniem;
w jednym dniu mozż e odbycź się tylko jedna praca klasowa, sprawdzian lub test, w tygodniu
2 prace klasowe i 2 sprawdziany;
zasada zawarta w pkt 9 nie dotyczy przedmiotoź w, z ktoź rych zajęcia odbywają się w
grupach międzyoddziałowych;
pisemne formy sprawdzania, o ktoź rych mowa w ust.10 pkt 5 powinny bycź sprawdzone
i ocenione w terminie do 14 dni i przechowywane przez nauczyciela w szkole przez rok
kalendarzowy;
sprawdzone i ocenione prace pisemne ucznia są udostępniane do wglądu uczniowi i jego
rodzicom:
a) uczniom na lekcji, rodzicom - na zebraniach, konsultacjach i spotkaniach
indywidualnych;
odpowiedzź ustna obejmuje odpowiedzź ucznia na zadane pytania w czasie lekcji
wprowadzających nowy materiał lub w czasie przeznaczonym na
powtoź rzenie,
utrwalenie,
kontrolę, wykonywanie ustnie lub pisemnie na tablicy, w zeszycie
przedmiotowym, zeszycie cź wiczenź , zadanź i polecenź nauczyciela;
doboź r form, za ktoź re uczenź otrzymuje oceny cząstkowe zalezż y od specyfiki przedmiotu
i uwzględniony jest w Przedmiotowych Zasadach Oceniania.

11. W szkole obowiązują jednakowe kryteria oceniania prac pisemnych.
1) o ocenie z pracy decyduje liczba uzyskanych punktoź w przeliczona na procenty; ocenę ze
znakiem „+” uzż ywa się, gdy uczenź uzyskał goź rną granicę przedziału punktoź w
procentowych wymaganych na daną ocenę, jednak nie spełnia kryterioź w oceny wyzż szej;
2) skala oceniania prac klasowych i sprawdzianoź w przedstawiona jest w ponizszej tabeli:
Przedziały %
0%- 30%
31%- 49%
50%- 69%
70%- 84%
85%- 94%
95%- 100%

Ocena - stopień
niedostateczny
dopuszczający
dostateczny
dobry
bardzo dobry
celujący

3) ocena klasyfikacyjna roczna uwzględnia wyniki pracy ucznia w obu poź łroczach i stanowi
podstawę jego promocji.
4) uczenź ma prawo do poprawy ocen cząstkowych zgodnie z trybem ustalonym przez
nauczyciela przedmiotu na początku roku szkolnego.

§ 84. Ocenianie zachowania
1. Postanowienia ogoź lne:
1) ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy,
nauczycieli oraz ucznioź w danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad
wspoź łzż ycia społecznego i norm etycznych;
2) ocena zachowania wyrazż a opinię szkoły o wywiązywaniu się ucznia z obowiązkoź w
szkolnych, o jego kulturze osobistej, postawach wobec kolegoź w i innych osoź b, o udziale w
zż yciu klasy i szkoły;
3) ocenianie zachowania ma na celu:
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a) informowanie ucznia o jego zachowaniu i postępach w tym zakresie, motywowanie
ucznia do korekty niewłasź ciwych postaw, wspoź łdziałanie z rodzicami w pokonywaniu
trudnosź ci wychowawczych ucznioź w, doskonalenie metod i organizacji pracy
wychowawczej nauczycieli,
4) kształtowanie w uczniu własź ciwej samooceny;
5) ocenianie zachowania obejmuje: zgodne z kryteriami ocenianie biezż ące;
6) ustalenie sź roź drocznej oceny klasyfikacyjnej, ustalenie przewidywanej oceny rocznej
i rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania.
2. Ocena klasyfikacyjna zachowania ucznia wyrazż a opinię Szkoły o funkcjonowaniu ucznia
w sź rodowisku szkolnym, respektowaniu zasad wspoź łzż ycia społecznego i ogoź lnie przyjętych
norm etycznych. Uwzględnia w szczegoź lnosź ci:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

wywiązywanie się z obowiązkoź w ucznia;
postępowanie zgodnie z dobrem społecznosź ci szkolnej;
dbałosź cź o honor i tradycje Szkoły;
dbałosź cź o piękno mowy ojczystej i umiejętnosź cź komunikowania się;
dbałosź cź o bezpieczenź stwo i zdrowie własne oraz innych osoź b;
godne i kulturalne zachowanie się w Szkole i poza nią;
okazywanie szacunku innym osobom;
umiejętnosź cź pracy w zespole.

3. Ocena klasyfikacyjna zachowania sź roź droczna i roczna powinna:
1) bycź obiektywną oceną postępowania ucznia wynikającą ze spostrzezż enź wychowawcy,
nauczycieli, ucznioź w, uwag innych osoź b oraz samooceny ucznia;
2) spełniacź funkcje wychowawcze i mobilizowacź ucznia do samokontroli samowychowania;
3) miecź charakter całosź ciowy, tzn. uwzględniacź wszystkie pozytywne i negatywne przejawy
postępowania i działalnosź ci ucznia (nie nalezż y oceniacź na podstawie jednego pozytywnego
lub negatywnego czynu);
4. Ocenę klasyfikacyjną zachowania: sź roź droczną i roczną ustala wychowawca klasy po
zasięgnięciu opinii innych nauczycieli, ucznioź w danej klasy oraz ocenianego ucznia a takzż e po
uwzględnieniu biezż ących ocen cząstkowych, wynikających z ustalonych kryterioź w oceniania
zachowania.
5. Od oceny wystawionej przez wychowawcę nie ma odwołania, z zastrzezż eniem §90.
6. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u ktoź rego stwierdzono odchylenia
lub zaburzenia rozwojowe, nalezż y uwzględnicź wpływ stwierdzonych zaburzenź lub odchylenź
na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo
indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej,
w tym poradni specjalistycznej.
7. SŚ roź droczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla ucznioź w z niepełnosprawnosź cią intelektualną w stopniu umiarkowanym są ocenami opisowymi. Wychowawcy przy wystawianiu oceny uwzględniają w szczegoź lnosź ci funkcjonowanie ucznia w sź rodowisku szkolnym oraz
respektowanie zasad wspoź łzż ycia społecznego i ogoź lnie przyjętych norm etycznych.
8. Ocena zachowania nie mozż e miecź wpływu na ocenę z zajęcź edukacyjnych i promocję do klasy
programowo wyzż szej lub ukonź czenie Szkoły. Oceny klasyfikacyjne z zajęcź edukacyjnych nie
mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
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9. Rada Pedagogiczna mozż e podjącź uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyzż szej
lub nieukonź czeniu Szkoły przez ucznia, ktoź remu w naszej Szkole co najmniej dwa razy z rzę du ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
10. Ocenę zachowania sź roź droczną i roczną począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej
ustala się wg następującej skali:
L.p.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Ocena zachowania
wzorowe
bardzo dobre
dobre
poprawne
nieodpowiednie
naganne

Skroź t
wz
bdb
db
popr
ndp
ng

11. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej rodzice lub opiekunowie prawni ucznioź w z trudnosź ciami w zachowaniu zostaną poinformowani o przewidywanej ocenie sź roź drocznej i rocznej w sposoź b ustalony na pierwszym zebraniu z rodzicami.
12. Na tydzienź przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej uczniowie i ich rodzice są
informowani w sposoź b ustalony i zaprotokołowany na pierwszym w roku zebraniu z rodzicami o przewidywanej ocenie zachowania.
13. Biezż ące ocenianie zachowania polega na odnotowywaniu w klasowym dzienniku lekcyjnym
w odpowiednich rubrykach skroź toź w skali ocen zachowania wyrazż onych: wz – wzorowe; bdb
- bardzo dobre; db - dobre; popr.- poprawne; ndp - nieodpowiednie, ng – naganne.
1) biezż ącego oceniania zachowania ucznia dokonują nauczyciele i wychowawca klasy;
2) nauczyciele prowadzą biezż ące ocenianie ucznia biorąc pod uwagę jego indywidualne
mozż liwosź ci, predyspozycje, stwierdzone odchylenia lub zaburzenia rozwojowe i ich
wpływ na zachowanie oraz ogoź lne funkcjonowanie ucznia.
14. Wskazź niki szczegoź łowych kryterioź w oceniania zachowania
1) Wywiązywanie się z obowiązkoź w ucznia: uczenź jest przygotowany do zajęcź lekcyjnych;
w pracy cechuje go: samodzielnosź cź, skoncentrowana uwaga, odpowiednie tempo pracy,
starannosź cź, na miarę swoich mozż liwosź ci osiąga pozytywne wyniki w nauce, stara się
przezwycięzż acź trudnosź ci, odrabia zadania domowe, wywiązuje się z powierzonych
funkcji i obowiązkoź w, np. jako przewodniczący samorządu klasowego, dyzż urny;
2) postępowanie zgodne z dobrem społecznosź ci szkolnej: uczenź przestrzega Statutu Szkoły,
polecenź dyrekcji i nauczycieli; jest kolezż enź ski, bezinteresowny, zż yczliwy, sprawiedliwy,
uczciwy i szanuje innych, dba o estetykę własnego wyglądu, klasy, szkoły, otoczenia;
szanuje przyrodę, szanuje mienie własne, cudze i społeczne; naprawia wyrządzone
szkody, angazż uje się w zż ycie klasy i Szkoły,bierze czynny udział w organizowanych
uroczystosź ciach i imprezach szkolnych, reprezentuje Szkołę na zewnątrz poprzez udział
w konkursach, rozgrywkach, turniejach, festiwalach, koncertach i innych formach na
poziomie pozaszkolnym, wspoź łdziała w grupie;
3) Dbałosź cź o honor i tradycje Szkoły: uczenź przychodzi w stroju galowym na uroczystosź ci
szkolne, koncerty, zachowuje powagę podczas ceremoniału szkolnego, w tym sź piewanie
hymnu, uwazż nie i w spokoju ogląda przedstawienia, inscenizacje, występy innych
ucznioź w;
4) Dbałosź cź o piękno mowy ojczystej i umiejętnosź cź komunikowania się: uczenź posługuje się
pięknym językiem, nie uzż ywa wulgaryzmoź w, stosuje zwroty grzecznosź ciowe w roź zż nych
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5)

6)

7)

8)

sytuacjach, w dialogu z innymi potrafi słuchacź i wypowiadacź się, kulturalnie prowadzi
rozmowę i dyskusję;
Dbałosź cź o bezpieczenź stwo i zdrowie własne oraz innych osoź b: uczenź wyrabia w sobie,
z pomocą wychowawcoź w, umiejętnosź cź rozroź zż niania dobra i zła, rozumie swoją role i
odpowiedzialnosź cź w zapewnianiu bezpieczenź stwa sobie i innym, stosuje podstawowe
zasady bezpieczenź stwa i wie, gdzie szukacź pomocy w sytuacjach rozż nych zagrozż enź lub
wypadkoź w, reaguje na zwracane uwagi, z pomocą wychowawcoź w rozwija w sobie
umiejętnosź cź dostrzegania swoich wad i zalet;
Godne, kulturalne zachowanie się w Szkole i poza Szkołą: uczenź prezentuje, na co dzienź
wzorowa kulturę osobista – w Szkole, na lekcjach, w czasie przerw i poza Szkoła, godnie
reprezentuje Szkołę w sź rodowisku lokalnym, prezentuje godną postawę wobec symboli
narodowych, religijnych i szkolnych, przestrzega regulaminu wycieczek;
Okazywanie szacunku innym osobom: uczenź z szacunkiem odnosi się do nauczycieli,
personelu szkolnego i rodzicoź w, kolegoź w oraz samego siebie, reaguje na uwagi zwracane
przez nauczycieli i starszych, szanuje potrzeby młodszych, potrafi okazacź wdzięcznosź cź i
przeprosicź ;
Umiejętnosź cź pracy w zespole: podejmuje decyzje w sposoź b samodzielny i uzgodniony z
grupą, cź wiczy umiejętnosź ci społeczne (zabiera głos, wyrazż a swoje opinie, słucha
wypowiedzi innych ), jest tolerancyjny, zż yczliwy, odpowiedzialny za siebie i innych,
dzieli się swoimi pomysłami, dosź wiadczeniami, respektuje przyjęte zasady.

15. Szczegoź łowe kryteria oceniania zachowania
1) ocena wzorowa: ocenę wzorową otrzymuje uczenź , ktoź ry spełnia wszystkie wymagania
zawarte w tresź ci oceny oraz w klasyfikacji sź roź drocznej lub konź coworocznej otrzymał
wszystkie oceny pozytywnie;
a) wywiązywanie się z obowiązkoź w ucznia: uczenź wywiązuje się z powierzonych mu
zadanź w szkole oraz sam podejmuje się realizacji zadanź lub inicjuje i realizuje własne
przedsięwzięcia, bierze aktywny udział w lekcjach i zajęciach dodatkowych, zawsze jest
przygotowany do zajęcź , wywiązuje się z obowiązkoź w dyzż urnego klasowego i szkolnego,
nie spoź zź nia się na lekcje, a wszystkie nieobecnosź ci ucznia są usprawiedliwione w ciągu
5 dni roboczych po jego powrocie do Szkoły, aktywnie pracuje w projektach
edukacyjnych w szczegoź lnosź ci promujących postawy altruistyczne
b) postępowanie zgodnie z dobrem społecznosź ci szkolnej: uczenź przestrzega norm
wspoź łzż ycia społecznego, dba i szanuje mienie szkolne i swoich kolegoź w, prezentuje
wysoką kulturę osobistą, angazż uje się w zż ycie klasy i szkoły, w tym aktywnie działa
jako wolontariusz na rzecz sź rodowiska lokalnego,
c) dbałosź cź o honor i tradycje szkoły: uczenź reprezentuje szkołę w konkursach i zawodach
sportowych, szanuje tradycję szkolną – na uroczystosź ci szkolne przychodzi w stroju
galowym, dba o dobre imię szkoły podczas wycieczek szkolnych i innych, w tym takzż e
prywatnych wyjazdoź w rodzinnych, bierze czynny udział w uroczystosź ciach szkolnych,
międzyszkolnych, lokalnych i panź stwowych,
d) dbałosź cź o piękno mowy ojczystej: uczenź prezentuje wysoką kulturę słowa, reaguje na
uzż ywanie wulgarnych słoź w przez inne osoby,
e) dbałosź cź o bezpieczenź stwo i zdrowie własne oraz innych osoź b: uczenź dba
o bezpieczenź stwo i zdrowie swoje i innych, reaguje na przejawy przemocy, potrafi
obiektywnie ocenicź zachowanie kolezż anek i kolegoź w, otacza opieką potrzebujących,
f) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią: uczenź w kazż dej sytuacji wykazuje
się kulturalnym sposobem bycia, nie ma zż adnych uwag w dzienniku lub zeszycie uwag,
własź ciwie wyrazż a swoje uczucia i emocje wobec roź wiesź nikoź w i dorosłych, szanuje
pracę innych.
g) okazywanie szacunku innym osobom: uczenź jest uczynny wobec słabszych
i potrzebujących pomocy, toleruje odmiennosź cź sź wiatopoglądoź w, odmiennosź cź religijną,
narodowosź ciową i kulturową, zawsze z szacunkiem odnosi się do nauczycieli i innych
osoź b.
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2) ocena bardzo dobra: ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczenź , ktoź ry spełnia wszystkie
wymagania zawarte w tresź ci oceny,
a) wywiązywanie się z obowiązkoź w ucznia: uczenź wywiązuje się z powierzonych mu
zadanź w szkole, bierze aktywny udział w lekcjach i zajęciach dodatkowych, zawsze jest
przygotowany do zajęcź , wywiązuje się z obowiązkoź w dyzż urnego klasowego i szkolnego,
wszystkie nieobecnosź ci ucznia są usprawiedliwione w ciągu 5 dni roboczych po jego
powrocie do Szkoły,
b) postępowanie zgodnie z dobrem społecznosź ci szkolnej: uczenź przestrzega norm
wspoź łzż ycia społecznego, dba o mienie Szkoły, jest aktywny w Szkole i poza nią,
prezentuje wysoką kulturę osobistą,
c) dbałosź cź o honor i tradycje Szkoły: uczenź reprezentuje Szkołę w konkursach i zawodach
sportowych, szanuje tradycję szkolną – na uroczystosź ci szkolne przychodzi w stroju
galowym, dba o dobre imię Szkoły podczas wycieczek szkolnych,
d) dbałosź cź o piękno mowy ojczystej: uczenź
posługuje się pięknym językiem,
przeciwstawia się wszelkim przejawom wulgarnosź ci,
e) dbałosź cź o bezpieczenź stwo i zdrowie własne oraz innych osoź b: uczenź dba
o bezpieczenź stwo i zdrowie swoje i innych, nie opuszcza Szkoły podczas przerw
międzylekcyjnych, reaguje na przejawy przemocy, działa na rzecz sź rodowiska
i ekologii.
f) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią: uczenź w kazż dej sytuacji wykazuje
się kulturalnym sposobem bycia, uzż ywa zwrotoź w grzecznosź ciowych: proszę, dziękuję
przepraszam, szanuje pracę innych, własź ciwie wyrazż a swoje uczucia i emocje wobec
roź wiesź nikoź w i dorosłych,
g) okazywanie szacunku innym osobom: uczenź jest uczynny wobec słabszych
i potrzebujących pomocy, toleruje odmiennosź cź sź wiatopoglądoź w, religijną,
narodowosź ciową i kulturową, okazuje szacunek nauczycielom i innym osobom,
podejmuje działania na rzecz innych osoź b znajdujących się w trudnej sytuacji,
przestrzega zasad korzystania z telefonu komoź rkowego.
3) ocena dobra: ocenę dobrą otrzymuje uczenź , ktoź ry spełnia wszystkie wymagania zawarte
w tresź ci oceny;
a) wywiązywanie się z obowiązkoź w ucznia: uczenź wywiązuje się z powierzonych mu
zadanź w szkole, bierze aktywny udział w lekcjach, jest przygotowany do zajęcź i w
miarę swoich mozż liwosź ci robi postępy, wywiązuje się
z obowiązkoź w dyzż urnego
klasowego i szkolnego, nie spoź zź nia się na lekcje, a nieobecnosź ci ucznia są
usprawiedliwione w ciągu 5 dni roboczych po jego powrocie do szkoły,
b) postępowanie zgodnie z dobrem społecznosź ci szkolnej: uczenź przestrzega norm
wspoź łzż ycia społecznego, nie wykazuje agresji słownej i fizycznej, dba o mienie Szkoły,
kolegoź w i własne, jest zż yczliwy w stosunku do otoczenia, nauczycieli, kolegoź w i innych
osoź b,
c) dbałosź cź o honor i tradycje Szkoły: uczenź na uroczystosź ci szkolne przychodzi w stroju
galowym, szanuje tradycję szkolną, dba o dobre imię szkoły podczas wycieczek
szkolnych,
d) dbałosź cź o piękno mowy ojczystej: uczenź nie uzż ywa wulgarnych słoź w w Szkole i poza
nią,
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e) dbałosź cź o bezpieczenź stwo i zdrowie własne oraz innych osoź b: uczenź dba
o bezpieczenź stwo i zdrowie swoje i innych, nie opuszcza Szkoły podczas przerw
międzylekcyjnych, nie stwarza zagrozż enia zż ycia i zdrowia innych, przestrzega zakazu
palenia tytoniu, spozż ywania alkoholu i sź rodkoź w odurzających,
f) godne, kulturalne zachowanie się w Szkole i poza nią uczenź jest miły, uprzejmy
i grzeczny, uzż ywa zwrotoź w grzecznosź ciowych: proszę, dziękuję przepraszam,
własź ciwie wyrazż a swoje uczucia i emocje wobec roź wiesź nikoź w i dorosłych, szanuje
pracę innych,
g) okazywanie szacunku innym osobom: uczenź stara się bycź uczynnym wobec słabszych,
stara się udzielacź pomocy potrzebującym, toleruje odmiennosź cź sź wiatopoglądoź w,
religijną, narodowosź ciową i kulturową,
4) ocena poprawna: ocenę poprawną otrzymuje uczenź , ktoź ry spełnia wymagania zawarte
w tresź ci oceny.
a) wywiązywanie się z obowiązkoź w ucznia: dopuszcza się sporadyczne godziny
nieusprawiedliwione – do 5godzin oraz sporadyczne spoź zź nienie się na lekcje –
maksymalnie 6 spoź zź nienź uzasadnionych np. przedłuzż ającą się wizytą u lekarza,
pełnieniem obowiązkoź w dyzż urnego szkolnego, zapytany podczas lekcji – odpowiada na
pytania, sporadycznie bywa nieprzygotowany do zajęcź , robi postępy w nauce w miarę
swoich mozż liwosź ci, nie zawsze sumiennie wykonuje powierzone zadania, przewazż nie
wywiązuje się z obowiązkoź w dyzż urnego klasowego i szkolnego,
b) postępowanie zgodnie z dobrem społecznosź ci szkolnej: uczenź przewazż nie przestrzega
norm wspoź łzż ycia społecznego, nie wykazuje agresji fizycznej. ma nieliczne negatywne
wpisy w karcie spostrzezż enź (do10) o niewłasź ciwym zachowaniu,
c) dbałosź cź o honor i tradycje Szkoły: uczenź na uroczystosź ci szkolne przychodzi schludnie
ubrany, szanuje tradycję szkolną, dba o dobre imię szkoły podczas wycieczek
szkolnych,
d) dbałosź cź o piękno mowy ojczystej: uczenź stara się nie uzż ywacź wulgarnych słoź w w Szkole
i poza nią, nie panuje nad swoimi emocjami i uzż ywa mało kulturalnego słownictwa,
e) dbałosź cź o bezpieczenź stwo i zdrowie własne oraz innych osoź b: uczenź nie stwarza
zagrozż enia zż ycia i zdrowia innych, nie opuszcza terenu Szkoły podczas przerw
międzylekcyjnych,
przestrzega zakaz palenia tytoniu, spozż ywania alkoholu
i sź rodkoź w odurzających,
f) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią: uczenź ma załozż oną kartę
spostrzezż enź , ma liczne wpisy o niewłasź ciwym zachowaniu w poź łroczu, wchodzi
sporadycznie w konflikt z roź wiesź nikami, ale rozwiązuje go bez uzż ycia siły, szanuje
pracę innych,
g) okazywanie szacunku innym osobom: uczenź nie doprowadza do zatargoź w z kolegami
z powodu ich odmiennosź ci sź wiatopoglądoź w, odmiennosź ci religijnej, narodowosź ciowej
i kulturowej, rzadko jest uczynny wobec słabszych,
h) stara się udzielacź pomocy potrzebującym, nie doprowadza do zatargoź w z kolegami
z powodu ich odmiennosź ci sź wiatopoglądoź w, odmiennosź ci religijnej, narodowosź ciowej
i kulturowej.
5) ocena nieodpowiednia
a) wywiązywanie się z obowiązkoź w ucznia: nie wszystkie opuszczone godziny są
usprawiedliwione, uczenź spoź zź nia się na lekcje bez podania przyczyny, nie wykonuje
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b)

c)
d)
e)

f)

g)

powierzonych mu zadanź , często ma nieodrobione prace domowe, zapytany podczas
lekcji odmawia odpowiedzi lub podejmuje niemerytoryczną dyskusję z nauczycielem,
często jest nieprzygotowany do zajęcź lekcyjnych, nie robi postępoź w w nauce na miarę
swoich mozż liwosź ci,
postępowanie zgodne z dobrem społecznosź ci szkolnej: uczenź nie stara się naprawicź
złego zachowania, nie przestrzega norm wspoź łzż ycia społecznego, nie dba i niszczy
mienie Szkoły,
dbałosź cź o honor i tradycje Szkoły: uczenź zakłoź ca przebieg uroczystosź ci szkolnych, nie
nosi stroju galowego podczas uroczystosź ci szkolnych, nie dba o dobre imię Szkoły,
dbałosź cź o piękno mowy ojczystej: uczenź arogancko odnosi się do dorosłych i kolegoź w,
uzż ywa wulgaryzmoź w,
dbałosź cź o bezpieczenź stwo i zdrowie własne oraz innych osoź b: uczenź opuszcza Szkołę
podczas przerw międzylekcyjnych, stwarza zagrozż enie zdrowia i zż ycia kolegoź w, pali
papierosy,
godne, kulturalne zachowanie się w Szkole i poza nią: uczenź nie uzż ywa zwrotoź w
grzecznosź ciowych, konflikty z roź wiesź nikami rozwiązuje w sposoź b siłowy, niszczy
mienie Szkoły,
okazywanie szacunku innym osobom: uczenź nie szanuje roź wiesź nikoź w, osoź b dorosłych
(nauczycieli i innych pracownikoź w Szkoły), nie stara się udzielacź pomocy
potrzebującym, doprowadza do zatargoź w z kolegami z powodu ich odmiennosź ci
sź wiatopoglądoź w, odmiennosź ci religijnej, narodowosź ciowej i kulturowej.

6) ocena naganna
a) wywiązywanie się z obowiązkoź w ucznia: około 50% godzin nieobecnych
nieusprawiedliwionych, bardzo liczne spoź zź nianie się na lekcje bez podania przyczyny.
b) Uczenź :zapytany podczas lekcji odmawia odpowiedzi, lub podejmuje niemerytoryczną
dyskusję z nauczycielem, bardzo często jest nieprzygotowany do zajęcź lekcyjnych,
c) postępowanie zgodne z dobrem społecznosź ci szkolnej: uczenź nie poprawia złego
zachowania,- nie przestrzega norm wspoź łzż ycia społecznego, nie dba mienie Szkoły i
sź wiadomie je niszczy,
d) dbałosź cź o honor i tradycje szkoły: uczenź zakłoź ca uroczystosź ci szkolne i klasowe, nie
szanuje tradycji szkolnej, nie nosi stroju galowego podczas uroczystosź ci szkolnych, nie
dba o dobre imię Szkoły,
e) dbałosź cź o piękno mowy ojczystej: uczenź uzż ywa wulgarnych słoź w w stosunku do
roź wiesź nikoź w, przeklina,
f) dbałosź cź o bezpieczenź stwo i zdrowie własne oraz innych osoź b: uczenź : opuszcza szkołę
podczas przerw międzylekcyjnych, stwarza zagrozż enie zdrowia i zż ycia kolegoź w, pali
papierosy, pije alkohol, zazż ywa narkotyki (dopalacze), przynosi do Szkoły
niebezpieczne przedmioty (nozż e, petardy, zapałki i inne ),
g) godne, kulturalne zachowanie się w Szkole i poza nią: uczenź nie uzż ywa zwrotoź w
grzecznosź ciowych, konflikty z roź wiesź nikami rozwiązuje w sposoź b siłowy, sź wiadomie
niszczy mienie szkoły, inicjuje sytuacje konfliktowe i boź jki, wchodzi w konflikt z
prawem (interwencja policji ),
h) okazywanie szacunku innym osobom: uczenź nie szanuje roź wiesź nikoź w, osoź b dorosłych
(nauczycieli i innych pracownikoź w Szkoły).
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16. Niezalezż nie od spełnienia przez ucznia w/w
nieodpowiedniej za:

kryterioź w obnizż a się ocenę do

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

pobicie kolezż anki/kolegi, innych osoź b;
picie alkoholu, palenie papierosoź w;
uzż ywanie lub rozprowadzanie narkotykoź w, dopalaczy;
dokonanie kradziezż y;
wyłudzanie pieniędzy lub szantazż ;
sź wiadome i wyrachowane niszczenie mienia szkolnego, prywatnego ucznioź w i innych
osoź b;
7) fałszowanie podpisoź w i dokumentoź w;
8) trzykrotne wykluczenie z zajęcź lekcyjnych w ciągu jednego poź łrocza;
9) inne zachowania zagrazż ające zdrowiu i zż yciu.
§ 85. Zwolnienie ucznia z zajęć edukacyjnych w klasach IV-VIII.
1. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z okresź lonych cź wiczenź na zajęciach z wychowania fizycznego
na podstawie opinii o ograniczonych mozż liwosź ciach wykonywania cź wiczenź przez ucznia
wydanej przez lekarza, na czas okresź lony w tej opinii.
2. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z wychowania fizycznego, zajęcź komputerowych na
podstawie opinii o braku mozż liwosź ci uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez
lekarza na czas okresź lony w tej opinii.
3. Jezż eli okres zwolnienia ucznia z zajęcź wychowania fizycznego, zajęcź komputerowych,
uniemozż liwia ustalenie sź roź drocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
§ 86. Klasyfikowanie śródroczne i roczne.
1. Rok szkolny podzielony jest na dwa poź łrocza:
1) I – poź łrocze trwa od 1 wrzesź nia do 15 stycznia. II – poź łrocze trwa od 16 stycznia do dnia
zakonź czenia zajęcź w danym roku szkolnym.
2. Klasyfikowanie sź roź droczne i roczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięcź ucznia z
zajęcź edukacyjnych. Klasyfikacji sź roź drocznej i rocznej dokonuje się w ostatnim tygodniu
poź łrocza.
1) Na miesiąc przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej rodzice lub opiekunowie
prawni ucznioź w z trudnosź ciami w
nauce i zachowaniu zostaną poinformowani
o przewidywanej ocenie sź roź drocznej i rocznej w sposoź b ustalony na pierwszym zebraniu
z rodzicami.
2) Na tydzienź przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej, nauczyciele
poszczegoź lnych zajęcź edukacyjnych informują ucznioź w o przewidywanych stopniach
sź roź drocznych i rocznych w sposoź b ustalony na pierwszym w roku szkolnym zebraniu
z rodzicami.
3. SŚ roź droczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęcź edukacyjnych dla ucznioź w posiadających
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia
edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela wspoź łorganizującego kształcenie
integracyjne, o ktoź rym mowa w odrębnych przepisach.
4. Uczenź naszej Szkoły, ktoź ry posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma
opoź zź nienie w realizacji programu nauczania, co najmniej jednej klasy, a ktoź ry w oddziale
integracyjnym uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych zajęcź edukacyjnych oceny uznane za
pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania oraz rokuje opanowanie w jednym roku
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szkolnym programoź w nauczania dwoź ch klas, mozż e bycź promowany do klasy programowo
wyzż szej roź wniezż w ciągu roku szkolnego.
1) dla ucznioź w niepełnosprawnych kazż dy etap edukacyjny mozż e ulec wydłuzż eniu, o jeden
rok szkolny na I etapie, o dwa lata szkolne na II etapie;
2) wychowawca ma obowiązek powiadomicź rodzicoź w o przewidywanym wydłuzż eniu etapu
edukacyjnego nie poź zź niej nizż do konź ca lutego, jednoczesź nie informując o wynikach
diagnozy edukacyjnej dziecka;
3) Rada Pedagogiczna podejmuje decyzję o wydłuzż eniu o jeden rok szkolny etapu
edukacyjnego ucznia niepełnosprawnego, biorąc pod uwagę jego mozż liwosź ci, opinię
psychologa lub specjalisty oraz rodzicoź w;
4) ucznia z niepełnosprawnosź cią intelektualną w stopniu umiarkowanym promuje się do
klasy programowo wyzż szej, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie
edukacyjno – terapeutycznym.
5. Klasyfikacja sź roź droczna i roczna, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej polega
na podsumowaniu osiągnięcź edukacyjnych ucznia z zajęcź edukacyjnych, okresź lonych
w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu
rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęcź edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania.
1) Przy wystawianiu oceny edukacyjnej sź roź drocznej i rocznej począwszy od klasy IV
obowiązuje następująca skala ocen:
a) stopienź celujący

–6

b) stopienź bardzo dobry

– 5,

c) stopienź dobry

–4

d) stopienź dostateczny

–3

e) stopienź dopuszczający

–2

f) stopienź niedostateczny

–1

2) Przy wystawianiu oceny zachowania sź roź drocznej i rocznej począwszy od klasy IV
obowiązuje następująca skala ocen:
a) Wzorowe

- wz

b) bardzo dobre

- bdb

c) dobre

- db

d) poprawne

- popr

e) nieodpowiednie

- ndp

f) naganne

- ng

6. Ocenę sź roź droczną wystawia się na podstawie osiągnięcź ucznia wyrazż onych ocenami
cząstkowymi.
7. Ocenę roczną wystawia się na podstawie ocen cząstkowych uzyskanych w II poź łroczu oraz
oceny sź roź drocznej.
8. Ocenę sź roź droczną i roczną wystawia się, z co najmniej czterech ocen cząstkowych.
9. Ocena sź roź droczna i roczna nie jest sź rednią arytmetyczną ocen cząstkowych, ale ma przede
wszystkim uwzględniacź postępy ucznioź w.
10. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczegoź lne zajęcia edukacyjne.
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11. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena
klasyfikacyjna z zajęcź edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzezż eniem §90.
12. Począwszy od klasy IV uczenź otrzymuje promocję do klasy programowo wyzż szej, jezż eli ze
wszystkich obowiązkowych zajęcź edukacyjnych, okresź lonych w szkolnym planie nauczania,
uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyzż sze od oceny niedostatecznej, z zastrzezż eniem ust.
15 i ust. 16 .
13. Laureaci konkursoź w przedmiotowych o zasięgu wojewoź dzkim otrzymują z danych zajęcź
edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczenź , ktoź ry tytuł laureata konkursu
przedmiotowego o zasięgu wojewoź dzkim bądzź laureata lub finalisty olimpiady
przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęcź
edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęcź celującą konź cową ocenę klasyfikacyjną.
14. Uczenź , ktoź ry w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęcź edukacyjnych
sź rednią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę otrzymuje sź wiadectwo
z czerwonym paskiem lub konź czy szkołę z wyroź zż nieniem. .
15. Rada Pedagogiczna, uwzględniając mozż liwosź ci edukacyjne ucznia mozż e jeden raz w ciągu
danego etapu edukacyjnego promowacź ucznia do klasy programowo wyzż szej, ktoź ry nie zdał
egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęcź edukacyjnych, pod warunkiem, zż e
te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowane
w klasie programowo wyzż szej.
16. Uczenź realizujący obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza Szkołą nie jest klasyfikowany
z wychowania fizycznego, muzyki, zajęcź technicznych, zajęcź artystycznych oraz dodatkowych
zajęcź edukacyjnych. Uczniowi nie wystawia się oceny zachowania. Brak klasyfikacji
z wymienionych edukacji przedmiotowych i zachowania nie wstrzymuje promocji do klasy
wyzż szej lub ukonź czenia Szkoły.
17. Uczenź mozż e bycź nieklasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęcź edukacyjnych, jezż eli
brak jest podstaw do ustalenia sź roź drocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu
nieobecnosź ci na tych zajęciach, ktoź ra przekracza połowę czasu przeznaczonego na te
okresź lone zajęcia w okresie, za ktoź ry przeprowadzana jest klasyfikacja.
18. Uczenź nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecnosź ci, o ktoź rej mowa w ust. 17,
mozż e zdawacź - za zgodą Rady Pedagogicznej - egzamin klasyfikacyjny.
§ 87. Ukończenie Szkoły
1. Na klasyfikację konź cową składają się:
1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęcź edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie
programowo najwyzż szej;
2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęcź edukacyjnych, ktoź rych realizacja zakonź czyła się
odpowiednio w klasach programowo nizż szych;
3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyzż szej;
2. Uczenź konź czy szkołę podstawową, gdy uzyskał oceny klasyfikacyjne wyzż sze od oceny
niedostatecznej, z zastrzezż eniem ust. 3. oraz przystąpił do egzaminu. Obowiązek
przystąpienia do egzaminu nie dotyczy ucznioź w zwolnionych na podstawie odrębnych
przepisoź w.
3. Laureaci konkursoź w przedmiotowych o zasięgu wojewoź dzkim i ponadwojewoź dzkim oraz
laureaci i finalisź ci olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęcź edukacyjnych roczną
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celującą ocenę klasyfikacyjną. Jezż eli tytuł laureata lub finalisty uczenź uzyskał po ustaleniu
oceny klasyfikacyjnej nizż szej nizż ocena celująca, następuje zmiana tej oceny na ocenę
konź cową celującą.
4. Uczenź realizujący obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza Szkołą nie jest klasyfikowany
z wychowania fizycznego, muzyki, techniki, plastyki oraz dodatkowych zajęcź edukacyjnych.
Uczniowi nie wystawia się oceny zachowania. Brak klasyfikacji z wymienionych edukacji
przedmiotowych i zachowania nie wstrzymuje promocji do klasy wyzż szej lub ukonź czenia
Szkoły.
5. Uczenź , ktoź ry w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z zajęcź edukacyjnych sź rednią ocen co
najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobra ocenę zachowania, otrzymuje promocję do
klasy programowo wyzż szej z wyroź zż nieniem.
6. Uczniowie, ktoź rzy do egzaminu nie przystąpią w danym roku, muszą powtoź rzycź ostatnią
klasę szkoły podstawowej i przystąpicź do egzaminu w roku następnym.
7. Do egzaminu nie przystępują uczniowie z niepełnosprawnosź cią intelektualną w stopniu
umiarkowanym.
8. Uczniowie ze sprzęzż onymi niepełnosprawnosź ciami, posiadający orzeczenie poradni
psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego mogą bycź zwolnieni
przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do
sprawdzianu na wniosek rodzicoź w/prawnych opiekunoź w pozytywnie zaopiniowany przez
dyrektora Szkoły.
§ 88. Egzamin klasyfikacyjny w klasach IV-VIII
Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora Szkoły.

1.
2.
1)
2)
3)
4)

Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się dla:
ucznioź w, o ktoź rych mowa w § 86 ust. 17;
ucznia realizującego obowiązek szkolny poza szkołą;
ucznia realizującego indywidualny tok nauki;
ucznia, ktoź ry indywidualnie uzupełnia ustalone z dyrektorem zajęcia edukacyjne.

3.

W skład komisji, o ktoź rej mowa w ust. 1, dla ucznia, o ktoź rym mowa w ust. 2 pkt 1
wchodzą:
1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący;
2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

4.

Egzamin klasyfikacyjny, dla ucznioź w o ktoź rych mowa w ust. 2 pkt. 2 - 4 przeprowadza
nauczyciel własź ciwych zajęcź edukacyjnych w obecnosź ci wskazanego przez dyrektora
nauczyciela.

5.

Na prosź bę ucznia lub rodzicoź w/prawnych opiekunoź w nieklasyfikowanego z przyczyn
nieusprawiedliwionych, Rada Pedagogiczna mozż e wyrazicź zgodę na egzamin klasyfikacyjny
z jednego, kilku lub wszystkich zajęcź edukacyjnych.

6. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem i jego rodzicami, o ktoź rym mowa w ust. 2 pkt 2-4
liczbę zajęcź edukacyjnych, z ktoź rych uczenź mozż e przystąpicź do egzaminoź w klasyfikacyjnych
w ciągu jednego dnia.
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7.

Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie poź zź niej nizż w dniu poprzedzającym dzienź
zakonź czenia
rocznych
zajęcź
dydaktyczno-wychowawczych.
Termin
egzaminu
klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

8.

Uczenź , ktoź ry z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu
klasyfikacyjnego w terminie ustalonym zgodnie z ust. 6, mozż e przystąpicź do niego
w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora Szkoły.

9.

Egzamin klasyfikacyjny składa się z częsź ci ustnej i pisemnej z wyjątkiem muzyki,
plastyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z ktoź rych egzamin ma przede
wszystkim formę zadanź praktycznych.

10.

Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się przy pomocy rzetelnych narzędzi pomiaru
dydaktycznego przygotowanych przez egzaminatora.

11.

Dla ucznia realizującego obowiązek szkolny poza Szkołą nie przeprowadza się
egzaminoź w klasyfikacyjnych z:
1) obowiązkowych zajęcź edukacyjnych: plastyki, muzyki, zajęcź technicznych i wychowania
fizycznego;
2) dodatkowych zajęcź edukacyjnych.

12.

W trakcie egzaminu klasyfikacyjnego mogą bycź obecni rodzice ucznia w charakterze
obserwatoroź w.

13.

Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna
ocena klasyfikacyjna z zajęcź edukacyjnych jest ostateczna z zastrzezż eniem § 90.

Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego
niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęcź edukacyjnych mozż e bycź zmieniona w
wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzezż eniem § 90.
15. Egzamin klasyfikacyjny, dla ucznioź w, o ktoź rych mowa w ust. 2 pkt. 3 - 4 nie obejmuje
zajęcź z wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęcź edukacyjnych.
16. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokoź ł zawierający w szczegoź lnosź ci:
1) nazwę zajęcź edukacyjnych, z ktoź rych był przeprowadzony egzamin;
2) imiona i nazwiska osoź b wchodzących w skład komisji, o ktoź rej mowa w ust. 3 i 4;
3) termin egzaminu klasyfikacyjnego;
4) imię i nazwisko ucznia;
5) zadania egzaminacyjne;
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
14.

17. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.
Protokoź ł stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
18. Na pisemny wniosek rodzicoź w lub pełnoletniego ucznia, złozż ony nie poź zź niej, nizż eli dwa dni
po przeprowadzeniu egzaminu, dokumentację z egzaminu klasyfikacyjnego udostępnia się do wglądu
w sekretariacie Szkoły.

§ 89. Egzamin poprawkowy w klasach IV-VIII
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1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczenź , ktoź ry w wyniku klasyfikacji rocznej,
uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwoź ch obowiązkowych zajęcź edukacyjnych
mozż e zdawacź egzamin poprawkowy.
2. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor Szkoły do dnia zakonź czenia rocznych
zajęcź dydaktyczno – wychowawczych w danym roku szkolnym.
3. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
4. Egzamin poprawkowy przeprowadza powołana przez dyrektora Szkoły komisja w skład
ktoź rej wchodzą:
1) dyrektor Szkoły albo wicedyrektor - jako przewodniczący komisji,
2) auczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,
3) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne lub pokrewne – jako członek komisji.
5. Nauczyciel prowadzący, o ktoź rym mowa w ust. 4 pkt 2, mozż e bycź zwolniony z udziału w
pracy komisji na własną prosź bę lub innych szczegoź lnie uzasadnionych przypadkach.
Woź wczas dyrektor powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego
takie same zajęcia edukacyjne, z tym zż e powołanie nauczyciela zatrudnionego
w
innej
szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokoź ł, ktoź ry zawiera:
1) skład komisji;
2) termin egzaminu;
3) pytania egzaminacyjne;
4) wynik egzaminu;
5) ocenę ustaloną przez komisję;
6) Protokoź ł z egzaminu wraz z pracą ucznia dołącza się do arkusza ocen ucznia.
7. Uczenź , ktoź ry nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę
z zastrzezż eniem ust. 8.
8. Uwzględniając mozż liwosź ci edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna mozż e jeden raz w ciągu
danego etapu edukacyjnego promowacź ucznia, ktoź ry nie zdał egzaminu poprawkowego
z jednych zajęcź edukacyjnych, pod warunkiem, zż e te zajęcia są, zgodnie ze szkolnym planem
nauczania, realizowane w klasie programowo wyzż szej.
9. Uczenź , ktoź ry z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego
w wyznaczonym terminie, mozż e przystąpicź do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym
przez dyrektora szkoły, nie poź zź niej nizż do konź ca wrzesź nia.
10. Egzamin poprawkowy przeprowadza się przy pomocy rzetelnych narzędzi pomiaru
dydaktycznego przygotowanych przez egzaminatora.
11. Na pisemny wniosek rodzicoź w lub pełnoletniego ucznia, złozż ony najpoź zź niej, dzienź po
przeprowadzeniu egzaminu poprawkowego, udostępnia się do wglądu w sekretariacie
Szkoły sporządzony protokoź ł.
§ 90. Tryb i warunki uzyskania wyzż szej nizż przewidywana rocznej oceny z zajęcź edukacyjnych i
zachowania
1.

Uczenź lub jego rodzice/prawni opiekunowie mogą zgłosicź zastrzezż enia do dyrektora
szkoły, dotyczące ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęcź edukacyjnych lub rocznej
oceny klasyfikacyjnej zachowania niezgodnego z przepisami prawa dotyczącego trybu
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ustalania tej oceny. Zastrzezż enia mogą bycź zgłoszone w terminie 2 dni roboczych po
zakonź czeniu zajęcź dydaktyczno-wychowawczych.
2.

Warunki zasadnosź ci złozż onego zastrzezż enia to:
1) długotrwała choroba ucznia;
2) systematyczne uczęszczanie na zajęcia, sumiennosź cź i pracowitosź cź a niska ocena;
3) uczenź lub rodzic uwazż a, zż e ocena jest zanizż ona.

3.

Tryb składania zastrzezż enia:
1) zastrzezż enie składa się na pisź mie, do dyrektora Szkoły, ze wskazaniem, jakich zajęcź
edukacyjnych lub oceny z zachowania ono dotyczy i wyrazź nym okresź leniem niezgodnosź ci
z przepisami prawa dotyczącego trybu ustalania tej oceny.

4.

W przypadku stwierdzenia zasadnosź ci złozż onego zastrzezż enia, dyrektor Szkoły powołuje
komisję, ktoź ra:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęcź edukacyjnych – przeprowadza
sprawdzian wiadomosź ci i umiejętnosź ci ucznia, w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem
przedmiotoź w, o ktoź rych mowa w § 87 ust. 9 oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną
z danych zajęcź edukacyjnych,
2) W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę
klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większosź cią głosoź w;
3) W przypadku roź wnej liczby głosoź w decyduje głos przewodniczącego komisji.

5.

Sprawdzian, o ktoź rym mowa w ust. 1, przeprowadza się nie poź zź niej nizż w terminie 5 dni
od dnia zgłoszenia zastrzezż enź , o ktoź rych mowa w ust. 1. Termin sprawdzianu uzgadnia się z
uczniem i jego rodzicami/prawnymi opiekunami.

6.

W przypadku stwierdzenia, zż e roczna ocena klasyfikacyjna zachowania lub roczna ocena
klasyfikacyjna z zajęcź edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa
dotyczącymi trybu wystawiania, dyrektor Szkoły powołuje komisję, ktoź ra przeprowadza
sprawdzian wiadomosź ci i umiejętnosź ci w formie pisemnej i ustnej oraz ustala ocenę. W
przypadku oceny rocznej zachowania – ustala w drodze głosowania zwykłą większosź cią
głosoź w, a jezż eli jest ona roź wna – decyduje głos przewodniczącego komisji. W skład jej
wchodzą:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęcź edukacyjnych:
a) dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w Szkole inne stanowisko kierownicze –
jako przewodniczący komisji;
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
c) dwoź ch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same
zajęcia edukacyjne.
2) W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w Szkole inne stanowisko kierownicze –
jako przewodniczący komisji;
b) wychowawca klasy;
c) wskazany przez dyrektora Szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej
klasie,
d) pedagog,
e) psycholog,
f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
g) przedstawiciel Rady Rodzicoź w.

101
Statut Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Wojciecha Ketrzyńskiego w Szczytnie

7.

Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne mozż e bycź zwolniony z udziału w pracy
komisji na własną prosź bę, lub w innych szczegoź lnie uzasadnionych przypadkach. W takim
przypadku dyrektor Szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia
edukacyjne. Powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu
z dyrektorem tej szkoły.

8.

Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęcź edukacyjnych oraz roczna
ocena klasyfikacyjna zachowania nie mozż e bycź nizż sza od ustalonej wczesź niej oceny. Ocena
ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zajęcź edukacyjnych, ktoź ra mozż e bycź zmieniona w wyniku egzaminu
poprawkowego, o ktoź rym mowa w § 89. ust. 1.

9.

Z prac komisji sporządza się protokoź ł, ktoź ry zawiera:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęcź edukacyjnych:
a) skład komisji,
b) termin sprawdzianu,
c) zadania sprawdzające,
d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę,
e) do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia.
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) skład komisji,
b) termin pracy ( spotkania) komisji,
c) wynik głosowania,
d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
3) Protokoź ł stanowi załącznik do arkusza ocen.

10.

Uczenź , ktoź ry z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w
wyznaczonym terminie, mozż e przystąpicź do niego w terminie dodatkowym, wyznaczonym
przez dyrektora Szkoły, jednak nie poź zź niej nizż w dniu zebrania Rady Pedagogicznej.
1) Przepisy ust. 3 - 7 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej
z zajęcź edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z uwzględnieniem,
od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego, w ciągu 5- dni roboczych zgłaszania
zastrzezż enź . W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
DZIAŁ VII
Rozdział 1
Obowiązek szkolny

§ 91.
1. Obowiązek szkolny, jego spełnianie w innych formach oraz ewentualne odroczenie
okresź lają przepisy ustawy art: 35 i 36 oraz 37 i 38 Prawo osź wiatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.
59);
2. Kształcenie ucznioź w niepełnosprawnych, zagrozż onych
niedostosowaniem społecznym
mozż e bycź prowadzone do konź ca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w ktoź rym uczenź
konź czy 20 rok zycia.
3. Przez niespełnienie obowiązku szkolnego rozumie się nieusprawiedliwioną nieobecnosź cź
w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęciach edukacyjnych
w szkole podstawowej.
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§ 92.
1. Obowiązki rodzicoź w dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są okresź lone w art. 40
ustawy Prawo osź wiatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59);
Rozdział 2
Prawa i obowiązki członków społeczności szkolnej
§ 92.
1. Członkiem społecznosź ci Szkoły staje się kazż dy, kto został przyjęty do Szkoły w okresź lony
przez zasady przyjmowania sposoź b.
2. Wraz z zakonź czeniem nauki lub pracy w Szkole traci się członkostwo społecznosź ci szkolnej.
3. ZŻ adne prawa obowiązujące w Szkole nie mogą bycź sprzeczne z między-narodowymi prawami
człowieka i dziecka.
4. Wszyscy członkowie społecznosź ci szkolnej są roź wni wobec prawa bez względu na roź zż nice
rasy, płci, religii, poglądoź w politycznych czy innych przekonanź , narodowosź ci, pochodzenia
społecznego, majątku, urodzenia lub jakiekolwiek inne.
5. Traktowanie członkoź w:
1) nikt nie mozż e bycź poddawany okrutnemu, nieludzkiemu, upokarzającemu traktowaniu lub
karaniu;
2) zż aden członek społecznosź ci Szkoły nie mozż e podlegacź arbitralnej i bezprawnej ingerencji
w sferę jego zż ycia prywatnego;
3) szerzenie nienawisź ci lub pogardy, wywoływanie wasź ni lub ponizż anie członka społecznosź ci
Szkoły ze względu na roź zż nice narodowosź ci, rasy, wyznania jest zakazane i karane;
4) 4)nikogo nie wolno zmuszacź do uczestniczenia lub nieuczestniczenia w czynnosź ciach,
obrzędach religijnych lub nauce religii;
5) kazż dy bez względu na swoź j wiek i funkcję w Szkole ma obowiązek:
a) a) poszanowania godnosź ci osobistej, dobrego imienia i własnosź ci pozostałych osoź b,
b) przestrzegania zasady poszanowania cudzej godnosź ci w kontaktach z innymi
ludzź mi,zachowania tajemnicy dotyczącej wazż nych spraw osobistych i rodzinnych,
c) zabronione są wszelkie działania agresywne skierowane do innej osoby oraz uzż ywanie
wulgarnych słoź w, zwrotoź w i gestoź w.
6) nikt nie ma prawa do wykorzystania swej przewagi: wieku, funkcji, siły fizycznej lub
psychicznej do naruszania godnosź ci i praw innego człowieka.
6. Wszyscy członkowie społecznosź ci szkolnej odpowiadają za dobra materialne zgromadzone
w Szkole.
7. Uczenź i jego rodzice odpowiadają materialnie za sź wiadomie wyrządzone przez ucznia szkody.
8. Wszyscy uczniowie naszej Szkoły mają obowiązek troszczycź się o honor Szkoły i kultywowacź
jej tradycje.
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Rozdział 3
Prawa i obowiązki uczniów
§ 93. Prawa i obowiązki ucznioź w
1. Kazż dy uczenź w Szkole ma prawo do:
1) opieki zaroź wno podczas lekcji, jak i podczas przerw międzylekcyjnych;
2) maksymalnie efektywnego wykorzystania czasu spędzanego w Szkole;
3) indywidualnych konsultacji ze wszystkimi nauczycielami;
4) pomocy w przygotowaniu do konkursoź w i olimpiad przedmiotowych;
5) zapoznania się z programem nauczania, zakresem wymaganź na poszczegoź lne oceny;
6) jawnej i umotywowanej oceny postępoź w w nauce i zachowaniu, zgodnie z zasadami
Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania;
7) zż yczliwego, podmiotowego traktowania ze strony wszystkich członkoź w społecznosź ci
szkolnej;
8) reprezentowania Szkoły w konkursach, olimpiadach, przeglądach i zawodach zgodnie ze
swoimi mozż liwosź ciami i umiejętnosź ciami;
9) realizacji autorskiego programu wychowawczego opracowanego przez wychowawcę
klasy;
10) indywidualnego toku nauki, po spełnieniu wymaganź okresź lonych w odrębnych
przepisach;
11) korzystania z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i zawodowego;
12) korzystania z pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
13) korzystania z bazy Szkoły podczas zajęcź lekcyjnych i pozalekcyjnych według zasad
okresź lonych przez dyrektora Szkoły;
14) wpływania na zż ycie Szkoły poprzez działalnosź cź samorządową;
15) zwracania się do dyrekcji, wychowawcy klasy i nauczycieli w sprawach osobistych oraz
oczekiwania pomocy, odpowiedzi i wyjasź nienź ;
16) swobodnego wyrazż ania swoich mysź li i przekonanź , jezż eli nie naruszają one praw innych;
17) wypoczynku podczas weekendoź w, przerw sź wiątecznych i ferii szkolnych bez koniecznosź ci
odrabiania pracy domowej, z wyjątkiem, gdy zajęcia odbywają się tylko w poniedziałek lub
piątek i poniedziałek;
18) do zwolnienia z cź wiczenź na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na
zajęciach informatyki i technologii informacyjnej po otrzymaniu decyzji dyrektora Szkoły
wydanej na podstawie zasź wiadczenia lekarskiego stanowiącego wniosek o takie
zwolnienie;
19) bycź wybieranym i bracź udział w wyborach do Samorządu;
20) składania egzaminu poprawkowego, jezż eli w rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę
niedostateczną z jednych zajęcź edukacyjnych; w wyjątkowych przypadkach Rada
Pedagogiczna mozż e wyrazicź zgodę na egzamin poprawkowy z dwoź ch zajęcź edukacyjnych;
21) składania egzaminu klasyfikacyjnego na pisemną prosź bę rodzicoź w/prawnych opiekunoź w;
22) uzyskania informacji o przewidywanych ocenach okresowych (rocznych) na tydzienź , a o
ocenach niedostatecznych na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady
Pedagogicznej;
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23) uczenź ma prawo do poprawy ocen biezż ących w terminie i w sposoź b ustalony
z nauczycielem przedmiotu i jednej z ocen rocznych na egzaminie poprawkowym
z wyjątkiem klasy programowo najwyzż szej;
24) uczenź ma prawo do usprawiedliwienia nieobecnosź ci na zajęciach w ciągu pięciu dni
następujących bezposź rednio po absencji:
a) honorowane są zasź wiadczenia lekarskie,
b) pisemne usprawiedliwienia rodzicoź w lub prawnych opiekunoź w pod warunkiem, ze
nieobecnosź cź nie będzie dłuzż sza nizż eli pięcź dni szkolnych,
c) w wyjątkowych sytuacjach uwzględnicź mozż na ustne usprawiedliwienie przez
rodzica/prawnego opiekuna nieobecnosź ci ucznia w szkole nie dłuzż szej, jezż eli 2 dni.
§ 94
1. Kazż dy uczenź Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Szczytnie im.
Wojciecha Kętrzynź skiego ma obowiązek:
1) przestrzegania postanowienź zawartych w statucie;
2) godnego, kulturalnego zachowania się w Szkole i poza nią;
3) systematycznego przygotowywania się do zajęcź szkolnych, uczestniczenia w
obowiązkowych i wybranych przez siebie zajęciach;
4) bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom dyrektora Szkoły, wicedyrektoroź w,
nauczycieli oraz ustaleniom samorządu szkoły lub klasy;
5) przestrzegania zasad kultury i wspoź łzż ycia społecznego w czasie zajęcź szkolnych i poza
Szkołą, w tym:
a) okazywania szacunku dorosłym i kolegom, poprzez własź ciwe zachowanie wobec
nauczycieli, pracownikoź w Szkoły i wszystkich ucznioź w,
b) szanowania godnosź ci osobistej, poglądoź w i przekonanź innych ludzi,
c) przeciwstawiania się przejawom brutalnosź ci i wulgarnosź ci.
6) troszczenia się o mienie Szkoły i jej estetyczny wygląd;
7) przychodzenia do Szkoły nie wczesź niej na 10 minut przed rozpoczęciem swojej pierwszej
lekcji w danym dniu;
8) punktualnego przychodzenia na lekcje i inne zajęcia;
9) usprawiedliwiania nieobecnosź ci wg zasad ustalonych w statucie;
10) uczestniczenia w imprezach i uroczystosź ciach szkolnych i klasowych, udział traktowany
jest na roź wni z uczestnictwem na zajęciach szkolnych;
11) dbania o zabezpieczenie mienia osobistego w Szkole, w tym w szatni szkolnej;
12) stwarzacź atmosferę wzajemnej zż yczliwosź ci;
13) dbacź o zdrowie, bezpieczenź stwo swoje i kolegoź w, wystrzegacź się wszelkich szkodliwych
nałogoź w: nie palicź tytoniu, nie picź alkoholu, nie uzż ywacź sź rodkoź w odurzających;
14) pomagacź kolegom w nauce , a szczegoź lnie tym , ktoź rzy mają trudnosź ci powstałe z przyczyn
od nich niezalezż nych;
15) przestrzegacź zasad higieny osobistej, dbacź o estetykę ubioru oraz indywidualnie dobranej
fryzury;
16) przed wejsź ciem na teren Szkoły wyłączycź telefon i włozż ycź go do plecaka.
§ 95.
1. Uczenź zwolniony z wychowania fizycznego na podstawie opinii o braku mozż liwosź ci
uczestniczenia na zajęciach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach
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informatyki, drugiego języka ma prawo do zwolnienia z zajęcź z tego przedmiotu po
spełnieniu warunkoź w:
1) lekcje wychowania fizycznego, informatyki, drugi język z ktoź rych uczenź ma bycź zwolniony
umieszczone są w planie zajęcź jako pierwsze lub ostatnie w danym dniu;
2) rodzice ucznia wystąpią z podaniem do Dyrektora Szkoły, w ktoź rym wyrazź nie zaznaczą,
zż e przejmują odpowiedzialnosź cź za ucznia w czasie jego nieobecnosź ci na zajęciach.
2. Uczenź zwolniony z wychowania fizycznego na podstawie opinii o braku mozż liwosź ci
uczestniczenia na zajęciach wychowania fizycznego, z pracy przy komputerze na zajęciach
informatyki, drugiego języka obcego ma obowiązek w tym czasie uczestniczycź w zajęciach w
sź wietlicy.
3. Uczenź nabiera uprawnienź do zwolnienia z zajęcź wychowania fizycznego lub wybranych
cź wiczenź fizycznych, informatyki, drugiego języka po otrzymaniu decyzji dyrektora Szkoły.
§ 96.
1. W ostatnim tygodniu nauki (VIII klasa, i zmiana szkoły) uczenź ma obowiązek rozliczycź się ze
Szkołą.

§ 97. Uczniom nie wolno:
1. Przebywacź w Szkole pod wpływem alkoholu, narkotykoź w i innych sź rodkoź w o podobnym
działaniu.
2. Wnosicź na teren Szkoły alkoholu, narkotykoź w i innych sź rodkoź w o podobnym działaniu.
3. Wnosicź na teren Szkoły przedmiotoź w i substancji zagrazż ających zdrowiu i zż yciu.
4. Uzż ywacź telefonoź w komoź rkowych, bądzź innych urządzenź multimedialnych. Wyjątek
stanowi jedynie wskazanie przez nauczyciela mozż liwosź ci uzż ycia telefonu lub innego
urządzenia o podobnym zastosowaniu
podczas zajęcź w celach edukacyjnych.
W sytuacjach nagłych informacje przekazywane są za posź rednictwem sekretariatu
Szkoły.
5. Wychodzicź poza teren Szkoły w czasie trwania planowych zajęcź .
6. Spozż ywacź posiłkoź w i napojoź w innych nizż woda w czasie zajęcź dydaktycznych.
7. Rejestrowacź przy pomocy urządzenź technicznych obrazoź w i dzź więkoź w bez wiedzy i
zgody zainteresowanych.
8. Zapraszacź obcych osoź b do Szkoły.
Rozdział 4
Strój szkolny
§ 98.
1. Szkoła zobowiązuje ucznioź w do noszenia estetycznego i schludnego stroju uczniowskiego w
odpowiednim stonowanym kolorze. Stroź j nie powinien zwracacź szczegoź lnej uwagi i
wzbudzacź kontrowersji.
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2. Zabrania się: noszenia zbyt kroź tkich spoź dnic, strojoź w odkrywających biodra, brzuch, ramiona
oraz z duzż ymi dekoltami.
3. Zabrania się: farbowania włosoź w, niestosownej fryzury, makijazż u, malowania paznokci,
noszenia duzż ej ilosź ci bizż uterii.
4. Ubranie nie mozż e zawieracź wulgarnych i obrazź liwych nadrukoź w – roź wniezż w językach
obcych oraz zawieracź niebezpiecznych elementoź w.
5. Stroź j na wychowanie fizyczne to biała koszulka i ciemne spodenki oraz obuwie sportowe
z bezpieczną podeszwą.
6. Uczenź zobowiązany jest nosicź na terenie Szkoły odpowiednie obuwie zmienne.
7. Podczas uroczystosź ci z okazji rozpoczęcia i zakonź czenia roku szkolnego oraz Dnia Edukacji,
Narodowego SŚ więta Niepodległosź ci, SŚ więta Konstytucji 3 Maja obowiązuje ucznioź w stroź j
galowy tj. elegancka biała bluzka lub koszula, spodnie lub spoź dnica w kolorze granatowym
lub czarnym. Stroź j galowy obowiązuje takzż e w przypadku innych wazż nych uroczystosź ci,
o ktoź rych uczniowie i rodzice są informowani odpowiednio wczesź niej.
Rozdział 5
Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń
§ 99. Zasady korzystania z telefonoź w komoź rkowych i innych urządzenź elektronicznych na
terenie Szkoły:
1. Uczenź na odpowiedzialnosź cź swoją i rodzicoź w lub prawnych opiekunoź w przynosi do szkoły
telefon komoź rkowy lub inne urządzenia elektroniczne.
2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialnosź ci za zaginięcie tego rodzaju sprzętu.
3. W czasie lekcji obowiązuje zakaz uzż ywania telefonoź w komoź rkowych i innych urządzenź
elektronicznych np. dyktafonoź w, tabletoź w.
4. Przed rozpoczęciem zajęcź edukacyjnych (lub w razie przebywania w szkolnej sź wietlicy,
bibliotece) uczenź ma obowiązek wyłączycź i schowacź do plecaka aparat telefoniczny.
5. Nagrywanie dzź więku i obrazu za pomocą telefonu w czasie lekcji jest mozż liwe jedynie za
zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia
oraz dodatkowo osoby nagrywanej
i fotografowanej.
6. W razie koniecznosź ci skontaktowania się z rodzicami uczenź ma obowiązek zwroź cicź się do
nauczyciela z prosź bą o pozwolenie na włączenie telefonu lub mozż e skorzystacź z telefonu
szkolnego znajdującego się w sekretariacie szkoły.
7. W przypadku łamania przez ucznia regulaminu na lekcjach lub na terenie Szkoły:
1) nauczyciel odnotowuje ten fakt w „klasowym zeszycie uwag”;
2) nauczyciel zobowiązuje ucznia do natychmiastowego zadzwonienia z jego telefonu do
rodzicoź w lub prawnych opiekunoź w w celu przekazania informacji o zaistniałej sytuacji
i wspoź lnej (rodzica i nauczyciela) decyzji w sprawie dalszego postępowania;
3) w razie niemozż nosź ci skontaktowania się tą drogą z rodzicem, telefon ucznia zostaje
przekazany do „depozytu” znajdującego się w sekretariacie Szkoły;
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4) informacja o depozycie (od wychowawcy klasy lub nauczyciela) musi traficź do
rodzicoź w/prawnych opiekunoź w ucznia;
5) rodzic ucznia odbiera zdepozytowany telefon osobisź cie w sekretariacie Szkoły.
6) pracownik Szkoły odbierający uczniowi telefon i przekazujący go do „depozytu” nie ma
prawa do uzż ywania zdepozytowanego telefonu.
8. Odmoź wienie przez ucznia oddania telefonu lub innego urządzenia elektronicznego skutkuje
odpowiednim wpisem w zeszycie uwag i upomnieniem dyrektora Szkoły; w skrajnych
sytuacjach uczenź mozż e otrzymacź naganę dyrektora Szkoły.

Rozdział 6
Nagrody i kary oraz tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia
§ 100.
1. Nagrody
1) uczenź Szkoły mozż e otrzymacź nagrody i wyroź zż nienia za:
a) rzetelną naukę i pracę na rzecz Szkoły,
b) wzorową postawę,
c) wybitne osiągnięcia,
d) dzielnosź cź i odwagę;
2) nagrody przyznaje dyrektor Szkoły na wniosek wychowawcy klasy, nauczyciela,
Samorządu Uczniowskiego oraz Rady Rodzicoź w, po zasięgnięciu opinii Rady
Pedagogicznej;
3) ustala się następujące rodzaje nagroź d dla ucznioź w:
a) pochwała wychowawcy i opiekuna organizacji uczniowskich,
b) pochwała dyrektora wobec całej społecznosź ci szkolnej,
c) dyplom
d) d)nagrody rzeczowe,
4) nagrody finansowane są przyznawane przez Radę Rodzicoź w;
5) uczenź otrzymuje wyroź zż nienie w postaci sź wiadectwa z biało-czerwonym paskiem
pionowym i nadrukiem „z wyroź zż nieniem”, jesź li w wyniku rocznej klasyfikacji otrzymał
sź rednią ocen wszystkich przedmiotoź w obowiązkowych co najmniej 4,75 oraz wzorowe
lub bardzo dobre zachowanie;
6) od przyznanej uczniowi nagrodzie przysługuje prawo do:
a) wystąpienia do dyrektora w ciągu 3 dni od daty powiadomienia go o przyznanej
niezgodnie z kryteriami nagrodzie z wnioskiem o jej uzasadnienie,
b) wystąpienia pisemnego w ciągu 7 dni od daty powiadomienia go przyznanej niezgodnie
z kryteriami nagrodzie z wnioskiem o jej uzasadnienie, do Rady Pedagogicznej
o ponowne rozpatrzenie jego sprawy,
c) odwołania się od decyzji Rady Pedagogicznej do kuratora osź wiaty w ciągu 7 dni od daty
powiadomienia ucznia o przyznanej - niezgodnie z kryteriami- nagrodzie.
2. Kary
1) uakazuje się stosowania kar cielesnych wobec ucznioź w.
2) ustala się następujące rodzaje kar:
a) uwaga ustna nauczyciela,
b) uwaga pisemna nauczyciela zapisana w zeszycie uwag,
c) upomnienie wychowawcy z wpisem do dziennika,
d) nagana wychowawcy z pisemnym uzasadnieniem skierowanym do dyrektora,
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e) nagana dyrektora z pisemnym powiadomieniem rodzicoź w,
f) przeniesienie ucznia do roź wnoległej klasy swojej Szkoły (na wniosek wychowawcy,
nauczyciela, pedagoga, dyrektora, uchwałą Rady Pedagogicznej),
3) na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej dyrektor mozż e wystąpicź z wnioskiem do
kuratora osź wiaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły, gdy ten:
a) umysź lnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi,
b) dopuszcza się kradziezż y,
c) wchodzi w kolizje z prawem,
d) demoralizuje innych ucznioź w,
e) permanentnie narusza postanowienia statutu.
4) kara wymierzana jest na wniosek:
a) wychowawcy, nauczyciela, dyrektora, innego pracownika Szkoły,
b) Rady Pedagogicznej,
c) innych osoź b,
d) Rady Samorządu Uczniowskiego;
5) od wymierzonej kary uczniowi przysługuje prawo do:
a) wystąpienia do dyrektora w ciągu 3 dni od daty powiadomienia go o wymierzonej
karze z wnioskiem o jej uzasadnienie,
b) wystąpienia pisemnego w ciągu 7 dni od daty powiadomienia go o wymierzonej karze
do Rady Pedagogicznej o ponowne rozpatrzenie jego sprawy,
c) odwołania się od decyzji Rady Pedagogicznej do kuratora osź wiaty w ciągu 7 dni od daty
powiadomienia go o wymierzonej karze.
3. Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia:
1) informacje dotyczące sposobu składania skarg i wnioskoź w oraz osoź b zajmujących się ich
rozpatrywaniem zamieszcza się w widocznym miejscu na tablicy ogłoszenź ;
2) skargę i wniosek ma prawo wniesź cź uczenź , rodzic, opiekun prawny, wychowawca,
ustawowy przedstawiciel, pedagog, instytucje pozaszkolne i osoby fizyczne w ciągu 7 dni
od daty zajsź cia; po tym terminie nie będą przyjmowane;
3) skargi i wnioski adresowane są do dyrektora Szkoły i powinny zawieracź imię, nazwisko,
adres zgłaszającego oraz zwięzły opis zaistniałej sytuacji;
4) skargi i wnioski winny bycź składane w formie pisemnej przez zainteresowane strony
w sekretariacie Szkoły lub w formie ustnej wychowawcy, bądzź innemu pracownikowi
pedagogicznemu Szkoły;
5) w przypadku ustnego zgłoszenia sporządza się protokoź ł, ktoź ry podpisują wnoszący
i przyjmujący skargę; w protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi, imię, nazwisko
i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis sprawy; przyjmujący skargę potwierdza jej
zgłoszenie, jezż eli zazż ąda tego wnoszący;
6) skargi i wnioski anonimowe nie będą przyjmowane;
4. Tryb rozpatrywania skarg:
1) rozpatrywanie skargi następuje do 14 dni od jej zgłoszenia, a w uzasadnionych
przypadkach termin ten mozż e bycź przedłuzż ony o 30 dni po uprzednim poinformowaniu
osoź b zainteresowanych;
2) dyrektor powierza rozpatrywanie skarg i wnioskoź w pedagogowi szkolnemu lub innemu
wyznaczonemu pracownikowi Szkoły;
3) w przypadku niemozż nosź ci ustalenia przedmiotu sprawy zobowiązuje się wnoszącego
skargę do złozż enia dodatkowych wyjasź nienź w nieprzekraczalnym terminie 7 dni, z
jednoczesnym pouczeniem, zż e nie usunięcie tych brakoź w pozostawia skargę bez
rozpatrzenia;
4) jezż eli skarga dotyczy kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez roź zż ne osoby,
instytucje – dyrektor rozpatruje sprawę nalezż ącą do jego kompetencji; pozostałe
przekazuje w ciągu 7 dni własź ciwym organom lub instytucjom dołączając odpis skargi
z powiadomieniem osoby wnoszącej skargę;
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5) dyrektor informuje w formie pisemnej zainteresowane strony o sposobie rozstrzygnięcia
skargi, podjętych sź rodkach i działaniach oraz o trybie odwołania się od wydanej decyzji
w terminie do 14 dni;
6) skarzż ącemu przysługuje odwołanie od decyzji dyrektora do organu wyzż szej instancji
za posź rednictwem dyrektora Szkoły.
5. Tryb odwołania się od kary wymierzonej uczniowi:
1) w przypadku zastosowania kary nie ujętej w statucie szkoły, dyrektor szkoły uchyla
nałozż oną karę;
2) uczenź lub jego rodzic/opiekun prawny ma prawo odwołacź się od nałozż onej kary w formie
pisemnej lub ustnej – osoba przyjmująca odwołanie sporządza notatkę słuzż bową;
3) uczenź odwołuje się od nałozż onej kary dyrektora Szkoły poprzez : wychowawcę, pedagoga
szkolnego, rodzica, nauczyciela w terminie 7 dni od nałozż enia kary;
4) dyrektor rozpatruje odwołanie ucznia od kary poprzez : analizę dokumentu, rozmowę
z zainteresowana osobą lub powierza jej wyjasź nienie zespołowi kierowniczemu,
wychowawczemu, Radzie Pedagogicznej;
5) dyrektor mozż e karę utrzymacź lub zmienicź jezż eli uwazż a, zż e jest ona niewspoź łmierna
do przewinienia;
6) dyrektor wydaje decyzje na pisź mie w terminie do 14 dni;
7) od decyzji dyrektora uczenź , rodzice, prawny opiekun mogą odwołacź się do Warminź sko –
Mazurskiego Kuratora Osź wiaty za posź rednictwem dyrektora Szkoły.
Rozdział 7
Pomoc materialna uczniom
§ 101. Pomoc materialna uczniom
1. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej
z powodu warunkoź w rodzinnych i losowych poprzez:
1) udzielanie pomocy materialnej;
2) pomoc w prawidłowym składaniu wnioskoź w o stypendia szkolne;
3) pomoc w ubieganiu się o dopłaty z osź rodkoź w pomocy rodzinie,
4) występowanie o pomoc dla ucznioź w do Rady Rodzicoź w i sponsoroź w, a dla wybitnie
uzdolnionych ucznioź w roź wniezż do organoź w samorządowych, rządowych, instytucji lub
osoź b fizycznych.
2. Korzystanie z pomocy materialnej jest dobrowolne i odbywa się na wniosek:
1) ucznia;
2) rodzicoź w/opiekunoź w prawnych;
3) nauczyciela.
3. Pomoc materialna w Szkole jest organizowana w formie:
1) zwolnienź z opłat za ubezpieczenie;
2) bezpłatnych obiadoź w;
3) stypendioź w socjalnych;
4) stypendioź w za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe lub artystyczne;
5) pomocy rzeczowej lub zż ywnosź ciowej;
6) programu: „Wyprawka szkolna”;
7) innych, w zalezż nosź ci od potrzeb i mozż liwosź ci.
4. Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia roź zż nic w dostępie do edukacji,
umozż liwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji
materialnej ucznia, a takzż e wspierania edukacji ucznioź w zdolnych.
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5. Szkoła udziela pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji zż yciowej
samodzielnie lub w porozumieniu z osź rodkami pomocy społecznej.
6. Pomoc materialna uczniom polega w szczegoź lnosź ci na:
1) diagnozowaniu, we wspoź łpracy z wychowawcami klas, sytuacji socjalnej ucznia;
2) poszukiwaniu mozż liwosź ci pomocy uczniom w trudnej sytuacji materialnej;
3) organizacji zadanź słuzż ących poprawie sytuacji zż yciowej ucznioź w i ich rodzin.
7. Zadania wyzż ej wymienione są realizowane we wspoź łpracy z:
1) Rodzicami;
2) nauczycielami i innymi pracownikami Szkoły;
3) osź rodkami pomocy społecznej
4) organem prowadzącym;
5) innymi podmiotami sź wiadczącymi pomoc materialną na rzecz rodzin, dzieci i młodziezż y.
8. Korzystanie z pomocy materialnej jest dobrowolne i odbywa się na wniosek:
1) ucznia;
2) rodzicoź w/opiekunoź w prawnych;
3) nauczyciela.
9. Pomoc materialna w Szkole jest organizowana w formach:
1) bezpłatnych obiadoź w;
2) stypendioź w socjalnych;
3) stypendioź w za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe lub artystyczne;
4) pomocy rzeczowej lub zż ywnosź ciowej;
5) programu: „Wyprawka szkolna”;
6) innych, w zalezż nosź ci od potrzeb i mozż liwosź ci.
10. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze sź rodkoź w przeznaczonych na ten cel
w budzż ecie panź stwa lub budzż ecie własź ciwej jednostki samorządu terytorialnego.
11. Udzielanie sź wiadczenź pomocy materialnej o charakterze socjalnym nalezż y do zadanź własnych
gminy.
12. W sprawach sź wiadczenź pomocy materialnej o charakterze socjalnym wydaje się decyzje
administracyjne.
13. Nalezż nosź ci z tytułu nienalezż nie pobranego stypendium szkolnego podlegają sź ciągnięciu
w trybie przepisoź w o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
14. Wysokosź cź nalezż nosź ci podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu tej nalezż nosź ci ustala się
w drodze decyzji administracyjnej.
15. W przypadkach szczegoź lnych, zwłaszcza jezż eli zwrot wydatkoź w na udzielone stypendium
szkolne w całosź ci lub w częsź ci stanowiłby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciązż enie lub
tezż niweczyłby skutki udzielanej pomocy, własź ciwy organ mozż e odstąpicź od zż ądania takiego
zwrotu.
DZIAŁ VIII
Rozdział1
Biblioteka i świetlica szkolna
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§ 102. Biblioteka szkolna
1. Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią szkolną słuzż ącą:
1) realizacji potrzeb dydaktyczno-wychowawczych szkoły i ucznioź w;
2) doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela;
3) popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wsź roź d rodzicoź w;
4) przygotowaniu ucznioź w do samokształcenia, edukacji ustawicznej, do korzystania z
roź zż norodnych zź roź deł informacji.
2. Uzż ytkownikami biblioteki szkolnej są: uczniowie, nauczyciele, rodzice, pracownicy Szkoły;
1) lokal biblioteki szkolnej umozż liwia:
a) gromadzenie i opracowanie zbioroź w,
b) korzystanie ze zbioroź w w czytelni i wypozż yczanie ich przez bibliotekę,
c) prowadzenie sź ciezż ek medialnych i czytelniczych w grupach lub oddziałach,
d) pozyskiwanie i wykorzystywanie informacji z roź zż nych zź roź deł, w tym multimedialnych
oraz efektywne posługiwanie się technologią informacyjną i informatyczną.
3. Godziny pracy biblioteki umozż liwiają dostęp do jej zbioroź w podczas zajęcź edukacyjnych i po
ich zakonź czeniu;
4. Zadania biblioteki:
1) udostępnianie ksiązż ek i innych zź roź deł informacji,
2) tworzenie warunkoź w do poszukiwania porządkowania i wykorzystywania informacji
z roź zż nych zź roź deł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;
3) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowanź ucznioź w oraz wyrabiania
i pogłębiania u ucznioź w nawyku czytania i uczenia się;
4) organizowanie roź zż norodnych działanź rozwijających wrazż liwosź cź kulturową i społeczną.
5. Organizacja biblioteki:
1) bezposź redni nadzoź r na pracą biblioteki sprawuje dyrektor szkoły;
2) lokal biblioteki składa się z jednego pomieszczenia, w ktoź rym wydzielona jest
wypozż yczalnia, czytelnia oraz magazyn ksiązż ek;
3) biblioteka udostępnia swe zbiory w czasie trwania zajęcź dydaktycznych zgodnie z planem
zajęcź i organizacją roku szkolnego;
4) okres udostępniania zostaje odpowiednio skroź cony w czasie przeprowadzania w
bibliotece skontrum;
5) zbiory biblioteki dostosowywane są do profilu szkoły i zainteresowanź uzż ytkownikoź w.
6) bibliotekę obsługuje dwoź ch nauczycieli bibliotekarzy, ktoź rych zadania wyszczegoź lnione są
w planie pracy;
7) wydatki biblioteki pokrywane są z budzż etu szkoły, ktoź ry ustalany jest na początku roku
kalendarzowego;
8) działalnosź cź biblioteki mozż e bycź dotowana przez komitet rodzicielski i innych
ofiarodawcoź w.
6. Zasady wspoź łpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami i rodzicami/prawnymi
opiekunami oraz innymi bibliotekami:
1) nauczyciel bibliotekarz wspoź łdziała z uczniami w zakresie ich wychowania i kształcenia w
szczegoź lnosź ci poprzez:
a) rozwijanie kultury czytelniczej ucznioź w,
b) przygotowanie do samodzielnej pracy umysłowej i samokształcenia,
c) wyrabianie postaw społecznych.
2) w ramach wspoź łpracy ucznioź w z biblioteką uczniowie mają prawo do:
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a)
b)
c)
d)

znajomosź ci przepisoź w dotyczących funkcjonowania biblioteki,
korzystania ze zbioroź w biblioteki szkolnej,
udziału w imprezach czytelniczych i innych formach pracy z czytelnikiem,
wyrazż ania i przekazywania dyrektorowi Szkoły opinii na temat pracy biblioteki
szkolnej.
3) nauczyciel bibliotekarz wspoź łdziała z nauczycielami w zakresie:
a) wychowania i kształcenia ucznioź w w szczegoź lnosź ci poprzez:
b) udostępnianie materiałoź w potrzebnych do pracy dydaktyczno-wychowawczej,
c) udostępnianie materiałoź w dotyczących doskonalenia zawodowego,
d) włączanie się nauczycieli do organizacji zż ycia biblioteki.
4) w ramach wspoź łpracy nauczycieli z biblioteką nauczyciele mają prawo do:
a) korzystania ze zbioroź w biblioteki szkolnej,
b) uzyskiwania informacji na temat czytelnictwa ucznioź w,
c) znajomosź ci zadanź i zamierzenź dydaktyczno-wychowawczych biblioteki,
d) wspoź łuczestniczenia w organizacji imprez czytelniczych i innych form pracy
z czytelnikiem,
e) wyrazż ania i przekazywania dyrektorowi szkoły opinii na temat pracy biblioteki
szkolnej;
5) nauczyciel wychowawca zobowiązany jest do pomocy przy egzekwowaniu zwrotoź w
ksiązż ek i rozliczaniu za ksiązż ki zagubione lub zniszczone;
6) rodzice mogą wspoź łdziałacź z nauczycielami, bibliotekarzami w sprawach wychowania
kształcenia swoich dzieci w szczegoź lnosź ci poprzez włączanie się do organizacji zż ycia
biblioteki szkolnej oraz roź zż nych form pracy z czytelnikiem; w ramach wspoź łpracy
rodzicoź w z nauczycielami bibliotekarzami rodzice mają prawo do:
a) korzystania ze zbioroź w biblioteki szkolnej,
b) znajomosź ci przepisoź w dotyczących udostępniania zbioroź w biblioteki szkolnej,
c) uzyskiwania informacji na temat czytelnictwa swojego dziecka,
d) wyrazż ania i przekazywania dyrektorowi szkoły opinii na temat pracy biblioteki
szkolnej;
7) biblioteka szkolna mozż e wspoź łpracowacź z innymi bibliotekami w zakresie:
a) rozwijania kultury czytelniczej ucznioź w,
b) wzbogacania zbioroź w.
8) wspoź łpraca ta obejmuje:
a) informowanie uzż ytkownikoź w o mozż liwosź ci korzystania z innych bibliotek, ich zbiorach
oraz dniach i godzinach otwarcia tych bibliotek,
b) organizowanie imprez czytelniczych i innych form pracy z czytelnikiem,
c) wypozż yczanie międzybiblioteczne,
d) przekazywanie zbioroź w,
e) wymianę materiałoź w informacyjnych,
f) działalnosź cź informacyjną,
g) działalnosź cź kulturalną.
7. Zbiory
1) zbiory biblioteki dostosowane są do profilu szkoły i zainteresowanź uzż ytkownikoź w,
2) w bibliotece czytelnicy korzystają z wolnego dostępu do poź łek;
3) biblioteka gromadzi następujące zbiory:
a) wydawnictwa informacyjne m. in. słowniki, encyklopedie, leksykony, atlasy,
b) podręczniki szkolne,
c) lektury podstawowe i uzupełniające do języka polskiego,
d) literaturę popularnonaukową i naukową,
e) wybrane pozycje literatury pięknej,
f) wydawnictwa z psychologii, filozofii, pedagogiki i dydaktyki roź zż nych przedmiotoź w
nauczania,
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g) materiały audiowizualne i multimedialne,
h) prasę dla ucznioź w i nauczycieli;
4) rozmieszczenie zbioroź w :
a) literatura piękna - układ działowy,
b) literatura popularnonaukowa – wedug Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej,
c) lektury do języka polskiego – według klas,
d) księgozbioź r podręczny – wedug Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej,,
e) prasa – według tytułoź w.
8. Prawa i obowiązki czytelnikoź w oraz zasady korzystania z multimedialnego centrum
informacyjnego szczegoź łowo reguluje regulamin biblioteki szkolnej.
§ 103. SŚ wietlica szkolna
1. Dla ucznioź w, ktoź rzy muszą dłuzż ej przebywacź w Szkole ze względu na czas pracy ich rodzicoź w
lub dojazd do domu, dla ucznioź w zwolnionych z zajęcź edukacyjnych oraz dla ucznioź w
wymagających opieki, w tym opieki pedagogiczno-psychologicznej w szkole funkcjonuje
sź wietlica szkolna.
2. Podstawowym zadaniem sź wietlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki oraz
rozwoju zainteresowanź , uzdolnienź i umiejętnosź ci.
3. W sź wietlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba ucznioź w w grupie nie
mozż e przekraczacź 25.
4. Szczegoź łowe zasady korzystania ze sź wietlicy okresź la regulamin sź wietlicy zatwierdzony przez
dyrektora Szkoły.
5. Zapisy do sź wietlicy szkolnej prowadzone są na podstawie podania rodzicoź w/prawnych
opiekunoź w kierowane do dyrektora Szkoły w terminie do 14 wrzesź nia.
6. Czas pracy sź wietlicy ustala dyrektor Szkoły względniając zapisy Art.104. Ustawy - Prawo
osź wiatowe.
7. Celem działalnosź ci sź wietlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki bezposź rednio
przed i po zajęciach dydaktycznych.
8. Do zadanź sź wietlicy nalezż y:
1)wspomaganie procesu dydaktycznego szkoły,
2)umozż liwienie uczniom odrabianie pracy domowej,
3)upowszechnianie wsź roź d wychowankoź w zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawykoź w
higieny,
4)przygotowanie ucznioź w do udziału w zż yciu społecznym,
5)rozwijanie indywidualnych zainteresowanź i uzdolnienź ucznioź w,
6)wyrabianie u ucznioź w samodzielnosź ci,
7)stwarzanie wsź roź d uczestnikoź w nawykoź w do uczestnictwa w kulturze,
8)przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu i demoralizacji;
9. Realizacja zadanź sź wietlicy prowadzona jest w formach:
1) zajęcź wg indywidualnych zainteresowanź ucznioź w,
2) zajęcź utrwalających wiedzę,
3) gier i zabaw rozwijających,
4) zajęcź sportowych.
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10. SŚ wietlica realizuje swoje zadania wg opiekunź czego, wychowawczego, dydaktycznego
i profilaktycznego planu pracy Szkoły obowiązującego w danym roku szkolnym
i tygodniowego rozkładu zajęcź .
11. Do sź wietlicy przyjmowani są w pierwszej kolejnosź ci uczniowie z klas I – III, w tym
w szczegoź lnosź ci dzieci rodzicoź w pracujących, z rodzin niepełnych, wielodzietnych
i wychowawczo zaniedbanych, sierot, dzieci z rodzin zastępczych.
12. Kwalifikowanie i przyjmowanie ucznioź w do sź wietlicy dokonuje się na podstawie zgłoszenia
rodzicoź w /prawnych opiekunoź w dziecka.
13. Kwalifikacji i przyjmowania ucznioź w do sź wietlicy dokonuje wyznaczony pracownik sź wietlicy
w porozumieniu z pedagogiem szkolnym i dyrektorem.
14. Uczenź zakwalifikowany do sź wietlicy, ktoź ry bez usprawiedliwienia nie uczęszcza do sź wietlicy
przez okres jednego miesiąca zostaje skresź lony z listy uczestnikoź w sź wietlicy.
15. SŚ wietlica prowadzi zajęcia zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęcź zatwierdzonym przez
dyrektora szkoły.
16. Dni i godziny pracy sź wietlicy ustala dyrektor Szkoły na dany rok szkolny w zalezż nosź ci od
potrzeb sź rodowiska i mozż liwosź ci finansowych Szkoły.
17. Grupa wychowawcza składa się ze stałych uczestnikoź w sź wietlicy.
18. Dzieci uczęszczające do sź wietlicy powinny bycź odbierane przez rodzicoź w/prawnych
opiekunoź w osobisź cie lub przez osoby upowazż nione.
19. W przypadku złozż enia przez rodzicoź w (prawnych opiekunoź w) osź wiadczenia okresź lającego
dni i godziny, w ktoź rych dziecko mozż e samo wracacź do domu, zezwala się na samodzielny
powroź t ucznia do domu.
20. Rodzice są zobowiązani do odbierania dzieci do czasu okresź lającego koniec pracy sź wietlicy.
21. Zachowanie ucznioź w w sź wietlicy, ich prawa i obowiązki okresź la regulamin sź wietlicy.
Regulamin sź wietlicy nie mozż e bycź sprzeczny ze statutem Szkoły.
§ 104. Stołoź wka szkolna
1. Stołoź wka jest miejscem spozż ywania posiłkoź w przygotowanych przez pracownikoź w kuchni
dla ucznioź w i pracownikoź w Szkoły.
2. Do korzystania z posiłkoź w uprawnieni są:
1) uczniowie, wnoszący opłaty indywidualnie;
2) 2)uczniowie, ktoź rych wyzż ywienie finansuje MOPS lub GOPS lub inni sponsorzy lub
organizację;
3) pracownicy zatrudnieni w Szkole.
3. Posiłki wydawane są podczs długich przerw , zgodnie z planem zajęcź ucznioź w.
4. Opłaty za obiady uiszcza się z goź ry do 10 następnego miesiąca na rachunek Szkoły.
5. Z posiłkoź w mozż na korzystacź tylko w stołoź wce. Szkoła nie prowadzi sprzedazż y obiadoź w na
wynos.
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6. W przypadku nieobecnosź ci ucznia w Szkole dokonuje się odliczenia kosztoź w obiadoź w, pod
warunkiem, zż e nastąpi zgłoszenie nieobecnosź ci najpoź zź niej do godziny 8.00 w dniu obiadu do
kierownika sź wietlicy lub intendenta.
7. Odliczenie za niewykorzystane obiady następuje w formie roź wnowazż nego odpisu nalezż nosź ci
za wyzż ywienie w kolejnym miesiącu.
8. Zasady zachowania w stołoź wce oraz szczegoź łowy regulamin pracy stołoź wki okresź la odrębny
Regulamin stołówki, umieszczony na tablicy ogłoszenź w pomieszczeniu jadalni.

DZIAŁ IX
Rozdział 1
Ceremoniał szkolny
§ 105. Szkoła posiada symbole szkolne:
1. Flaga panź stwowa:
1) flagą opiekuje się poczet flagowy pod kierunkiem wyznaczonych przez dyrektora Szkoły
nauczycieli; poczet powoływany jest corocznie uchwałą na ostatnim posiedzeniu Rady
Pedagogicznej sposź roź d ucznioź w Szkoły, ktoź rzy mają wzorowe zachowanie i składa się z
dwoź ch trzyosobowych składoź w;
2) uczestnictwo w poczcie flagowym to najbardziej honorowa funkcja uczniowska w Szkole,
dlatego poczet wytypowany jest z ucznioź w klasy najstarszej Szkoły; skład osobowy
pocztu flagowego:
a) chorązż y (flagowy) - jeden uczenź ,
b) asysta - dwie uczennice;
3) kandydatury składu są przedstawione przez wychowawcoź w klasy oraz samorząd szkolny
na czerwcowej Radzie Pedagogicznej i przez nią zatwierdzony;
4) kadencja pocztu trwa jeden rok (począwszy od przekazania w dniu uroczystego
zakonź czenia roku szkolnego);
5) decyzją rady pedagogicznej uczniowie mogą bycź odwołani ze składu pocztu;
6) poczet flagowy zawsze występuje w strojach galowych ze swymi insygniami; w trakcie
uroczystosź ci na wolnym powietrzu poczet mozż e nosicź okrycia wierzchnie;
7) insygniami pocztu flagowego są biało-czerwone szarfy biegnące z prawego ramienia do
lewego boku i białe rękawiczki;
8) flaga uczestniczy w uroczystosź ciach szkolnych.
9) podczas wprowadzania i wyprowadzania flagi w trakcie przemarszu chorązż y niesie flagę
opierając drzewce na prawym ramieniu;
10) fladze panź stwowej oddaje się szacunek. Podczas wprowadzania i wyprowadzania flagi
wszyscy uczestnicy uroczystosź ci stoją w pozycji „Bacznosź cź”; odpowiednie komendy podaje
osoba prowadząca uroczystosź cź;
11) oddawanie honoroź w fladze odbywa się poprzez pochylenie jej przez chorązż ego.; chorązż y
robi wykrok lewą nogą, piętę drzewca opiera o prawą stopę i oburącz pochyla flagę;
12) Flaga oddaje honory:
a) na komendę „do hymnu” i „do hymnu szkoły”,
b) w czasie wykonywania „Roty”,
c) w trakcie sź lubowania ucznioź w klas pierwszych,
d) w trakcie minuty ciszy dla uczczenia pamięci.
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2. Szkoła posiada własne logo: zż oźłte słonź cez promieniami nad niebieską taflą wody, z prawej
strony usytułowany jest arabski numer Szkoły w kolorze niebieskim.
1) logo Szkoły umieszczane jest na stronach tytułowych najwazż niejszych dokumentoź w
szkolnych, teczkach, dyplomach, zaproszeniach, zż yczeniach itp.
3. SŚ lubowanie klasy pierwszej Szkoły Podstawowej:
1) sź lubowanie ucznioź w klas pierwszych odbywa się po wprowadzeniu flagi; kazż dy
pierwszoklasista stojąc w postawie zasadniczej trzyma uniesioną do goź ry na wysokosź ci
oczu prawą rękę z wyciągniętymi dwoma palcami w kierunku sztandaru i powtarza rotę
przysięgi:
„ Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły.
Będę uczyć się w szkole, jak kochać Ojczyznę, jak dla niej pracować kiedy urosnę.
Będę starać się być dobrym kolegą, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom
inauczycielom”
2) Pasowanie na ucznia następuje tuzż po sź lubowaniu złozż onym przez pierwszoklasistoź w.
Dyrektor szkoły na lewe ramię kazż dego pierwszoklasisty kładzie duzż y ołoź wek i moź wi:
„Pasuję Cię na ucznia Szkoły Podstawowejz Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Szczytnie”
3) dyrektor Szkoły mozż e powierzycź dokonanie aktu pasowania Burmistrzowi Miasta.
4. Pozż egnanie absolwentoź w
1) na uroczystym apelu konź czącym rok szkolny absolwenci składają przyrzeczenie;
2) wszyscy zgromadzeni stoją na bacznosź cź. Absolwenci trzymają uniesioną do goź ry prawą
rękę z wyciągniętymi dwoma palcami i powtarzają słowa przysięgi.
5. Szkoła posiada hymn Szkoły.
1) hymn sź piewany jest podczas uroczystosź ci szkolnych: sź lubowanie ucznioź w klas I,
zakonź czenie roku szkolnego, ukonź czenie szkoły oraz innych wazż nych szkolnych sź wiąt i
uroczystosź ci;
2) słowa hymnu Szkoły to piesź nź pt. „Czesź cź szkoło!”:
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DZIAŁ X
Postanowienia końcowe
§ 106.
1. Szkoła uzż ywa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Regulaminy okresź lające działalnosź cź organoź w Szkoły, jak tezż wynikające z celoź w i zadanź , nie
mogą bycź sprzeczne z zapisami niniejszego statutu, jak roź wniezż z przepisami wykonawczymi
do ustawy o systemie osź wiaty.
3. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
4. Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej i materiałowej okresź lają odrębne
przepisy.
§ 107
1. Zmiany w statucie dokonywane mogą bycź z inicjatywy:
1) dyrektora Szkoły jako przewodniczącego Rady Pedagogicznej;
2) organu sprawującego nadzoź r pedagogiczny;
3) Rady Rodzicoź w;
4) organu prowadzącego Szkołę;
5) oraz co najmniej 1/3 członkoź w Rady Pedagogicznej.
2. Rada Pedagogiczna uchwala zmiany i nowelizacje do statutu Szkoły.
§108. Sposoby wprowadzania nowelizacji.
1. Zmiana statutu mozż e nastąpicź w wyniku uchwały Rady Pedagogicznej lub Rady Szkoły, o ile
taka zostanie powołana.
2. Statut Szkoły lub wnoszone do niego zmiany zostają zatwierdzone uchwałą Rady
Pedagogicznej, bezwzględną większosź cią głosoź w (50 % + 1) przy obecnosź ci, co najmniej
połowy składu jej członkoź w.
3. Tekst statutu ujednolica się po wprowadzeniu dziesięciu zmian do statutu, Tekst statutu
ujednolica się po wprowadzeniu dziesięciu zmian do statutu, przy czym tekst uchylony
przekresź la się, a nowe zapisy zaznacza się pogrubioną czcionką.
§ 109. Dyrektor Szkoły ma prawo do podejmowania dorazź nych decyzji w sprawach nieujętych
w statucie.
§ 110.
1. W latach szkolnych:2017/2018 i 2018/2019 dla przedmiotoź w realizowanych zgodnie z
Rozporządzeniem MEN z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie podstawy programowej oraz
kształcenia ogoź lnego w poszczgoź lnych typach szkoź ł (Dz.U. z 2012r .poz. 977 z poź zź n.
zmianami) obejmujących tresź ci nauczania z zakresu techniki i informatyki, obowiązują
następujące nazwy przedmiotoź w: zajęcia komputerowe, zajęcia techniczne
1) ilekrocź w niniejszym statucie jest mowa o zajęciach techniki lub informatyki, nalezż y przez
to rozumiecź , takzż e zajęcia techniczne i zajęcia komputerowe w klasach realizujących
nauczanie zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie
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podstawy programowej oraz kształcenia ogoź lnego w poszczgoź lnych typach szkoź ł (Dz.U. z
2012r .poz. 977 z poź zź n. zmianami).

