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Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa w Pogorzeli.
2. Siedziba: Pogorzel 27, 19-500 Gołdap.

§2

1. Szkoła Podstawowa jest placówką oświatowo-wychowawczą o charakterze publicznym,
kształcącą w cyklu ośmioletnim.
2. Szkoła nie posiada imienia.
3. Szkole nadaje imię organ prowadzący, na wniosek rady pedagogicznej lub wspólny wniosek
rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego.
4. Imię szkoły powinno być związane z kierunkiem pracy wychowawczej lub dydaktycznej
szkoły.
5. Szkoła posiada:
- pieczęć urzędową okrągłą dużą i małą,
- stempel prostokątny z adresem i regonem szkoły.
§3
Ustalona nazwa jest używana w pełnym brzmieniu na stemplach i pieczątkach.
§4
1. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Gołdap z siedzibą: Plac Zwycięstwa 14, 19-500
Gołdap, zaś organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Warmińsko-Mazurski Kurator
Oświaty w Olsztynie z siedzibą: Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, 10-959 Olsztyn.
2. Czas trwania cyklu kształcenia wynosi 8 lat, edukacja szkolna przebiega w następujących
etapach dostosowanych do okresów rozwojowych dziecka:
- etap pierwszy - klasy I-III szkoły podstawowej,
- etap drugi - klasy IV-VIII szkoły podstawowej.
3. Obwód szkoły obejmuje następujące miejscowości: Pogorzel, Dzięgiele, Babki, Żelazki,
Bronisze, Górne, Regiele.
§5
3

1. Ilekroć w statucie jest mowa o uczniu należy przez to rozumieć także dziecko z oddziału
przedszkolnego.

Rozdział 2
CELE I ZADANIA SZKOŁY
§6
Szkoła Podstawowa w Pogorzeli realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo Oświatowe oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, koncentrując się na
prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka,
Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka.
Nauczanie i wychowanie – respektując chrześcijański system wartości – za podstawę przyjmuje
uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia
odpowiedzialności, miłości Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy
jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła zapewnia każdemu uczniowi
warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotowuje go do wypełniania obowiązków rodzinnych
i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.
§7
SZKOŁA W ZAKRESIE NAUCZANIA ZAPEWNIA UCZNIOM W SZCZEGÓLNOŚCI:
1. realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawa dzieci i
młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju;
2. wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny;
3. wychowanie rozumiane jako wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej,
emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, wzmacniane i uzupełniane przez działania z
zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży;
4. dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, a
także możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy
dydaktycznej;
5. możliwość pobierania nauki przez dzieci i młodzież niepełnosprawną, niedostosowaną społecznie i
zagrożoną niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i
edukacyjnymi oraz predyspozycjami;
6. opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania zindywidualizowanego
procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych;
7. opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych
programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie;
8. zmniejszanie różnic w warunkach kształcenia, wychowania i opieki między poszczególnymi
regionami kraju, a zwłaszcza ośrodkami wielkomiejskimi i wiejskimi;
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9. kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z
zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym;
10. upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy i umiejętności niezbędnych do aktywnego
uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej;
11. utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach i
placówkach;
12. upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o zasadach zrównoważonego rozwoju oraz
kształtowanie postaw sprzyjających jego wdrażaniu w skali lokalnej, krajowej i globalnej;
13. opiekę uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;
14. treści kształcenia do wymogów rynku pracy;
15. kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjających aktywnemu
uczestnictwu w życiu gospodarczym, w tym poprzez stosowanie w procesie kształcenia
innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych;
16. przygotowywanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia;
17. warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów przez organizowanie zajęć
pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania
czasu wolnego;
18. upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie
właściwych postaw wobec zagrożeń, w tym związanych z korzystaniem z technologii informacyjnokomunikacyjnych i sytuacji nadzwyczajnych;
19. kształtowanie u uczniów umiejętności sprawnego posługiwania się technologiami informacyjnokomunikacyjnymi;
20. zapewnienie uczniom dostępu do Internetu i podejmowanie działań zabezpieczających uczniów
przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju,
w szczególności zainstalować i aktualizować oprogramowanie zabezpieczające.
§8
Szkoła w zakresie realizacji zadań statutowych zapewnia uczniom możliwość korzystania z:
1. pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem;
2. biblioteki;
3. świetlicy;
4. zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych;
5. pomieszczeń sanitarno-higienicznych i szatni.
§9
Kształcenie ogólne w szkole podstawowej ma na celu:
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1. wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu,
patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji
społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);
2. wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej,
regionalnej i etnicznej;
3. formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności
innych osób;
4. rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;
5. rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i
wnioskowania;
6. ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;
7. rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;
8. wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które
pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;
9. wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi
dalszej edukacji;
10. wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie
jego naturalnej ciekawości poznawczej;
11. kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz
odpowiedzialności za zbiorowość;
12. zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności
przygotowania własnego warsztatu pracy;
13. ukierunkowanie ucznia ku wartościom;
14. kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów.
§ 10
Najważniejsze umiejętności rozwijane w ramach kształcenia ogólnego w szkole podstawowej
to:
1. sprawne komunikowanie się w języku polskim oraz w językach obcych nowożytnych;
2. sprawne wykorzystywanie narzędzi matematyki w życiu codziennym, a także kształcenie myślenia
matematycznego;
3. poszukiwanie, porządkowanie, krytyczna analiza oraz wykorzystanie informacji z różnych źródeł;
4. kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin ze świadomym wykorzystaniem metod
i narzędzi wywodzących się z informatyki, w tym programowanie;
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5. rozwiązywanie problemów, również z wykorzystaniem technik mediacyjnych;
6. praca w zespole i społeczna aktywność;
7. aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły, środowiska lokalnego oraz kraju.
§ 11
Zadaniem szkoły podstawowej jest wprowadzenie uczniów w świat literatury, ugruntowanie ich
zainteresowań czytelniczych oraz wyposażenie w kompetencje czytelnicze potrzebne do krytycznego
odbioru utworów literackich i innych tekstów kultury. Szkoła podejmuje działania mające na celu
rozbudzenie u uczniów zamiłowania do czytania oraz działania sprzyjające zwiększeniu aktywności
czytelniczej uczniów, kształtuje postawę dojrzałego i odpowiedzialnego czytelnika, przygotowanego
do otwartego dialogu z dziełem literackim.
§ 12
Szkoły realizuje program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący:
1. treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów,
oraz
2. treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów,
przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej
społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
§ 13
1. Szkoła udziela uczniom uczęszczającym do niej, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy
psychologiczno-pedagogicznej i organizuje tę pomoc na zasadach określonych w rozporządzeniu.
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniom w szkole polega na:
 rozpoznawaniu
i
zaspokajaniu
indywidualnych
potrzeb
rozwojowych
i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych
ucznia,
 kierowaniu dzieci z trudnościami w nauce i problemami wychowawczymi
na badania psychologiczno-pedagogiczne do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
 określeniu
form
i
sposobów
udzielania
pomocy
uczniom
odpowiednio
do rozpoznania potrzeb po zasięgnięciu opinii poradni,
 podnoszeniu kultury pedagogicznej rodziców,
 współpracy z instytucjami wspomagającymi proces wychowania, kształcenia i opieki nad
uczniem.
§ 14
1. Szkoła:
 organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi,
 umożliwia realizowanie indywidualnych programów nauczania lub toku nauki.
2. Uczeń realizujący indywidualny program nauki kształci się w zakresie jednego, kilku lub wszystkich
obowiązujących zajęć edukacyjnych, przewidzianych w tygodniowym rozkładzie zajęć dla danej klasy,
według programu dostosowanego do jego uzdolnień, zainteresowań i możliwości edukacyjnych.
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3. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki kształci się według systemu innego niż udział
w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązujących
zajęć edukacyjnych, przewidzianych w tygodniowym rozkładzie zajęć dla danej klasy.
4. Uczeń objęty indywidualnym tokiem nauki może realizować w ciągu jednego roku szkolnego
program nauczania z zakresu dwóch lub więcej klas i może być klasyfikowany i promowany w czasie
całego roku szkolnego.
5. Indywidualny tok nauki może być realizowany według programu nauczania objętego szkolnym
zestawem programów nauczania lub indywidualnego programu nauki, o którym mowa w ust. 2.
6. Uczeń może realizować indywidualny program lub tok nauki na każdym etapie edukacyjnym.
7. Zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki może być udzielone po upływie co najmniej
jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach – po śródrocznej klasyfikacji ucznia.
8. Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki mogą wystąpić:
a) uczeń, z tym że uczeń niepełnoletni za zgodą rodziców;
b) rodzice niepełnoletniego ucznia;
c) wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek – za
zgodą rodziców.
9. Wniosek składa się do dyrektora szkoły za pośrednictwem wychowawcy klasy.
10. Wychowawca klasy dołącza do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach i oczekiwaniach
ucznia. Opinia powinna także zawierać informację o dotychczasowych osiągnięciach ucznia.
11. Indywidualny program nauki opracowuje nauczyciel.
12. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek o udzielenie zezwolenia na
indywidualny program nauki, opracowuje indywidualny program nauki lub akceptuje indywidualny
program nauki opracowany poza szkołą, który uczeń ma realizować pod jego kierunkiem.
13. Indywidualny program nauki nie może obniżyć wymagań edukacyjnych wynikających ze
szkolnego zestawu programów nauczania, ustalonego dla danej klasy.
14. W pracy nad indywidualnym programem nauki może uczestniczyć nauczyciel prowadzący zajęcia
edukacyjne w szkole wyższego stopnia, nauczyciel doradca metodyczny, psycholog, pedagog
zatrudniony w szkole oraz zainteresowany uczeń.
15. Przepisy ust. 12-14 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy uczeń ma realizować indywidualny
tok nauki według indywidualnego programu nauki.
16. Dyrektor szkoły, po otrzymaniu wniosku i indywidualnego programu nauki, zasięga opinii rady
pedagogicznej oraz opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.
17. Dyrektor szkoły zezwala na indywidualny program lub tok nauki w przypadku pozytywnej opinii
rady pedagogicznej i pozytywnej opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.
18. W przypadku zezwolenia na indywidualny tok nauki, umożliwiający realizację w ciągu jednego
roku szkolnego programu nauczania z zakresu więcej niż dwóch klas, wymaga się także pozytywnej
opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.
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19. Zezwolenia, o którym mowa w ust. 18, udziela się na czas określony.
20. W przypadku przejścia ucznia do innej szkoły może on kontynuować indywidualny program lub
tok nauki po uzyskaniu zezwolenia dyrektora szkoły, do której został przyjęty.
21. Dyrektor szkoły, po udzieleniu zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki, wyznacza
uczniowi nauczyciela-opiekuna i ustala zakres jego obowiązków.
22. Uczeń realizujący indywidualny program lub tok nauki może uczęszczać na wybrane zajęcia
edukacyjne do danej klasy lub do klasy programowo wyższej, w tej lub innej szkole, na wybrane
zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia albo realizować program w całości lub w części we
własnym zakresie.
23. Jeżeli uczeń o wybitnych uzdolnieniach jednokierunkowych nie może sprostać wymaganiom
z zajęć edukacyjnych nieobjętych indywidualnym programem lub tokiem nauki, nauczyciel
prowadzący zajęcia może, na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela uczącego ucznia,
dostosować wymagania edukacyjne z tych zajęć do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia,
z zachowaniem wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej.
§ 15
1. Szkoła realizuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb
środowiskowych, z uwzględnieniem przepisów bhp.
2. Nauczyciel sprawuje opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole, w szczególności podczas
zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych, zajęć w świetlicy, zajęć wyrównawczych,
gimnastyki korekcyjnej, zajęć pozalekcyjnych i przerw międzylekcyjnych oraz podczas zajęć
poza terenem szkoły, w czasie wycieczek i ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo
uczniów.
3. W ramach opieki nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych szkoła
organizuje dyżury nauczycieli w miejscach, w których przebywają uczniowie,
a w szczególności:
 na korytarzach i klatkach schodowych,
 na posesji szkolnej,
 podczas oczekiwania uczniów na przyjazd autokaru w budynku szkoły.
4. Do pełnienia dyżurów nauczycielskich w szkole zobowiązani są nauczyciele, zgodnie z planem
dyżurów opracowanym przez` dyrektora lub upoważnioną przez niego osobę.
5. Dyżury nauczycieli rozpoczynają się z przyjazdem dzieci do szkoły, a kończą się z chwilą
odjazdu dzieci autokarem.
§ 16
Szkoła sprawuje indywidualną opiekę nad uczniami:
1. Organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów z uwzględnieniem szczególności ich potrzeb
rozwojowych, rozwijające zdolności uczniów, dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjnokompensacyjne, rewalidacji i świetlicowe.
2. Zapewnia miejsca w pierwszych ławkach dla uczniów z wadami wzroku i słuchu.
3. Organizuje opiekę i pomoc materialną dla uczniów, którym z przyczyn rozwojowych,
rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, pozyskując na ten cel środki
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rzeczowe oraz finansowe na dożywianie w formie obiadów finansowanych przez instytucje
pozaszkolne.
4. Szkoła ma obowiązek udzielania uczennicy będącej w ciąży wszelkiej niezbędnej pomocy do
ukończenia przez nią edukacji, w miarę możliwości bez opóźnień, a także obowiązku
wyznaczenia dodatkowego terminu składania egzaminów, w okresie nie dłuższym niż
6 miesięcy.
§ 17
1. Każdy oddział powierzony jest przez dyrektora opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli
uczących w tym oddziale zwanemu dalej „wychowawcą”.
2. Pożądane jest, aby wychowawstwo prowadził ten sam nauczyciel w ciągu całego etapu
edukacyjnego.
3. Zmiana wychowawcy może nastąpić na umotywowany wniosek samorządu uczniowskiego
i rady rodziców.
4. Decyzję o zmianie wychowawcy podejmuje dyrektor szkoły po rozpatrzeniu wniosku
i wysłuchaniu nauczyciela.
5. W przypadku uzyskania decyzji niesatysfakcjonującej zainteresowane strony, mogą odwołać
się do organu prowadzącego nadzór pedagogiczny w terminie 14 dni. Decyzja organu
sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczna.
6. Zmiana wychowawcy może nastąpić również w wyniku zmiany planu nauczania, zmian
organizacyjnych szkoły oraz długotrwałej nieobecności nauczyciela.
§ 18
1. Szkoła realizuje doradztwo zawodowe w oparciu o Wewnątrzszkolny System Doradztwa
Zawodowego, który obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu przygotowania
uczniów do wyboru dalszego kierunku kształcenia i zawodu, wejścia na rynek pracy oraz
złagodzenia startu zawodowego młodzieży. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego
opracowywany jest na cały cykl kształcenia w szkole.
2. W szkole w realizację działań związanych z doradztwem zawodowym zaangażowani są wszyscy
członkowie rady pedagogicznej: dyrektor, nauczyciele wychowawcy, nauczyciele (w tym
nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej), nauczyciel-wychowawca w świetlicy szkolnej,
nauczyciel-bibliotekarz, specjaliści (m.in. pedagog, doradca zawodowy).
3. Na każdy rok szkolny w szkole opracowuje się program realizacji doradztwa zawodowego,
uwzględniający Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego. Program ten określa
tematykę działań, oddziały, których dotyczą działania, metody i formy realizacji, terminy, osoby
odpowiedzialne. Dyrektor szkoły, w terminie do dnia 30 września każdego roku szkolnego, po
zasięgnięciu opinii Rady pedagogicznej, zatwierdza program realizacji doradztwa zawodowego.
4. W szkole w realizację działań związanych z doradztwem zawodowym zaangażowani są wszyscy
członkowie rady pedagogicznej: dyrektor, nauczyciele wychowawcy, nauczyciele (w tym
nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej), nauczyciel-wychowawca w świetlicy szkolnej,
nauczyciel-bibliotekarz, specjaliści (m.in. pedagog, doradca zawodowy).
5. Doradztwo zawodowe realizowane jest w szkole w oddziale przedszkolnym oraz w klasa I-VIII
według treści programowych wynikających ze stosownego rozporządzenia.
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6. Działania w zakresie doradztwa zawodowego w oddziale przedszkolnym obejmują
preorientację zawodową, która ma na celu wstępne zapoznanie uczniów z wybranymi
zawodami oraz pobudzanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień.
7. Działania w zakresie doradztwa zawodowego w klasach I–VI szkół podstawowych obejmują
orientację zawodową, która ma na celu zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami,
kształtowanie pozytywnych postaw wobec pracy i edukacji oraz pobudzanie, rozpoznawanie i
rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień.
8. Działania w zakresie doradztwa zawodowego w klasach VII i VIII szkół podstawowych mają na
celu wspieranie uczniów w procesie przygotowania ich do świadomego i samodzielnego
wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu, z uwzględnieniem ich zainteresowań, uzdolnień i
predyspozycji zawodowych oraz informacji na temat systemu edukacji i rynku pracy.

9. Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego realizowane są w szkole w ramach:
obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, godzin wychowawczych,
pomocy psychologiczno- pedagogicznej, wizyt zawodoznawczych.
10. Działania związane z doradztwem zawodowym w szkole kierowane są do trzech grup
adresatów: uczniów, rodziców, nauczycieli.
11. Zadania doradcy zawodowego w szkole:


określa mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów;

• pomaga uczniom w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
• prowadzi zajęcia z zakresu orientacji zawodowej i doradztwa zawodowego oraz zajęcia związane
z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
• wspiera nauczycieli, wychowawców, specjalistów i rodziców w realizacji działań związanych z
doradztwem zawodowym;
• prowadzi doradztwo indywidualne dla uczniów.
• systematycznie diagnozuje zapotrzebowanie uczniów, rodziców i nauczycieli na działania
związane z doradztwem zawodowym;
• planuje, koordynuje, monitoruje i prowadzi ewaluację oraz promuje działania związane z
doradztwem zawodowym podejmowane przez szkołę we współpracy z wychowawcami,
nauczycielami i specjalistami;
• gromadzi, aktualizuje i udostępnia informacje edukacyjne i zawodowe właściwe dla
danego poziomu kształcenia;
• organizuje współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkoły podnoszącą
efektywność prowadzonych działań związanych z doradztwem zawodowym;
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• współpracuje z dyrektorem szkoły, realizując zadania związane z orientacją zawodową i
doradztwem zawodowym;
• wspólnie z zespołem przygotowuje projekt WSDZ
• gromadzi, aktualizuje i udostępnia zasoby związane z orientacją zawodową oraz doradztwem
zawodowym;
 współpracuje ze specjalistami z poradni psychologiczno-pedagogicznych, instytucjami
działającymi na rynku pracy i partnerami z otoczenia społeczno-gospodarczego w celu realizacji
działań z zakresu doradztwa zawodowego.
12. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego oraz roczny plan doradztwa są
monitorowane. Monitoring stanowi podstawę do okresowej ewaluacji i koniecznych
modyfikacji. Dyrektor, po konsultacji z doradcą zawodowym, ustala sposoby, zasady
i harmonogram oraz obszary prowadzenia monitoringu i ewaluacji.
13. Informacja o udziale ucznia w zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego nie jest umieszczana
na świadectwie szkolnym promocyjnym i świadectwie ukończenia szkoły.

§ 19
SPOSÓB WYKONYWANIA CELÓW I ZADAŃ SZKOŁY
1. Nauczyciele, mając na uwadze osobowy rozwój ucznia, współdziałają na rzecz tworzenia
w świadomości uczniów zintegrowanego systemu wiedzy.
1.2 Integracji wiedzy służy wprowadzenie:
a. edukacji wczesnoszkolnej w klasach I – III
b. edukacji w klasach 4-8
c. innowacji pedagogicznych,
d. projektów edukacyjnych,
e. kół zainteresowań,
f. doradztwa zawodowego,
g. pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
1.3 Działalność edukacyjna określona jest przez:
a. szkolny zestaw programów nauczania,
b. program wychowawczo- profilaktyczny szkoły,
c. wewnątrzszkolny system oceniania.
12

1.4 Szczegółowe zasady systemu oceniania są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa
oświatowego oraz spójne z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.
1.5 W szkole może być prowadzona działalność innowacyjna i projektowa.
1.6 Dyrektor szkoły po uzyskaniu zgody organu prowadzącego organizuje zajęcia dodatkowe dla
uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb i zainteresowań.
1.7 Szkoła organizuje formy opieki i pomocy uczniom, którym z różnych przyczyn potrzebna jest
pomoc i wsparcie.
1.8 W szkole jest utworzony oddział przedszkolny realizujący program wychowania przedszkolnego.

Rozdział 3
SZCZEGÓŁOWE ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO
OCENIANIA UCZNIÓW
§ 20
1. Ocenianiu podlegają:
 osiągnięcia edukacyjne ucznia;
 zachowanie ucznia.
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu
i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań
edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach
i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.
3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz
uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm
etycznych.
4. Zasady wewnątrzszkolnego oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów obowiązuje również
uczniów upośledzonych w stopniu lekkim.
5. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym otrzymują
ocenę opisową.
6. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz
o postępach w tym zakresie;
b) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; udzielanie
uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze, co i
jak wymaga poprawy oraz jak powinien się dalej uczyć;
c) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
13

d) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach,
trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;
e) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno –
wychowawczej;
7. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych
opiekunów) o:
a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i
rocznych (końcowych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania i kryteriach
oceniania ze swego przedmiotu;
b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
c) ilości, formach i przybliżonym terminie badań kompetencji przeprowadzonych przez
nauczyciela i dyrektora szkoły;
d) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (końcowej) oceny
klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
8. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców
(prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,
o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (końcowej) oceny
klasyfikacyjnej z zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zachowania.
§ 21
1. Uczeń jest oceniany za pracę na lekcji, prace przygotowane samodzielnie, prace pisemne i ustne,
domowe i klasowe, kartkówki i sprawdziany, testy, rysunki, inne wytwory, prowadzenie zeszytu,
czytanie, recytację z uwzględnieniem specyfiki przedmiotu.
2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).
3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę
ustnie lub pisemnie.
4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione prace
kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępniane uczniowi lub jego
rodzicom (prawnym opiekunom).
5. Ocenianie w klasach I – III:
a) Ustala się następujące formy oceniania pracy dziecka na zajęciach:
 kształcenia zintegrowanego, języka angielskiego:
- werbalna (przez pochwałę ustną),
- poprzez gest, mimikę i uśmiech,
- stopniową w skali od: celująco – stopień: 6, bardzo dobrze – stopień: 5, dobrze – stopień: 4, dość
dobrze – stopień: 3, słabo – stopień: 2, bardzo słabo – stopień - 1,
- zgodnie z ustaleniami nauczycieli.
 religii:
- werbalna (przez pochwałę ustną),
- poprzez gest, mimikę i uśmiech,
- stopniową w skali od 1-6.
b) Pomiar postępów w nauce będzie oceniany w następujący sposób:
 ocena wstępna rozwoju ucznia i jego możliwości- diagnoza w klasie I (początek roku szkolnego),
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ocenianie bieżące podczas każdego zajęcia,
ocenianie śródroczne ( przed rozpoczęciem ferii zimowych),
ocenianie roczne (przed zakończeniem roku szkolnego),
sprawdzian kompetencji w klasie III (przed zakończeniem roku szkolnego).

c) Ocenianie bieżące będzie miało formę:
uwag ustnych i pisemnych w skali stopniowej od 1 do 6.
d) Ocenianie śródroczne i roczne jest oceną opisową osiągnięć edukacyjnych ucznia, także z języka
obcego.
e) Z religii wystawia się oceny śródroczne i roczne w skali od 1-6.
f) Oceniając kompetencje plastyczno – techniczne i muzyczno – ruchowe bierze się pod uwagę przede
wszystkim wysiłek wkładany przez ucznia w wykonanie zadania.
g) W czasie adaptacji uczniów w klasie I nie stawia się ocen według kryteriów oceniania w klasach IIII.
6. Ustala się następujące ogólne wymagania na poszczególne oceny w kl. I-III:










Celująco - cel – szczególne osiągnięcia, duża aktywność twórcza, posiadane umiejętności
przekraczają wymagania zadań edukacyjnych, duża inwencja własna dziecka, ocena odnosi się
do pracy wykonanej samodzielnie, poprawnie, starannie.
Bardzo dobrze - bdb – szczególne osiągnięcia, duża aktywność twórcza, posiadane
umiejętności odpowiadają wszystkim wymaganiom zadań edukacyjnych, inwencja własna
dziecka, uczeń opracowany materiał potrafi wykorzystać w praktyce, ocena odnosi się do pracy
wykonanej samodzielnie, poprawnie, starannie, zawierającej treści podstawy programowej.
Dobrze – db - posiadane wiadomości odpowiadają większości wymagań w danym przedmiocie,
uczeń znaczną część przyswojonej wiedzy potrafi wykorzystać w praktyce, pracuje z niewielką
pomocą nauczyciela, ocena dotyczy pracy wykonanej starannie, poprawnie z minimalnymi
pomyłkami.
Dość dobrze – dd lub d.db – widoczne są trudności ucznia w przyswojeniu treści
programowych, dziecko opanowaną wiedzę rzadko potrafi wykorzystać w praktyce, praca
została wykonana niezbyt poprawnie i mało starannie, jest dość uboga, uczeń pracuje przy
znacznej pomocy nauczyciela.
Słabo – sł - ta ocena to „czerwony sygnał” zwracający uwagę, że uczeń posiada znaczne braki w
wiadomościach i umiejętnościach, pracuje tylko z pomocą nauczyciela, zdobytej wiedzy nie
potrafi wykorzystać w praktyce. Praca jest uboga, niestaranna, z licznymi błędami.
Bardzo słabo – bsł - uczeń nie podejmuje działań, nie opanował w stopniu miernym
opracowanego materiału podstawy programowej. Ocena stawiana sporadycznie, tylko
w wyjątkowych sytuacjach.

7. Ocenianie uczniów w klasach IV – VIII:
a) ustala się następujące formy oceniania pracy ucznia na lekcjach:
 pochwała ustna za dobrą pracę,
 ocena,
 plusy i minusy uregulowane odrębnymi przepisami PZO z poszczególnych przedmiotów.
b) przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych/techniki, muzyki i plastyki
należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia, wywiązywanie się
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z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego –
także wiadomości i systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w
działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
Na ocenę z wychowania fizycznego wpływają kompetencje społeczne ucznia. Ocena może być
podniesiona za dodatkową aktywność ucznia np. udział w zajęciach rekreacyjno – sportowych,
w zawodach sportowych, turniejach.
W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z wykonywania określonych ćwiczeń
fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych
możliwościach przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub informatyki na
podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez
lekarza na czas określony w tej opinii.
Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych
uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”, bądź „zwolniona”
c) Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z
niepełno sprawnościami sprzężnymi lub z autyzmem, w tym zespołem Asperga, z nauki drugiego
języka obcego nowożytnego do końca danego etapu edukacyjnego na wniosek rodziców albo
pełnoletniego ucznia oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym
poradni specjalistycznej, z której wynika potrzeba zwolnienia z nauki tego języka obcego
nowożytnego.
d) W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 1, posiadającego orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, z którego wynika
potrzeba zwolnienia ucznia drugiego języka obcego nowożytnego, zwolnienia z nauki tego języka
obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
e) uzupełnieniem obrazu kompetencji ucznia klas IV – VIII są wytwory jego pracy (testy, prace
klasowe, rysunki, wytwory rąk na technice), gromadzone przez nauczyciela w ciągu roku
i przechowywane do zakończenia roku szkolnego.
Przyjmuje się następującą skalę ocen podczas oceniania bieżącego:
celujący – 6
bardzo dobry – 5
dobry – 4
dostateczny – 3
dopuszczający – 2
niedostateczny – 1
Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim w szkole
podstawowej otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.
8. Ustala się następujące ogólne wymagania na poszczególne oceny:
 stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
w sposób twórczy, samodzielny, nietypowy rozwiązuje zadania przewidziane podstawą programową,
potrafi zastosować posiadana wiedzę do rozwiązań nietypowych, twórczych,
 stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej przedmiotu
w danej klasie oraz sprawnie posługuje się zdobytymi umiejętnościami i wiadomościami, rozwiązuje
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samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte w podstawie programowej, potrafi zastosować
posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,
 stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności ale opanował je na poziomie przekraczającym
wymagania podstawowe, poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności, rozwiązuje (wykonuje)
samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne,
 stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
opanował wiadomości i umiejętności określone podstawa programową w danej klasie na poziomie
wymagań podstawowych rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne
o średnim stopniu trudności,
 stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
ma braki w opanowaniu wymagań na poziomie podstawowym, ale braki te nie przekreślają
możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki
oraz rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe
o niewielkim stopniu trudności,
 stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, którego:
braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego
przedmiotu oraz nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu
trudności.
Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach celujący – dopuszczający.
Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu niedostateczny.
9. Ustala się następujące zasady przeliczania punktów ze sprawdzianów na oceny:
100% - celujący
90% - 99 % - bardzo dobry
70% - 89% - dobry
50% - 69% - dostateczny
31% - 49% - dopuszczający
0% - 30% - niedostateczny
10. Ustala się następujące zasady pisania sprawdzianów i prac klasowych:
a) całogodzinne sprawdziany (klasówki, testy) zapowiadane są uczniom przez nauczycieli
przedmiotów z tygodniowym wyprzedzeniem, ilość całogodzinnych prac klasowych nie może
przekroczyć dwóch tygodniowo,
b) „kartkówki” z 1 – 3 ostatnich lekcji nie przekraczają 10 minut traktowane są jako odpowiedź ustna
(nie obniża się oceny za błędy ortograficzne) i ich ilość nie jest ograniczona,
c) sprawdziany kompetencji prowadzone przez dyrektora szkoły podawane są do wiadomości na
początku roku szkolnego (przedmiot, klasa, miesiąc) i ujęte w planie nadzoru pedagogicznego.
d) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne, sprawdziany, klasówki uczeń otrzymuje podczas
lekcji poświęconej poprawie pracy w ciągu dwóch tygodni od daty pracy klasowej.
Uczeń ma prawo do poprawiania prac kontrolnych za zgodą nauczyciela przedmiotu i w trybie
uzgodnionym przez nauczyciela, jednak nie później niż w ciągu 2 tygodni od jej wystawienia.
Poprawiona ocena odnotowana jest w dzienniku obok wystawionej, przy czym obie są brane pod
uwagę przy ustalaniu oceny okresowej.
e) Zwrot ocenionych” kartkówek” – w ciągu tygodnia.
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11. Uczeń nieobecny na pracy klasowej ma obowiązek zaliczenia materiału w sposób i w terminie
uzgodnionym z nauczycielem.
12. Konsekwencje nieprzygotowania się ucznia do lekcji (brak pracy, zeszytu, niezbędnych
materiałów i przyrządów) ponosi uczeń zgodnie z umową zawartą między nauczycielem, a uczniami
na początku roku szkolnego i zapisaną w zeszycie przedmiotowym.
13. Uczniowie klas IV w ciągu dwóch pierwszych tygodni września nie otrzymują ocen
niedostatecznych.
14. Do zadań i obowiązków ucznia w zakresie oceniania należy:
a) systematyczne przygotowywanie się do zajęć edukacyjnych,
b) usprawiedliwianie nieobecności na zajęciach,
c) regularne odrabianie zadań domowych, pisemnych i ustnych,
d) prowadzenie zeszytu przedmiotowego, notatek, zeszytów ćwiczeń i innych wymaganych przez
nauczyciela,
e) pisanie każdej pracy kontrolnej,
f) aktywne uczestnictwo w zajęciach,
g) na miarę swoich możliwości wkładanie wysiłku w wywiązywanie się z obowiązków na
wychowaniu fizycznym, technice, plastyce i muzyce
h) zgłaszać na początku lekcji nieprzygotowanie do lekcji lub brak pracy, zeszytu.
15.
Unieważnienie pracy klasowej, kartkówki, sprawdzianu.
W następujących przypadkach nauczyciel unieważnia pracę klasową, sprawdzian lub kartkówkę
ucznia:


stwierdzenie przez nauczyciela niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia,



korzystanie przez ucznia podczas rozwiązywania zadań z urządzenia telekomunikacyjnego
albo materiałów zabronionych,



zakłócanie przez ucznia prawidłowego przebiegu sprawdzianu, pracy klasowej lub kartkówki
w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom.

Nauczyciel przerywa i unieważnia sprawdzian, a uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Uczeń może
tę ocenę poprawić w sposób określony w PZO.

§ 22
KLASYFIKOWANIE UCZNIÓW
1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć
edukacyjnych ucznia określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen według niżej
określonej skali:
a) oceny z zajęć edukacyjnych: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający,
niedostateczny,
b) oceny z zachowania: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.
c) w klasach I – III ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową z poszczególnych edukacji i z
zachowania.
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2. Klasyfikację śródroczną i roczną uczniów przeprowadza się na tydzień przed zakończeniem pierwszego
półrocza i na tydzień przed zakończeniem roku szkolnego.

3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych
w danym roku szkolnym i ustaleniu:
a) jednej pozytywnej opisowej oceny klasyfikacyjnej oraz opisowej oceny z zachowania w klasach
I – III. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom
opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w
podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje
potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce
lub rozwijaniem uzdolnień.
b) ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz oceny z zachowania w klasach IV – VIII,
zgodnie ze skalą ocen określoną w statucie szkoły.
4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają
nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną
ocenę klasyfikacyjną zachowania- wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów
danej klasy oraz ocenianego ucznia.
5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele
prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna z
dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani
na ukończenie szkoły.
6. Zasady oceniania religii i etyki określają odrębne przepisy. Do średniej ocen z zajęć edukacyjnych
wlicza się stopień z religii, jeżeli uczeń uczęszcza na owe zajęcia.
7. Miesiąc przed śródrocznym posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej nauczyciele zajęć
edukacyjnych informują ucznia i wychowawcę, a wychowawca klasy jego rodziców (prawnych
opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach.
8. Miesiąc przed rocznym (końcowym) posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej
nauczyciele zajęć edukacyjnych informują ucznia i wychowawcę, a wychowawca klasy jego
rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach z zajęć edukacyjnych i
zachowania.
9. Dwa dni przed śródrocznym i rocznym (końcowym) posiedzeniem klasyfikacyjnym rady
pedagogicznej nauczyciele informują ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów)
o wystawionych dla niego ocenach.
10. O propozycjach ocen oraz wystawionych ocenach rodzice (prawni opiekunowie) są informowani
wyłącznie drogą elektroniczną przez dziennik elektroniczny.
11. Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana roczna (końcowa) ocena klasyfikacyjna:
a) Uczeń lub jego rodzice mogą zwrócić się do nauczyciela o ustalenie wyższej niż przewidywana
roczna ocena klasyfikacyjna
b)Prośba może być wyrażona ustnie lub w formie pisemnej.
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c) Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jest zobowiązany dokonać analizy zasadności
wniosku.
d) Nauczyciel dokonuje analizy wniosku w oparciu o udokumentowane realizowanie obowiązków. W
oparciu o tę analizę może ocenę podwyższyć lub utrzymać.
e) Nauczyciel może przed posiedzeniem klasyfikacyjnym dokonać sprawdzenia wiedzy i umiejętności
ucznia, w formach stosowanych przez nauczyciela, w obszarze uznanym przez nauczyciela za
konieczne.
f) Ustalona w ten sposób ocena jest ostateczna w tym trybie postępowania.
Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę z zachowania. Ocena
klasyfikacyjna z zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych.
Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna (końcowa) może być
zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.
12. Rodzice uczniów otrzymują od wychowawcy informację o szczególnych uzdolnieniach swoich
dzieci w formie pisemnej lub ustnej oraz na koniec roku listy gratulacyjne.
13. Dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na
niepełnosprawność można przedłużyć okres nauki:
w szkole podstawowej:
a) o jeden rok – na I etapie edukacyjnym,
b) o dwa lata – na II etapie edukacyjnym;
1) Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność podejmuje rada pedagogiczna po
uzyskaniu:
a) opinii zespołu, który przygotowuje indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny,
dokonuje wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, czyli organizuje proces
wsparcia. Zespół opracowuje opinię o postępach ucznia, w której określa argumenty
uzasadniające przedłużenie okresu nauki i przedstawia ją na posiedzeniu rady pedagogicznej.
Rada Pedagogiczna podejmuje decyzję o przedłużenia okresu nauki w drodze uchwały.
b) zgody pisemnej rodziców ucznia.
2) Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi podejmuje dyrektor szkoły, po uzyskaniu opinii
rady pedagogicznej, z której wynika potrzeba przedłużenia uczniowi okresu nauki, w
szczególności z powodu znacznych trudności w opanowaniu wymagań określonych w podstawie
programowej kształcenia ogólnego.
3) Uchwała o przedłużeniu okresu nauki musi być podjęta nie później niż:
w przypadku szkoły podstawowej:
a) na I etapie edukacyjnym – nie później niż do końca roku szkolnego w klasie III,
b) na II etapie edukacyjnym – nie później niż do końca roku szkolnego w klasie VIII;
4) Wydłużenie etapu nie stanowi braku promocji – jest formą umożliwiającą uczniowi pracę w
wolniejszym tempie, dodatkowy czas na utrwalanie wiadomości i umiejętności, na kształtowanie
niezbędnych w życiu kompetencji kluczowych. Uczeń, któremu przedłużono okresu nauki o jeden
rok szkolny, podlega klasyfikacji rocznej ale nie otrzymuje promocyjnego lub końcowego
świadectwa szkolnego.
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5) Wychowawca klasy wpisuje w arkuszu ocen na pierwszej stronie adnotację dotyczącą
przedłużenia okresu nauki, wpisując numer i datę uchwały Rady Pedagogicznej.
6) Komplet dokumentów związanych z przeprowadzeniem procedury przedłużenia okresu nauki
składa się do akt osobowych ucznia.
7) Zespół, zanim w porozumieniu z rodzicami, podejmie taką decyzję, powinien rozważyć wszelkie za
i przeciw.
8) Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego może pobierać edukację w
szkole podstawowej – do 20 roku.
9) W protokole rady pedagogicznej klasyfikacyjnej umieszcza się zapis informujący, którym uczniom
przedłużono okres nauki.

§ 23
EGZAMIN KLASYFIKACYJNY
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak
jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach
edukacyjnych przekraczającej połowę czasu (50 %) przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym
planie nauczania.
2. Na prośbę ucznia lub jego rodziców złożoną na piśmie do dyrektora szkoły, uczeń
nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin
klasyfikacyjny.
3. Rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny ucznia nieklasyfikowanego z
powodu nieobecności nieusprawiedliwionej na prośbę ucznia lub jego rodziców.
4. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki jest klasyfikowany na podstawie egzaminów
klasyfikacyjnych.
5. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą uzyskuje roczne oceny
klasyfikacyjne na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy
programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym uzgodnionej na dany rok szkolny z
dyrektorem szkoły. Egzaminy klasyfikacyjne są przeprowadzane przez szkołę, której dyrektor
zezwolił na spełnienie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. Uczniowi takiemu
nie ustala się oceny z zachowania.
6. W przypadku przechodzenia ucznia z jednego typu publicznej szkoły do innego typu publicznej
szkoły, przyjmując ucznia do innego typu publicznej szkoły, można przeprowadzić egzamin
klasyfikacyjny.
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7. Uczeń szkoły niepublicznej nieposiadającej uprawnień szkoły publicznej jest przyjmowany do
odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr szkoły publicznej po zdaniu egzaminów
klasyfikacyjnych.
8. Podanie o egzamin klasyfikacyjny składa się w ciągu trzech dni od poinformowania ucznia o jego
nieklasyfikowaniu (informuje się tydzień przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej rocznej).
9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień
zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych.
10. Egzamin klasyfikacyjny ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności usprawiedliwionej
przeprowadza się po uzgodnieniu z rodzicami ucznia.
11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2-4, przeprowadza komisja, w której
skład wchodzą:
a) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji
b) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne/wychowawca.
12. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 5-7, przeprowadza komisja, w której
skład wchodzą:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły-jako przewodniczący komisji
b) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany
ten egzamin.
13. W przypadku gdy nie jest możliwe powołanie nauczyciela danego języka obcego nowożytnego w
skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa ust. 6 i 7, dla ucznia, który
kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego jako przedmiotu
obowiązkowego lub uczęszcza do oddziału w innej szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego,
dyrektor szkoły powołuje w skład komisji nauczyciela danego języka obcego nowożytnego
zatrudnionego w innej szkole, w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
14. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice
(prawni opiekunowie) ucznia.
15. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:
a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, o której mowa
c) termin egzaminu klasyfikacyjnego;
d) imię i nazwisko ucznia;
e) zadania egzaminacyjne;
f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
16. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, i wychowania fizycznego ma
przede wszystkim formę zajęć praktycznych.
17. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych, w
dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo
nieklasyfikowana”.
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18. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna (końcowa)
klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna.
19. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna
ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
20. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły,
jeżeli uznają, że roczna (końcowa) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna (końcowa)
ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu
ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć
dydaktyczno – wychowawczych.
21. W przypadku niestwierdzenia naruszenia procedur oceniania z zajęć edukacyjnych i zachowania
odwołanie jest oddalane.
22. W przypadku stwierdzenia, że roczna (końcowa) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub
roczna (końcowa) ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję która:
a) w przypadku rocznej (końcowej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza
sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę
klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych, sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki,
muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim
formę zadań praktycznych,
b) w przypadku rocznej (końcowej) oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę
klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej
liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
23. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
24. W skład komisji wchodzą:
a) W przypadku rocznej(końcowej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
 dyrektor szkoły, albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły- jako przewodniczący
komisji,
 nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
 nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne /lub wychowawca,
b) w przypadku rocznej(końcowej) oceny klasyfikacyjnej zachowania:
 dyrektor szkoły, albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły- jako przewodniczący
komisji,
 wychowawca klasy,
 wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie.
 pedagog (jeśli jest w szkole)
 przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
 przedstawiciel rady rodziców.
25. Ustalona przez komisję roczna (końcowa) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz
roczna(końcowa) ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
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26. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół zawierający w
szczególności:
a) w przypadku rocznej(końcowej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
• nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian,
• imiona i nazwiska osób wchodzące w skład komisji,
• termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności,
• imię i nazwisko ucznia,
• zadania sprawdzające,
• ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
b) w przypadku rocznej(końcowej) oceny klasyfikacyjnej zachowania:
• imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,
• termin posiedzenia komisji,
• wynik głosowania,
• ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
27. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.
28. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym
terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
29. Przepisy stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych
uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni
od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję
jest ostateczna.

§ 24
PROMOWANIE UCZNIÓW
1. Uczeń klasy I – III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli w wyniku klasyfikacji
rocznej otrzymał pozytywną ocenę opisową z zajęć edukacyjnych.
2. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez
ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii
rodziców (prawnych opiekunów ucznia).
3. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo
wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie
nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem
pkt. 5 § 22
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4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z
obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą
ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
5. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w pkt. 3 nie otrzymuje promocji do klasy
programowo wyższej i powtarza klasę. Niepromowany uczeń klasy VIII ponownie przystępuje do
egzaminu ósmoklasisty.
6. Ocena klasyfikacyjna z zachowania nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej lub
ukończenie szkoły (z zastrzeżeniem pkt. 7)
7. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub
nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono
naganną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
8. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na
wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) rada
pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy
programowo wyższej w ciągu roku szkolnego.
9. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej uzyskał ze
wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny
niedostatecznej, jeżeli ponadto przystąpił odpowiednio do sprawdzianu.
10. Uczeń kończy klasę lub szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej
uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej
bardzo dobrą ocenę zachowania.
11. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, który w wyniku
klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen
klasyfikacyjnych co najmniej 4,75, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z
wyróżnieniem
12. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen,
wlicza się także roczne lub odpowiednio końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
13. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen, o której mowa
wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych lub odpowiednio końcowych ocen
klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą
całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.
§ 25
EGZAMIN POPRAWKOWY
1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał
ocenę niedostateczną z jednego obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin
poprawkowy z tych zajęć.
a) Pisemny wniosek z uzasadnieniem o dopuszczenie do egzaminu poprawkowego składa uczeń lub
jego rodzice. Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły do dnia poprzedzającego dzień posiedzenia
klasyfikacyjnego.
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b) Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych.
c) W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z
dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Pisemny wniosek z uzasadnieniem o dopuszczenie do
egzaminu poprawkowego składa uczeń lub jego rodzice. Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły
do dnia poprzedzającego dzień posiedzenia klasyfikacyjnego.
d) Decyzja rady jest ostateczna
2. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
W skład komisji wchodzą:
 dyrektor szkoły jako przewodniczący komisji
 nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne
 nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne
3. Nauczyciel, o którym mowa w pkt. 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną
prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły
powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z
tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem
tej szkoły.
4. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z
plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których
egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
5. Pytania do egzaminu przygotowuje nauczyciel danego przedmiotu, natomiast zakres materiału
objętego egzaminem podaje uczniowi po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku (wymagania edukacyjne
powinny odpowiadać ocenom od dopuszczającego do bardzo dobrego)
6. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:
a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
c) termin egzaminu poprawkowego;
d) imię i nazwisko ucznia;
e) zadania egzaminacyjne;
f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
7. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia
i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do
arkusza ocen ucznia.
8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w
wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez
dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo
wyższej i powtarza klasę.
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10. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego
etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu
poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe
zajęcia edukacyjne są zgodne ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo
wyższej.
§ 26
WARUNKI I SPOSÓB ORAZ KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA
1. Śródroczne i roczne (końcowe) oceny klasyfikacyjne zachowania ustala wychowawca klasy po
zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenionego ucznia.
2. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
3. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ucznia wyraża ocenę funkcjonowania ucznia
w środowisku szkolnym, respektowanie przez niego zasad współżycia społecznego oraz przyjętych
norm etycznych i uwzględnia w szczególności:
a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
b) postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej,
c) dbałość o honor i tradycje szkoły,
d) dbałość o piękno mowy ojczystej,
e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
f) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
g) okazywanie szacunku innym osobom.
4. Śródroczną i roczną (końcową) ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV szkoły
podstawowej, ustala się według następującej skali:
a) wzorowe
b) bardzo dobre,
c) dobre,
d) poprawne
e) nieodpowiednie
f) naganne.
5. W klasach I – III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są
ocenami opisowymi.
6. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,
b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z zastrzeżeniem pkt 7 § 22.
7. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał
ocenę naganną z zachowania, może odwołać się od wystawionej dla niego oceny.
8. Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana roczna (końcowa) ocena klasyfikacyjna
z zachowania:
a) Uczeń lub jego rodzice mogą zwrócić się do nauczyciela o ustalenie wyższej niż przewidywana
roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania.
b) Prośba może być wyrażona ustnie lub w formie pisemnej.
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c) Nauczyciel – wychowawca jest zobowiązany dokonać analizy zasadności wniosku.
d) Wychowawca dokonuje analizy wniosku, w porozumieniu z zespołem wychowawczym, w oparciu
o udokumentowane realizowanie obowiązków ucznia i analizie zapisów w zeszycie spraw
wychowawczych. Następnie ustala warunki podwyższenia oceny z zachowania na podstawie
szczegółowych kryteriów ocen zachowania.
e) Ustalona w ten sposób ocena jest ostateczna w tym trybie postępowania.
9. Tryb odwoławczy od wystawionej rocznej (końcowej) nagannej oceny z zachowania.
a) Na tydzień przed posiedzeniem Rady klasyfikacyjnej wychowawca zobowiązany jest poinformować
ucznia o ustalonej dla niego ocenie z zachowania.
b) Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do odwołania się na piśmie od
wystawionej nagannej oceny z zachowania do dyrektora szkoły za pośrednictwem wychowawcy
w terminie 3 dni od wystawienia oceny. Odwołanie powinno zawierać propozycję oceny zachowania
ucznia i jej uzasadnienie.
c) W przypadku stwierdzenia, ze roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje
komisję, która ustala, w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, roczną ocenę klasyfikacyjną
z zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów
decyduje głos przewodniczącego komisji.
d) W skład komisji wchodzą:
 dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący
komisji;
 wychowawca oddziału;
 nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale;
 pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;
 psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;
 przedstawiciel samorządu uczniowskiego;
 przedstawiciel rady rodziców.
e) Komisja ustala ocenę w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby
głosów decyduje głos przewodniczącego. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. Ustalona
przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej
oceny.
f) Ustalenie oceny z zachowania winno się odbyć zaraz po wpłynięciu wniosku i jego rozpoznaniu,
przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej. O ustalonej ocenie wychowawca
powiadamia ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) w terminie 2 dni od posiedzenia
komisji.
g) Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
 skład komisji,
 termin posiedzenia komisji,
 wynik głosowania,
 ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
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10. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub
odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego
zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego
nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
11. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej uzyskał ze
wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny
niedostatecznej, jeżeli ponadto przystąpił odpowiednio do sprawdzianu.
12. Uczeń kończy klasę lub szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej
uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo
dobrą ocenę zachowania.
13. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, który w wyniku
klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen
klasyfikacyjnych co najmniej 4,75, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej
z wyróżnieniem.
14. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen,
o której mowa w ust. 2, wlicza się także roczne lub odpowiednio końcowe oceny klasyfikacyjne
uzyskane z tych zajęć.
15. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen, o której
mowa w ust.2, wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych lub odpowiednio końcowych ocen
klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą,
ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.
§ 27
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN ZACHOWANIA
1. Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności:
 wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
 postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
 dbałość o honor i tradycje szkoły,
 dbałość o piękno mowy ojczystej,
 dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
 godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
 okazywanie szacunku innym osobom.
2. Zasady oceniania zachowania uczniów w kl. I-III.
Ocena półroczna i roczna ucznia z zachowania w kl. I-III jest ocena opisową. Wychowawca wystawia
ją na podstawie punktów dodatnich i ujemnych zapisanych w dzienniku szkolnym, własnych
spostrzeżeń, oceny danego ucznia przez kolegów i samooceny ucznia.

KOMPETENCJE
ODDZIAŁYWAŃ
WYCHOWAWCZYCH

WYMAGANIA STAWIANE UCZNIOM
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ROZWÓJ
EMOCJONALNY

Uczeń osiąga umiejętność rozpoznawania i rozumienia swoich
emocji i uczuć oraz nazywania ich.
Uczeń osiąga umiejętność rozpoznawania, rozumienia i nazywania
emocji oraz uczuć innych osób; potrzebę tworzenia relacji.
Uczeń osiąga umiejętność przedstawiania swych emocji i uczuć
przy pomocy prostej wypowiedzi ustnej lub pisemnej,
różnorodnych artystycznych form wyrazu.
Uczeń osiąga świadomość przeżywanych emocji i umiejętność
panowania nad nimi oraz wyrażania ich w sposób umożliwiający
współdziałanie w grupie oraz adaptację w nowej grupie.
Uczeń osiąga umiejętność odczuwania więzi uczuciowej i potrzebę
jej budowania, w tym więzi z rodziną, społecznością szkoły i
wspólnotą narodową.
Uczeń osiąga umiejętność uświadamiania sobie uczuć
przeżywanych przez inne osoby z jednoczesną próbą zrozumienia,
dlaczego one występują, a także różnicowania form ich wyrażania
w zależności od wieku.
Uczeń osiąga umiejętność rozumienia odczuć zwierząt, wyrażania
tych stanów za pomocą wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz
różnorodnych artystycznych form wyrazu.

ROZWÓJ FIZYCZNY

Uczeń osiąga sprawności motoryczne i sensoryczne tworzące
umiejętność skutecznego działania i komunikacji.
Uczeń osiąga świadomość zdrowotną w zakresie higieny,
pielęgnacji ciała, odżywiania się i trybu życia.
Uczeń osiąga umiejętność wykorzystania własnej aktywności
ruchowej w różnych sferach działalności człowieka: zdrowotnej,
sportowej, obronnej, rekreacyjnej i artystycznej.
Uczeń osiąga umiejętność respektowania przepisów gier, zabaw
zespołowych i przepisów poruszania się w miejscach publicznych.
Uczeń osiąga umiejętność organizacji bezpiecznych zabaw i gier
ruchowych.

ROZWÓJ
POZNAWCZY

Uczeń osiąga potrzebę i umiejętność samodzielnego,
refleksyjnego, logicznego, krytycznego i twórczego myślenia.
Uczeń osiąga umiejętność poprawnego posługiwania się językiem
polskim w mowie i piśmie, pozwalającą na samodzielną
aktywność, komunikację i efektywną naukę.
Uczeń osiąga umiejętność czytania na poziomie umożliwiającym
samodzielne korzystanie z niej w różnych sytuacjach życiowych,
w tym kontynuowanie nauki na kolejnym etapie edukacyjnym i
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rozwijania swoich zainteresowań.
Uczeń osiąga umiejętność rozumienia i używania prostych
komunikatów w języku obcym.
Uczeń osiąga umiejętność rozumienia podstawowych pojęć i
działań matematycznych, samodzielne korzystanie z nich w
różnych sytuacjach życiowych, wstępnej matematyzacji wraz z
opisem tych czynności: słowami, obrazem, symbolem
Uczeń osiąga umiejętność stawiania pytań, dostrzegania
problemów, zbierania informacji potrzebnych do ich rozwiązania,
planowania i organizacji działania, a także rozwiązywania
problemów.
Uczeń osiąga umiejętność czytania prostych tekstów
matematycznych, np. zadań tekstowych, łamigłówek i zagadek,
symboli.
Uczeń osiąga umiejętność obserwacji faktów, zjawisk
przyrodniczych, społecznych i gospodarczych, wykonywania
eksperymentów i doświadczeń, a także umiejętność formułowania
wniosków i spostrzeżeń.
Uczeń osiąga umiejętność rozumienia zależności pomiędzy
składnikami środowiska przyrodniczego
Uczeń osiąga umiejętność rozumienia legend, faktów
historycznych, tradycji, elementów kultury materialnej i duchowej
oraz pojęć i symboli z nimi związanych, takich jak: rodzina, dom,
naród, ojczyzna, kraj.
Uczeń osiąga umiejętność uczestnictwa w kulturze oraz wyrażania
swych spostrzeżeń i przeżyć za pomocą plastycznych, muzycznych
i technicznych środków wyrazu, a także przy użyciu
nowoczesnych technologii.
Uczeń osiąga umiejętność samodzielnej eksploracji świata,
rozwiązywania problemów i stosowania nabytych umiejętności w
nowych sytuacjach życiowych.

ROZWÓJ
SPOŁECZNY

Uczeń osiąga świadomość wartości uznanych przez środowisko
domowe, szkolne, lokalne i narodowe; potrzebę aktywności
społecznej opartej o te wartości.
Uczeń osiąga umiejętność nazywania poznanych wartości, oceny
postępowania innych ludzi, odwoływania się w ocenie do
przyjętych zasad i wartości
Uczeń osiąga potrzebę i umiejętność identyfikowania się z
grupami społecznymi, które dziecko reprezentuje, nazywania tych
grup i ich charakterystycznych cech.
Uczeń osiąga umiejętność przyjmowania konsekwencji swojego
postępowania.
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Uczeń osiąga umiejętność tworzenia relacji, współdziałania,
współpracy oraz samodzielnej organizacji pracy w małych
grupach, w tym organizacji pracy przy wykorzystaniu technologii
Uczeń osiąga umiejętność samodzielnego wyrażania swoich
oczekiwań i potrzeb społecznych.
Uczeń osiąga umiejętność obdarzania szacunkiem koleżanek,
kolegów i osoby dorosłe, w tym starsze oraz okazywania go za
pomocą prostych form wyrazu oraz stosownego zachowania.
Uczeń osiąga umiejętność samodzielnej organizacji czasu
przeznaczonego na odpoczynek indywidualny i w grupie
Uczeń osiąga umiejętność dbania o bezpieczeństwo własne i
innych uczestników grupy, w tym bezpieczeństwo związane z
komunikacją za pomocą nowych technologii oraz bezpieczeństwo
uczestnictwa w ruchu drogowym.
Punkty dodatnie (+) otrzymuje uczeń spełniający określone w danym rozwoju wymagania, natomiast
punkty ujemne(-), gdy tych wymagań nie spełnia.
3. 1) Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich
rodziców/prawnych opiekunów o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,
warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania
oraz skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
2) Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
b) wywiązywanie się z obowiązków ucznia określonych w Statucie;
c) postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej;
d)
e)
f)
g)
h)

dbałość o honor i tradycje Szkoły;
dbałość o piękno mowy ojczystej;
dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
godne, kulturalne zachowywanie się w Szkole i poza nią;
okazywanie szacunku innym osobom.

3) Ocena zachowania ustalona jest według skali:
a) wzorowe,
b) bardzo dobre,
c)
d)
e)
f)

dobre,
poprawne,
nieodpowiednie,
naganne.
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4) Oceny bieżącej zachowania dokonuje wychowawca klasy dwa razy w okresie (przed śródrocznym
zebraniem z rodzicami i przed klasyfikacją śródroczną lub roczną) na podstawie własnej obserwacji
oraz analizy:
a) respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych;
b) obowiązków ucznia;
c) wyróżnień, pochwał, upomnień i kar otrzymanych przez ucznia.

5) W klasach IV-VIII:
a) śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po
zasięgnięciu opinii innych nauczycieli, uczniów danej klasy, samooceny ucznia oraz w
oparciu o oceny bieżące;
b) nauczyciele poszczególnych przedmiotów proponują ocenę zachowania ucznia na
tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

6) Ustala się następujące kryteria oceny zachowania:
ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:






dba o dobre imię Szkoły;
prezentuje wzorową kulturę osobistą w Szkole i poza nią;
dba o piękno mowy ojczystej;
dba o bezpieczeństwo własne oraz innych osób;
okazuje szacunek innym osobom;






jest uczciwy, koleżeński, sprawiedliwy i opiekuńczy w stosunku do koleżanek i kolegów;
jest pilny i systematyczny, wzorowo wypełnia obowiązki;
twórczo angażuje się w życie klasy i Szkoły;
punktualnie i systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne, nie ma godzin
nieusprawiedliwionych;

ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
 wyróżnia się kulturą osobistą, zawsze stosuje formy grzecznościowe;
 z życzliwością i odpowiedzialnie współpracuje z innymi;
 dba o bezpieczeństwo własne oraz innych osób;
 systematycznie pracuje, solidnie wykonuje swoje obowiązki;
 zgłasza się do pracy na rzecz klasy lub Szkoły i bardzo dobrze wywiązuje się z
powierzonych zadań; punktualnie i systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne, nie ma
godzin nieusprawiedliwionych;

ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
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 okazuje szacunek innym osobom;
 stosuje formy grzecznościowe i kulturalne słownictwo;
 dba o bezpieczeństwo własne oraz innych osób;







w sytuacjach konfliktowych dąży do zgody;
na ogół przestrzega ustaleń władz szkolnych, nauczycieli i Samorządu Szkolnego;
stara się angażować w życie Szkoły i klasy;
systematycznie przygotowuje się do lekcji;
punktualnie i systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne;
zdarza mu się spóźnić na lekcje bez usprawiedliwienia, sporadycznie nie przynieść
usprawiedliwienia;

ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
 w stosunku do innych osób na ogół stosuje formy grzecznościowe i kulturalne
słownictwo;
 stara się okazywać szacunek innym osobom;
 dba o bezpieczeństwo własne oraz innych osób;
 w sytuacjach konfliktowych nie unika odpowiedzialności, stara się rozwiązywać spory
bez agresji;
 stara się przestrzegać ustaleń władz szkolnych, nauczycieli i Samorządu Szkolnego;
 zachęcony stara się angażować w życie Szkoły i klasy;
 stara się punktualnie i systematycznie uczęszczać na zajęcia szkolne;

ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
nie spełnia wymagań na ocenę co najmniej poprawną, przy czym zakres i poziom uchybień nie jest
duży;

ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
nie spełnia wymagań na ocenę co najmniej poprawną, przy czym zakres i poziom uchybień jest duży;
7) Każdy uczeń jest ocenianie indywidualnie. Przy ustaleniu oceny zachowania ucznia, u których
stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, uwzględnia się wpływ stwierdzonych
zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym
poradni specjalistycznej.
8) W ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej zachowania należy uwzględnić kary opisane w Statucie
Szkoły.
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9) Naruszenie Statutu Szkoły, które nie zostało ujęte w niniejszych kryteriach wymagające interwencji
policji, sądu, na uzasadniony wniosek wychowawcy, nauczyciela lub dyrektora skutkuje naganną
oceną z zachowania na koniec roku szkolnego.

Rozdział 4
ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE
§ 28
Organami szkoły są:
1. dyrektor szkoły,
2. rada pedagogiczna,
3. rada rodziców,
4. samorząd uczniowski,
5. rada wolontariatu,
§ 29
DYREKTOR SZKOŁY
1. Dyrektor szkoły lub placówki w szczególności:
a) kieruje działalnością szkoły lub placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz;
b) sprawuje nadzór pedagogiczny,
c) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego
poprzez aktywne działania prozdrowotne;
d) realizuje uchwały rady pedagogicznej i rady rodziców, podjęte w ramach ich kompetencji
stanowiących;
e) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły ponosi odpowiedzialność za ich
prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą
obsługę szkoły;
f) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć
organizowanych przez szkołę;
g) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;
h) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
i) stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w
szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub
rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i
innowacyjnej szkoły;
j) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
ucznia;
k) współpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną,
2.Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli
i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;
b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom
szkoły;
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c) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń,
nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.
3. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami i
samorządem uczniowskim.
4. W przypadku nieobecności dyrektora szkoły lub placówki zastępuje go inny nauczyciel szkoły,
wyznaczony przez organ prowadzący.
§ 30
RADA PEDAGOGICZNA
1.W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane
przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele
stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym
jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
2. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.
3. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym
okresie (semestrze) w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych
zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być
organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora szkoły,
organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
4. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za
zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.
5. Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym,
ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności
szkoły.
6. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
a) zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną szkoły
b) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
c) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole po zaopiniowaniu ich
projektów przez radę pedagogiczną oraz radę rodziców;
d) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;
e) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;
f) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad
szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.
7. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
a) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych,
b) projekt planu finansowego szkoły;
c) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
d) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach
wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych.
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e)Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian i przedstawia do
uchwalenia radzie pedagogicznej.
f)Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora
lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole.
g) W przypadku określonym w pkt.6, organ uprawniony do odwołania jest obowiązany
przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14
dni od dnia otrzymania wniosku.
8. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy jej członków.
a) Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady pedagogicznej są
protokołowane.
b) Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw
poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich
rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

§ 31
RADA RODZICÓW
1.W szkole działa rada rodziców, którą reprezentuje ogół rodziców uczniów.
W skład rady rodziców wchodzą: po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych
wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału;
2. W wyborach, o których mowa w pkt.1, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory
przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności,
4. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego
szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich
sprawach szkoły.
5.Do kompetencji rady rodziców, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, należy:
a) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego
szkoły
b) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania
szkoły
c) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
6. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska
porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,
program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.
Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę
rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.
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§ 32
SAMORZĄD UCZNIOWSKI
1. W szkole działa samorząd uczniowski, zwany dalej „samorządem”.
2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół
uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi
reprezentantami ogółu uczniów.
4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
5. Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we
wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów,
takich jak:
a) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi
wymaganiami;
b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między
wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
d) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
e)prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z
własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem;
f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
§ 33
RADA WOLONTARIATU
1. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu
wolontariatu.
2. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.
3. W skład rady wolontariatu wchodzą uczniowie ze wszystkich oddziałów – po jednym
przedstawicielu.
4. Rada wolontariatu wyłania ze swojego składu przewodniczącego, którego zadaniem jest
koordynowanie pracy rady i reprezentowanie jej przed innymi organami szkoły.
5. Rada wolontariatu planuje swoją pracę, uwzględniając potrzeby środowiska szkolnego i lokalnego.
6. Rada wolontariatu organizuje pomoc uczniom szkoły, ich rodzinom, osobom niezwiązanym ze
środowiskiem szkolnym, a znajdującym się w potrzebie, a także zwierzętom poprzez:
a) organizację kwest, zbiórek odzieży i karmy dla zwierząt;
b) organizację kiermaszów i balów charytatywnych, aukcji przedmiotów wykonanych przez uczniów,
z których dochód jest przeznaczany na pomoc potrzebującym;
7. Rada wolontariatu organizuje własne przedsięwzięcia oraz włącza się w akcje lokalne
ogólnopolskie (np. „Góra Grosza“).
8. Nad prawidłowością działania rady wolontariatu opiekę sprawuje wybrany przez uczniów opiekun
samorządu uczniowskiego.
§ 34
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SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW SZKOŁY – ROZWIĄZYWANIE SPORÓW
MIĘDZY ORGANAMI
1. Zapewnia się każdemu organowi swobodne działanie i podejmowanie decyzji w ramach swoich
kompetencji.
2. Wszystkie organy szkoły współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku,
umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji.
3. Uchwały Rady Pedagogicznej sprzeczne z prawem wstrzymuje dyrektor szkoły, powiadamiając
organ prowadzący oraz sprawujący nadzór pedagogiczny.
4. Negocjatorem między organami jest dyrektor szkoły, dbając o przestrzeganie prawa oraz
postanowień statutowych.
5. Uchwały Rady Rodziców sprzeczne z prawem lub naruszające interesy szkoły wstrzymuje
dyrektor szkoły, powiadamiając organ prowadzący.
6. Rada rodziców może wnioskować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny o zbadanie
i dokonanie oceny pracy szkoły, jej dyrektora lub nauczyciela.
7. W sprawach związanych z działalnością szkoły, w których organy nie osiągają porozumienia,
decyduje dyrektor szkoły.
8. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w szkole:
a) Konflikt pomiędzy nauczycielem a uczniem:
 w sprawach konfliktowych orzekają w pierwszej instancji:
 wychowawca klasy - dla nauczycieli uczących w danej klasie;
 dyrektor szkoły - dla wychowawców i nauczycieli zatrudnionych w szkole.
Od orzeczenie dyrektora szkoły może być wniesione odwołanie do organu prowadzącego. Odwołanie
wnosi jedna ze stron. Nie może być ono jednak wniesione po upływie 2 tygodni od daty wydania
orzeczenia.
b) Konflikty pomiędzy nauczycielami:
 postępowanie prowadzi dyrektor szkoły, w przypadkach nierozstrzygnięcia sporu przez
dyrektora szkoły strony mogą odwołać się do organu prowadzącego szkołę,
c) Konflikt pomiędzy dyrektorem szkoły a nauczycielami rozpatruje na pisemny wniosek jednej ze
stron organ prowadzący szkołę.
d) Konflikty pomiędzy rodzicami a innymi organami szkoły:
 postępowanie w pierwszej instancji prowadzi dyrektor szkoły,
 w przypadkach spornych przysługuje prawo wniesienia w ciągu 14 dni odwołania do
organu prowadzącego szkołę.

Rozdział 5
ORGANIZACJA SZKOŁY
§ 35
1. Podstawą organizacji nauczania w danym roku szkolnym jest arkusz organizacyjny
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szkoły, opracowany przez dyrektora szkoły.
2. Dyrektor szkoły przekazuje arkusz organizacji szkoły, zaopiniowany przez zakładowe organizacje
związkowe, w terminie do dnia 21 kwietnia danego roku organowi prowadzącemu szkołę.
3. Opinia zakładowych organizacji związkowych, jest wydawana w terminie 10 dni od dnia
otrzymania arkusza organizacji szkoły, nie później niż do dnia 19 kwietnia danego roku.
4. Organ prowadzący szkołę, po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
zatwierdza arkusz organizacji szkoły w terminie do dnia 29 maja danego roku.
5. Opinia organu sprawującego nadzór pedagogiczny, jest wydawana w terminie 10 dni od dnia
otrzymania arkusza organizacji szkoły, nie później niż do dnia 20 maja danego roku.
6. W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły do dnia 30
września:
a) opinie, o których mowa w ust.3, 4 i 5, są wydawane w terminie 4 dni od dnia otrzymania zmian;
b) organ prowadzący szkołę zatwierdza zmiany, nie później niż w terminie 7 dni od dnia ich
otrzymania.
7. W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły po dniu 30
września, tylko organ prowadzący szkołę zatwierdza te zmiany w terminie 7 dni od dnia ich
otrzymania.
8. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności:
 liczbę pracowników szkoły,
 pracowników zajmujących stanowiska kierownicze i funkcyjne,
 ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych,
 ogólną liczbę uczniów,
 liczbę oddziałów.
 kwalifikacje nauczycieli
9. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły z uwzględnieniem zasad
ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację
obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.
§ 36
1. Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież niepełnosprawne, niedostosowane
społecznie i zagrożone niedostosowaniem społecznym, wymagające stosowania specjalnej organizacji
nauki i metod pracy. Kształcenie to może być prowadzone w formie nauki odpowiednio w
przedszkolu i szkole.
2. Indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym lub indywidualnym
nauczaniem obejmuje się dzieci i młodzież, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia
uczęszczanie do przedszkola lub szkoły.
3. Uczniowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się odpowiednio program wychowania
przedszkolnego i program nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
możliwości psychofizycznych ucznia. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla ucznia
indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego uwzględniającego zalecenia zawarte w
orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,
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4. W zależności od rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia niepełnosprawności intelektualnej,
dzieciom i młodzieży, organizuje się kształcenie i wychowanie, które stosownie do potrzeb umożliwia
naukę w dostępnym dla nich zakresie, usprawnianie zaburzonych funkcji, rewalidację i resocjalizację
oraz zapewnia specjalistyczną pomoc i opiekę.
5. Jeżeli orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zaleca kształcenie dziecka odpowiednio w
przedszkolu lub szkole podstawowej, ogólnodostępnych odpowiednią formę kształcenia, na wniosek
rodziców, zapewnia jednostka samorządu terytorialnego właściwa ze względu na miejsce
zamieszkania dziecka, do której zadań własnych należy prowadzenie przedszkoli lub szkół.
6. Dyrektor szkoły, której uczeń posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, organizuje
takie nauczanie w porozumieniu z organem prowadzącym.
7. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zimowa przerwa świąteczna, ferie zimowe,
wiosenna przerwa świąteczna oraz rozpoczęcie i zakończenie ferii letnich odbywa się zgodnie z
kalendarzem roku szkolnego ogłoszonym na dany rok szkolny przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej.
8. Dopuszcza się przedłużenie pierwszego półrocza na okres po feriach zimowych w przypadku, gdy
konieczne jest zachowanie równego podziału czasu nauki między pierwszym i drugim półroczem.
9. Rodzice zobowiązani są usprawiedliwić nieobecność dziecka na zajęciach edukacyjnych do końca
miesiąca, w którym nieobecność miała miejsce. Formy usprawiedliwień: osobiście, pisemnie,
telefonicznie.
§ 37
1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:
a) obowiązkowe zajęcia edukacyjne;
b) dodatkowe zajęcia edukacyjne;
c) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;
d) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
e) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu kształtowania
ich aktywności i kreatywności;
f) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego;
g) formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są także zajęcia edukacyjne z religii i
wychowania do życia w rodzinie;
h) zajęcia edukacyjne, o których mowa w pkt 7, organizuje dyrektor szkoły, za zgodą organu
prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.
2. Organizację stałych obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych i wychowawczych w
klasach I-VIII określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie
zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
3. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć
edukacyjnych w czasie nie krótszym niż 30 i nie dłuższym niż 60 minut, zachowując ogólny
tygodniowy czas trwania zajęć edukacyjnych ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć,
4. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I–III szkoły podstawowej ustala
nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć,
5. W szkole nie stosuje się dzwonków informujących o rozpoczęciu przerwy.
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6. Godzina zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych trwa 60 minut.
7. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć rewalidacyjnych w czasie
krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć w okresie tygodniowym.
8. Na okres świąt i weekendów nie jest zadawana praca domowa.
9. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, po uzyskaniu

pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu
prowadzącego, może częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę tej jednostki oraz ustalić
sposób realizacji jej zadań, w tym sposób realizacji zawieszonych zajęć – z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.
Warianty funkcjonowania szkoły w okresie pandemii w sytuacji wystąpienia zakażenia na danym
terenie:
 Wariant A – tradycyjna forma kształcenia. W szkole funkcjonuje tradycyjne kształcenie.
Obowiązują wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych.
 Wariant B – mieszana forma kształcenia (hybrydowa).
 Wariant C – kształcenie zdalne.
Szczegółowe zasady funkcjonowania szkoły w każdym z wymienionych wariantów regulują
odrębne procedury uwzględniające specyfikę placówki oraz zalecenia wskazane w
przedmiotowych wytycznych oraz aktualne przepisy prawa.

§ 38
W szkole jest punkt wydawania posiłków. Szkoła zapewnia uczniom możliwość i higieniczne warunki
spożycia ciepłego posiłku na zasadzie kateringu.

§ 39
1. Niektóre zajęcia edukacyjne i wychowawcze, koła zainteresowań mogą być prowadzone poza
systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, a także podczas
wycieczek i zajęć pozaszkolnych.
2. Liczba uczestników zespołów dydaktyczno-wyrównawczych nie może być niższa niż 4, a wyższa niż
8 uczniów. Liczba uczniów na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych nie może być większa niż 5.
§ 40
1. Do klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia na podstawie:
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a) świadectwa ukończenia klasy niższej w szkole publicznej lub w szkole niepublicznej o
uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę,
z której uczeń odszedł,
b) w przypadku przyjmowania do szkoły ucznia, który wypełniał obowiązek szkolny poza szkołą,
świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego
wydanego w Polsce, po ustaleniu odpowiedniej klasy na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.
§ 41
1. Różnice programowe z przedmiotów objętych nauką w klasie, do której uczeń przechodzi, są
uzupełniane w czasie i według zasad ustalonych przez nauczyciela.
2. Jeżeli w klasie, do której uczeń przechodzi naucza się innego języka (języków) obcego niż ten,
którego uczył się w poprzedniej szkole, a rozkład zajęć uniemożliwia mu uczęszczania na zajęcia
innego oddziału w tej samej szkole, uczeń może:
a) uczyć się języka (języków) obowiązującego w danym oddziale wyrównując, we własnym zakresie
braki programowe do końca roku szkolnego.
§ 42
BIBLIOTEKA SZKOLNA
1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów,
zadań edukacyjnych i wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela,
popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o
regionie.
2. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice.
3. Pomieszczenie biblioteki szkolnej umożliwia:
a) gromadzenie i opracowywanie zbiorów,
b) korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę,
c) poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł.
4. Zadaniem biblioteki szkolnej jest rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów
oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się. Formy realizacji tego zadania
określane są w planie pracy biblioteki na każdy rok szkolny.
5. Biblioteka szkolna umożliwia wypożyczenie książek na okres ferii zimowych i letnich.
6. Organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną biblioteka
realizuje we współpracy z innymi nauczycielami w ramach dydaktyczno - wychowawczego planu
pracy szkoły na dany rok.
7. Biblioteka szkolna organizuje możliwość efektywnego posługiwania się technologią informacyjną w
pracowni komputerowej.
8. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:
a) gromadzenie i ewidencjonowanie księgozbioru,
b) opracowanie planu pracy biblioteki i jego realizacja,
c) prowadzenie dziennika pracy biblioteki,
d) prowadzenie różnych form informacji i propagandy książek,
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e)prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego uczniów w oddziałach,
f) informowanie wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów,
g) przygotowywanie analiz stanu czytelnictwa na posiedzenia rad pedagogicznych,
h) udział w kontroli księgozbioru.
9. Biblioteka współpracuje z rodzicami w zakresie:
a) uwzględniania sugestii rodziców i uczniów przy zakupie nowych książek
b) informowania o stanie czytelnictwa dzieci
c) popularyzowania literatury pedagogicznej
10. Uczniowie wyróżniający się w czytelnictwie są nagradzani na zakończenie każdego roku
szkolnego.
11. Biblioteka szkolna wymienia informacje o wydarzeniach i działaniach propagujących czytanie z
innymi bibliotekami. Korzysta z dobrych praktyk i dzieli się własnymi osiągnięciami.
12. Zadaniem biblioteki szkolnej jest również gromadzenie i udostępnianie podręczników, materiałów
edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych;
13. Biblioteka szkolna organizuje różnorodne działania rozwijające wrażliwość kulturową i społeczną
uczniów, w tym w zakresie podtrzymywania tożsamości narodowej i językowej uczniów.
14.Zakres zadań biblioteki obejmuje przeprowadzanie inwentaryzacji księgozbioru biblioteki
szkolnej.
§ 43
W bibliotece obowiązuje regulamin zatwierdzony przez dyrektora szkoły.
§ 44
ŚWIETLICA
1. Dla uczniów, którzy dojeżdżają i muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na organizację
dowożenia, szkoła organizuje zajęcia świetlicowe.
2. Organizacją dowożenia zajmuje się organ prowadzący szkołę.
3. Świetlica jest pozalekcyjną formą opiekuńczo-wychowawczą w grupach do 25 osób.
4. Tygodniowy czas pracy świetlicy jest różny, w zależności od potrzeb w danym roku szkolnym. Ilość
godzin zatwierdza organ prowadzący.
5 . Nadzór pedagogiczny nad pracą świetlicy sprawuje dyrektor szkoły.
Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze w świetlicy przydziela się nauczycielom zatrudnionym w Szkole
Podstawowej w Pogorzeli.
6. Zadaniem nauczycieli świetlicy jest zapewnienie uczniom bezpieczeństwa i opieki poprzez
organizację w szczególności zajęć rozwijających zainteresowania uczniów, zajęć zapewniających
prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji.
7. Zadaniem nauczycieli świetlicy jest dbałość o jej wyposażenie i ogólny porządek podczas zajęć.
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8. Nauczyciele świetlicy planują swoją pracę oraz prowadzą dokumentację określoną w odrębnych
przepisach.
9. Świetlica posiada regulamin określający zasady zachowania się uczniów podczas zajęć.

Rozdział 6
ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 45
1. W Szkole Podstawowej w Pogorzeli tworzy się jeden oddział przedszkolny dla dzieci trzyletnich,
czteroletnich, pięcioletnich i sześcioletnich.
2. Adres oddziału przedszkolnego: Pogorzel 27, 19-500 Gołdap, woj. warmińsko-mazurskie.
3. Organem prowadzącym oddział przedszkolny jest Gmina Gołdap, zaś organem sprawującym nadzór
pedagogiczny jest Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie.
4. Obwód szkoły obejmuje następujące miejscowości: Pogorzel, Dzięgiele, Babki, Żelazki, Bronisze,
Górne, Regiele.
5. Oddział przedszkolny realizuje cele i zadania określone w Prawie Oświatowym oraz podstawie
programowej wychowania przedszkolnego.
§ 46
CELE I ZADANIA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to
realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku
odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze
prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do
podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji. Szkoła umożliwia dziecku podtrzymywanie poczucia
tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.
Zadania oddziału przedszkolnego:
1.Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających
nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego
rozwoju.
2. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w
poczuciu bezpieczeństwa.
3.Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności
korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.
4.Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci
doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się
w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.
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5.Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu
rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem
indywidualnych potrzeb i zainteresowań.
6.Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia
relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.
7.Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do
samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w
ruchu drogowym.
8.Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie
psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w oddziale
przedszkolnym oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych
możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.
9.Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w
odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru,
muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki, zdrowego trybu życia, aktywności fizycznej,
10. Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko
przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm
odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.
11.Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki
w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania,
prezentowania wytworów swojej pracy.
12.Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez
rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój
tożsamości dziecka oraz poznawania zasad promocji i ochrony zdrowia,
13. Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez
dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w oddziale przedszkolnym,
inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości
możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.
14.Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe
zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego
bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.
15. Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia
przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.
16. Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem
obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.
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§ 47
ORGANY ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
Organami oddziałów przedszkolnych są:
1. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pogorzeli.
2. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Pogorzeli.
3. Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Pogorzeli („ trójka klasowa” oddziału
przedszkolnego wchodzi w jej skład).
Szczegółowe kompetencje tychże organów oraz sposoby rozwiązywanie sporów między tymi
organami zawiera Statut Szkoły Podstawowej w Pogorzeli.

§ 48
REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
1.Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w
którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko
kończy 6 lat.
2. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem
przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
3. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale
przedszkolnym na terenie zamieszkiwanej gminy. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
4.Dzieci w wieku 3–5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w oddziale
przedszkolnym. Dziecko to uzyskuje prawo z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w
którym kończy 3 lata.
5.Rekrutację dzieci do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Pogorzeli przeprowadza
się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
6. O liczbie tworzonych oddziałów przedszkolnych decyduje organ prowadzący w porozumieniu z
Dyrektorem szkoły.
7.Zapisy do oddziału przedszkolnego odbywają się w terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły,
nie później niż do 31 marca, roku, w którym rozpoczynają się zajęcia.
8.Rodzice dziecka składają kartę zgłoszenia dziecka do Dyrektora szkoły bądź wychowawcy oddziału
przedszkolnego, która zawiera następujące dane:
a) imię i nazwisko kandydata, datę urodzenia oraz numer PESEL, a w przypadku jego braku – serię i
numer
paszportu
lub
innego
dokumentu
potwierdzającego
tożsamość,
-imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów),
b)adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata,
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c)adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców, o ile je posiadają.
9. Wychowanie przedszkolne realizowane w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w
Pogorzeli:
a) Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą
odpowiednio3. 4, 5 i 6 lat.
b) Na umotywowany wniosek rodziców, w przypadku wolnych miejsc, do oddziału przedszkolnego
przyjmowane są również dzieci trzyletnie.
c) Dyrektor szkoły przyjmuje z urzędu dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły.
d) W przypadku kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły istnieje możliwość ich przyjęcia
pod warunkiem, że oddział przedszkolny dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu
rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.
e) Przyjęcie do oddziału przedszkolnego dziecka spoza obwodu wymaga zawiadomienia dyrektora
szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka oraz informowanie raz w roku o spełnianiu przez dziecko
obowiązku szkolnego.
f) Dyrektor ma obowiązek kontroli spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w jego
obwodzie, nie spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci podlega egzekucji w trybie ustawy o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
§ 49
ORGANIZACJA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
1. Podstawową jednostką organizacyjną jest jeden oddział przedszkolny obejmujący dzieci 6- letnie
realizujące obowiązkowe przygotowanie przedszkolne oraz dzieci 5-letnie, 4-letnie (3-letnie)
realizujące dobrowolne wychowanie przedszkolne.
2. Godziny pracy oddziału przedszkolnego: 815 – 1315
3. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25 osób.
4. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut.
5. Czas zajęć wychowawczo-dydaktycznych jest dostosowany do potrzeb i możliwości
psychofizycznych dzieci i trwa około 30 minut. Czas trwania zajęć z religii wynosi 30 minut - dzieci 56- letnie oraz 15 minut- dzieci 3-4-letnie. Czas zajęć z języka angielskiego wynosi 30 minut
tygodniowo.
6. Odziały przedszkolne funkcjonują przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku z wyjątkiem
przerw ustalonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz organ prowadzący.
7. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 25
godzin tygodniowo- 5 godzin dziennie.
8. Oddział przedszkolny w zakresie realizacji zadań statutowych zapewnia dzieciom możliwość
korzystania z: pomieszczeń do nauczania, wychowania i opieki; placu zabaw;
pomieszczeń sanitarno-higienicznych i szatni; posiłków.
9. Pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym jest nieodpłatny.
10. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej (dowożonego kateringu) jest odpłatne lub
finansowane ze środków Ośrodka Pomocy Społecznej.
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§ 50
ZAKRES I SPOSÓB WYKONYWANIA ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH I
OPIEKUŃCZYCH
1.Praca wychowawczo- dydaktyczna prowadzona jest w oparciu o wybrany program wychowania
przedszkolnego uwzględniający podstawę programową. Program przyjmuje się do realizacji na jeden
rok szkolny i zatwierdza go Dyrektor.
2.Dla oddziału przedszkolnego prowadzony jest dziennik zajęć przedszkola, w którym dokumentuje
się przebieg pracy dydaktyczno-wychowawczej. Do dziennika zajęć przedszkola wpisuje się w
porządku alfabetycznym nazwiska i imiona wychowanków, daty i miejsca ich urodzenia, imiona i
nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) i adresy ich zamieszkania, odnotowuje się obecność
wychowanków na zajęciach. Fakt przeprowadzenia zajęć nauczyciel potwierdza podpisem.
3.Organizację pracy oddziałów przedszkolnych określa ramowy rozkład dnia z uwzględnieniem:
potrzeb i zainteresowań dzieci oraz zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. W rozliczeniu
tygodniowym
przeznacza
się:
a) co najmniej jedną piątą czasu na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy
niewielkim udziale nauczyciela);
b) co
najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czasu) dzieci spędzają w
ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia
sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.);
b) najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według
programu wychowania przedszkolnego;
c) pozostały czas – dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu
mieszczą się w szczególności czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne).
4. Ramowy rozkład dnia uwzględnia czas przyprowadzania i odbierania dzieci, godziny posiłków.
§ 51
ZADANIA NAUCZYCIELA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek
kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską, z
poszanowaniem godności osobistej ucznia.
Zakres zadań nauczyciela oddziału przedszkolnego:
1.Nauczyciel planuje i prowadzi pracę dydaktyczno- wychowawczą i opiekuńczą w oparciu o wybrany
program wychowania przedszkolnego, podstawę programową, koncepcję pracy szkoły i odpowiada za
jej jakość.
2.Nauczyciel ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora i Rady
Pedagogicznej.
3.Nauczyciel powinien doskonalić metody pracy z dziećmi, poszerzać swoją wiedzę pedagogiczną,
doskonalić swój warsztat pracy poprzez uczestniczenie w różnych formach doskonalenia
zawodowego.
4.Nauczyciel opiekujący się oddziałem przedszkolnym odpowiada za bezpieczeństwo dzieci podczas
pobytu w szkole oraz poza nią, ze szczególnym uwzględnieniem wycieczek i spacerów- jest
49

zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania zasad dotyczących bezpieczeństwa, przestrzegania
regulaminów i instrukcji, niepozostawiania dzieci bez opieki.
5.Nauczyciel oddziału przedszkolnego tworzy warunki wspomagające wszechstronny rozwój dzieci,
ich uzdolnienia i zainteresowania. Dąży do pobudzania procesów rozwojowych, do aktywizacji dzieci
poprzez wykorzystanie ich własnej inicjatywy.
6.Nauczyciel oddziału przedszkolnego rozpoznaje i zabezpiecza potrzeby rozwojowe dzieci.
7.Prowadzi obserwacje pedagogiczne, przeprowadza diagnozę gotowości dziecka do nauki w klasie
pierwszej i je dokumentuje. Celem takiej analizy jest zgromadzenie informacji, które mogą pomóc:
a) rodzicom w poznaniu stanu gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, aby mogli
je
w
osiąganiu
tej
gotowości,
odpowiednio
do
potrzeb,
wspomagać;
b) nauczycielowi przedszkola oraz innej formy wychowania przedszkolnego przy opracowaniu
indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w
roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki na I etapie edukacyjnym, a w przypadku dziecka
posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zespołowi nauczycieli i specjalistów
przy opracowywaniu lub modyfikowaniu indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego;
c) pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej przeprowadzającym, w razie potrzeby
związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, pogłębioną diagnozę dziecka.
8.Prawidłowo prowadzi obowiązującą dokumentacje pedagogiczną oddziału.
9.Otacza indywidualną opieką każdego wychowanka i dostosowuje metody i formy pracy do jego
możliwości.
10.Współpracuje ze specjalistami
psychologiczno- pedagogiczną.

( pedagog,

psycholog,

logopeda) świadczącymi

pomoc

§ 52
Nauczyciel ściśle współpracuje z rodzicami ( opiekunami prawnymi).
1.Na początku roku szkolnego zapoznaje rodziców z programem nauczania, podstawą programową
wychowania przedszkolnego, statutem oddziału przedszkolnego i włącza ich do procesu nabywania
przez dzieci wiadomości i umiejętności w nich określonych.
2.Organizuje min. 2 zebrania w półroczu oraz w miarę potrzeb spotkania indywidualne.
3.Informuje rodziców ( opiekunów prawnych) o postępach dzieci. Na bieżąco informuje rodziców o
sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włącza ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i
łagodzenia trudności, na jakie one natrafiają.
4.Informuje rodziców ( opiekunów prawnych) o poczynionych obserwacjach i wynikach diagnozy
przedszkolnej.
5.Wspomaga rodziców w przygotowaniach dziecka do życia w rodzinie i społeczeństwie.
Systematycznie informuje rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w
oddziale przedszkolnym.
6.Włącza rodziców w programowe i organizacyjne sprawy oddziału i szkoły. Zachęca rodziców do
współdecydowania.
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7.Wspomaga rodziców w ich działaniach wychowawczych.

§ 53
RODZICE (OPIEKUNOWIE PRAWNI)
1.Na początku roku szkolnego rodzice zgłaszają dziecko do oddziału przedszkolnego. Wypełniają
kartę zgłoszenia dziecka z danymi osobowymi, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie
wyłącznie przez pracowników szkoły.
2.Rodzice(opiekunowie prawni) zapewniają regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia.
3.Obowiązkiem rodziców ( opiekunów prawnych) jest współpraca z nauczycielem w celu
ujednolicania oddziaływań wychowawczo- dydaktycznych.
4.Rodzice (opiekunowie prawni) każdorazowo wyrażają pisemną zgodę na uczestnictwo w
wycieczkach i wyjściach organizowanych w ramach zajęć.
§ 54
ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI
Ustala się następujące zasady przyprowadzania i odbierania dzieci do (z) oddziału przedszkolnego:
1. Dzieci dojeżdżające autobusem są przyprowadzane na przystanek i odbierane z przystanku przez
rodziców (prawnych opiekunów). W autobusie nad bezpieczeństwem dzieci czuwa opiekun.
2. Rodzice/opiekunowie prawni/osoby upoważnione na podstawie załącznika nr 1 do statutu,
przyprowadzają i odbierają dzieci z przedszkola w ustalonych godzinach: od 8.15 do 13.15 lub w
wyjątkowych sytuacjach w dowolnym czasie, po wcześniejszym poinformowaniu nauczyciela
oddziału przedszkolnego o późniejszym przybyciu dziecka /lub wcześniejszym odebraniu.
3. Rodzice/opiekunowie prawni/osoby upoważnione na podstawie załącznika nr 1 do statutu, są
odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do oddziału przedszkolnego i do domu.
4. Rodzice/opiekunowie prawni/osoby upoważnione na podstawie załącznika nr 1 do statutu,
osobiście powierzają dziecko nauczycielowi. Nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od
momentu jego wejścia do sali.
5.Nauczyciel odbierający dziecko od rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej na podstawie
załącznika nr 1 do statutu, ma obowiązek zwrócenia uwagi, czy wnoszone przez dziecko zabawki lub
inne przedmioty nie mają cech niebezpiecznych, mogących stworzyć zagrożenie.
6. Dziecka chorego lub którego stan uzasadnia podejrzenie o chorobę nie należy przyprowadzać do
oddziału. Rodzice/ opiekunowie prawni/ osoby upoważnione na podstawie załącznika nr 1 do
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statutu, mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania
wyczerpujących informacji na ten temat.
7. Dziecko odbieranie jest przez rodziców/ opiekunów prawnych lub upoważnione przez nich osoby
zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo.
8. Wypełnione upoważnienia do odbioru dzieci na dany rok szkolny (załączniki nr 1 i nr 2) rodzice
osobiście przekazują nauczycielowi oddziału przedszkolnego lub Dyrektorowi szkoły. Upoważnienie
może być w każdej chwili odwołane bądź zmienione przez rodziców/opiekunów prawnych.
9. Za osoby zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo uważa się osoby pełnoletnie oraz posiadające
pełną zdolność do czynności prawnych.
10. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty
lub inny dokument tożsamości i okazać go na żądanie nauczycielki.
11. Na telefoniczną prośbę rodzica/opiekuna prawnego czy innej osoby dziecko nie może być wydane.
12. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać
dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (np. upojenie
alkoholowe, agresywne zachowanie). Personel ma obowiązek zatrzymać dziecko do czasu wyjaśnienia
sprawy. W tym przypadku należy wezwać drugiego rodzica, opiekuna prawnego dziecka lub
upoważnioną osobę. Jeżeli jest to niemożliwe, personel przedszkola ma prawo wezwać Policję.
13. Życzenie rodziców/opiekunów dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi
być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
14. Rodzice lub upoważnione osoby odbierają dziecko osobiście od nauczycielki.
§ 55
POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
1. W przedszkolu organizuje się pomoc psychologiczno- pedagogiczną. Pomoc udzielana jest
wychowankom, rodzicom i nauczycielom zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w sprawie
zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,
szkołach i placówkach.
2. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w oddziale przedszkolnym jest dobrowolne i
nieodpłatne.
3. Za prawidłową organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie placówki
odpowiedzialny jest Dyrektor, który planuje formy, okres oraz wymiar godzin, w których
poszczególne formy będą realizowane.
4. Celem pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dzieciom jest rozpoznawanie możliwości
psychofizycznych oraz zaspokajanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanków.
5. Pomoc psychologiczno –pedagogiczna polega na:
a)diagnozowaniu środowiska dziecka;
b)rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianiu ich
zaspokojenia;
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c)rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez dziecko;
d)wspieraniu dziecka z uzdolnieniami;
e)wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci;
f)wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
g)umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;
h)realizacja zadań uwzględnia rodzaj niepełnosprawności dziecka w sposób indywidualny,
i)podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
6.Pomoc psychologiczno – pedagogiczna realizowana jest we współpracy z rodzicami i różnymi
instytucjami działającymi na rzecz dzieci i rodziny.
7.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w oddziale przedszkolnym jest udzielana przez nauczycieli i
specjalistów.
8.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w formie działań i zajęć specjalistycznych,
działań mających na celu rozpoznanie zainteresowań wychowanków, w tym uzdolnień oraz
zaplanowanie wsparcia mającego na celu rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień, a szczególnie:
a)działań pedagogicznych mających na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych i
możliwości psychofizycznych wychowanków oraz planowanie sposobów ich zaspokojenia;
b)zindywidualizowanej pracy z dzieckiem na zajęciach ogólnych i specjalistycznych zajęciach
edukacyjnych;
c)zajęć specjalistycznych np. logopedycznych;
d)porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli;
e)działań na rzecz zorganizowania pomocy materialnej wychowankom znajdującym się w trudnej
sytuacji życiowej.
9.Zainteresowania wychowanków oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie wywiadów z
rodzicami, dzieckiem, prowadzenia obserwacji pedagogicznych.
10.Organizowane w oddziale przedszkolnym konkursy, zawody, akcje stanowią formę rozwoju
uzdolnień i ich prezentacji. Wychowankowie awansujący do kolejnych etapów objęci są specjalną
opieką nauczyciela.
11.Porad dla rodziców udzielają, w zależności od potrzeb: nauczyciele, psycholog i pedagog w Poradni
Psychologiczno- Pedagogicznej lub logopeda.
§ 56
Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego albo indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i
indywidualnego nauczania, a także o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych
zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia psychicznego wydają zespoły orzekające działające w
publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych.
§ 57
1.Dzieci przyjęte do oddziału przedszkolnego, podlegające obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu
przedszkolnemu, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do oddziału
obejmuje się indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.
2.Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego prowadzi się w miejscu pobytu dziecka, w
domu rodzinnym w wyjątkowych sytuacjach mogą być prowadzone w placówce opieki zdrowotnej.
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3.Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego są prowadzone z dzieckiem przez jednego
nauczyciela, któremu Dyrektor powierzy prowadzenie tych zajęć.

§ 58
1.Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci niepełnosprawne, niedostosowane społecznie i
zagrożone niedostosowaniem społecznym, wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i
metod pracy. Kształcenie to może być prowadzone w formie nauki w oddziale przedszkolnym.
2.Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego określa zalecane formy kształcenia specjalnego, z
uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia niepełnosprawności intelektualnej.
3.Uczniowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się
program wychowania
przedszkolnego do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych ucznia. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla ucznia
indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego uwzględniającego zalecenia zawarte w
orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
§ 59
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka nie odbywa się w oddziale przedszkolnym w Szkole
Podstawowej w Pogorzeli. Dzieci objęte są tą formą pomocy w Ośrodku Szkolno -Wychowawczym w
Gołdapi.
§ 60
PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECI ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
Wychowanek oddziału przedszkolnego ma prawo do:
1.Właściwie organizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczego i dydaktycznego, zgodnie z
zasadami higieny pracy umysłowej, poprzez zajęcia i zabawy dowolne, zajęcia organizowane, spacery,
wycieczki i sytuacje okolicznościowe.
2. Ochrony przed wszystkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej oraz ochrony i
poszanowania jego godności osobistej.
3.Życzliwego i podmiotowego traktowania go w procesie dydaktyczno – wychowawczym, poprzez
zabezpieczenie jego podstawowych potrzeb takich jak potrzeby biologiczne, emocjonalno – społeczne,
potrzebę bezpieczeństwa, miłości i uznania.
4.Uczestniczenia w lekcjach religii, jeżeli tak zadecydowali rodzice.
5.Pomocy psychologiczno – pedagogicznej, organizowanej zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 61
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Obowiązki dzieci z oddziału przedszkolnego:
1.Współdziałanie z nauczycielami w procesie wychowania, nauczania i opieki.
2.Podporządkowanie się obowiązującym w grupie umowom i zasadom współżycia społecznego.
3.Szanowanie wytworów innych dzieci, sprzętów i zabawek jako wspólnej własności.
4.Uczestniczenie w pracach porządkowych i samoobsługowych.
5.Przestrzeganie zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek.
6.Kulturalne zwracanie się do innych; używanie form grzecznościowych.
7.Respektowanie prawa innych osób do nietykalności cielesnej.

Rozdział 7

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW
§ 62
1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w
którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do
ukończenia 18. roku życia.
2. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym
roku kalendarzowym kończy 6 lat.
3. Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko, o którym mowa w pkt 1, jeżeli dziecko:
a) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym
ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej,
albo
b) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną
poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną
oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych
poradni psychologiczno--pedagogicznych.
3. Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej, jest zwolnione z obowiązku,
rocznego przygotowania przedszkolnego.
4. Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek
rodziców, odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny.
Wniosek składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, nie później niż do dnia 31
sierpnia. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku
szkolnego. Do wniosku dołącza się opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez
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dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wydaną przez publiczną poradnię
psychologiczno-pedagogiczną
albo
niepubliczną
poradnię
psychologiczno-pedagogiczną,
zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych
poradni psychologiczno-pedagogicznych.
5. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego kontynuuje
przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

§ 63
1. Postępowanie rekrutacyjne rozpoczyna się od złożenia wniosku przez rodziców dziecka.
Załącznik nr 3
§ 64
SKREŚLENIE DZIECKA Z LISTY WYCHOWANKÓW

1. Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną może skreślić dziecko (z wyłączeniem dzieci
objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym) z listy przyjętych do przedszkola w przypadku :
a. nie uczęszczania dziecka do przedszkola bez uzasadnionej przyczyny co najmniej miesiąc,
b. w sytuacji, gdy w sposób szczególny narażone jest dobro innych dzieci,
c. W PRZYPADKU POZOSTAWANIA DZIECKA W PRZEDSZKOLU POZA GODZINAMI JEGO OYTWARCIA,
D. UTAJRENIU PRZEZ RODZICÓW, PRZY WYPEŁNIANIU KARTY ZGŁOSZENIA CHOROBY DZIECKA,
KTÓRA UNIEMOŻLIWIA PRZEBYWANIE DZIECKA W GRUPIE, A W SZCZEGÓLNOSCI choroby zakaźnej,
poza chorobami zakaźnymi wieku dziecięcego.
e. nieprzestrzegania przez rodziców postanowień statutu oddziału przedszkolnego,
f. dziecko posiada orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o przeciwwskazaniach do
korzystania z pobytu w publicznym przedszkolu,
TRYB POSTĘPOWANIA
W przypadku skreślenia z listy wychowanków
a. uzyskanie informacji o nieobecności dziecka lub innych przesłankach, które mogą być powodem
skreślenia dziecka z listy wychowanków
b. ustalenie przyczyn nieobecności lub analiza powodów, dla których dziecko nie powinno uczęszczać
do przedszkola
c. podjęcie uchwały o skreśleniu
d. pisemne poinformowanie rodziców lub prawnych opiekunów o skreśleniu z listy
e. od decyzji o skreśleniu dziecka z listy wychowanków rodzicom przysługuje prawo do odwołania do
rady pedagogicznej za pośrednictwem dyrektora w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia,
f. po ustalonym terminie odwoławczym dziecko skreśla się z listy wychowanków
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Rozdział 8

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY
§ 65
1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek
kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską, z
poszanowaniem godności osobistej ucznia.
2. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji.
3. Zasady zatrudniania nauczycieli określa ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku
Karta Nauczyciela (Dz. U. za 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami.)
Zasady zatrudniania pracowników obsługi określa art. 25 i art.79 Kodeksu Pracy.
§ 66
1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za
jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
2. Za zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę
odpowiadają wszyscy pracownicy szkoły.
Zasady sprawowania opieki nad uczniami przebywającymi w szkole podczas obowiązkowych i
dodatkowych zajęć edukacyjnych:
3. Szkoła zobowiązana jest do opieki nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć
obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych.
4. W czasie obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych uczeń znajduje się pod opieką
nauczyciela, z którym ma zajęcia, a podczas przerw międzylekcyjnych pod opieką nauczyciela
dyżurującego.
5. Aby zapewnić właściwą opiekę nad uczniem nauczyciel zobowiązany jest do:
a. przestrzegania zasad bezpieczeństwa uczniów na prowadzonych przez siebie zajęciach,
b. kontroli obecności uczniów na każdych zajęciach i niezwłocznego reagowania na nagłą lub
powtarzającą się nieobecność ucznia poprzez poinformowanie o tym fakcie rodziców,
c. pełnienia dyżurów na przerwach w wyznaczonych miejscach zgodnie z planem dyżurów oraz
regulaminem dyżurów obowiązującym w szkole.
6. Do zadań i obowiązków nauczyciela należy:
a) rzetelna realizacja zadań związanych z powierzonym, mu stanowiskiem oraz
podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym
zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć
organizowanych przez szkołę,
57

b) wzbogacanie własnego warsztatu pracy przedmiotowej, wychowawczej,
c) wnioskowanie o jego wzbogacenie lub modernizację do dyrektora szkoły,
d) wspieranie swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwoju
psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań,
e) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu
o rozpoznanie potrzeb uczniów,
f) bezstronne i obiektywne oraz sprawiedliwe ocenianie i traktowanie wszystkich
uczniów z szacunkiem i życzliwością,
g) informowanie rodziców uczniów oraz wychowawcy klasy i dyrekcji, a także
rady pedagogicznej o wynikach edukacyjnych, wychowawczych swoich uczniów, oraz ich
szczególnych uzdolnieniach,
h) branie udziału w różnych formach doskonalenia zawodowego
organizowanych przez szkołę i instytucje wspomagające szkołę,
i) prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej przedmiotu lub zajęć
dodatkowych
j) kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;
k) dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą
demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.
7. Nauczyciel ma prawo:
a) do szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych, jak i uczniów,
b) wolności głoszenia własnych poglądów, nienaruszających godności innych ludzi,
c) decydować w sprawie doboru metod pracy, form organizacyjnych i środków dydaktycznych w
nauczaniu swego przedmiotu,
d)decydować o wyborze programu nauczania oraz podręcznika i przedstawienia swojej propozycji
radzie pedagogicznej,
e) decydować o treści programu koła zainteresowań,
f) wnioskować w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów.
g) jawnej i umotywowanej oceny własnej pracy, stałego rozwoju, wsparcia w zakresie doskonalenia
zawodowego.
8. Nauczyciel odpowiada służbowo przed dyrektorem szkoły i organem
prowadzącym i nadzorującym szkołę za:
a)poziom wyników nauczania swojego przedmiotu, stosownie do realizowanego programu i
warunków, w jakich działał,
b)stan warsztatu pracy, sprzętu i urządzeń oraz środków dydaktycznych mu przydzielonych lub
wykorzystywanych w procesie dydaktyczno-wychowawczym.
9. Przed władzami szkoły, ewentualnie cywilnie lub karnie za:
a) tragiczne skutki wynikłe z braku swego nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach
szkolnych, pozaszkolnych, w czasie dyżurów mu przydzielonych,
b)nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub na wypadek
pożaru,
c) zniszczenie lub stratę elementów majątku i wyposażenia szkoły przydzielonych mu przez
dyrektora szkoły, a wynikające z nieporządku, braku nadzoru i zabezpieczenia.
10. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w
szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowania
w miarę potrzeb.
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11. Dyrektor szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły
problemowo – zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora szkoły,
na wniosek zespołu.
12. Zadania zespołów problemowo – zadaniowych:
a) organizowanie współpracy nauczycieli celem wyboru programów nauczania i przedstawienie ich
radzie rodziców, uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania;
b) wybór podręczników
c) opracowanie kryteriów oceniania z poszczególnych przedmiotów;
d) organizowanie wewnątrzszkolnego dokształcania i doskonalenia nauczycieli oraz doradztwa
metodycznego dla początkujących nauczycieli;
e) organizowanie pracowni i dbanie o ich wyposażenie;
f) opiniowanie przygotowanych w szkole innowacji i eksperymentalnych programów nauczania;
g) opracowanie planu pracy na dany rok szkolny., opracowanie programu wychowawczoprofilaktycznego;
h) opracowanie kryteriów i zasad oceniania zachowania,
13. Nauczyciel ponosi odpowiedzialność:
1) porządkową – za uchybienie porządku i organizacji pracy,
2) dyscyplinarną – za:
a)uchybienie godności zawodu nauczyciela,
b)naruszenie obowiązków nauczycielskich:
•rzetelnego realizowania zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem oraz
podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania
związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;
•wspierania każdego ucznia w jego rozwoju;
•dążenia do pełni własnego rozwoju osobowego;
•doskonalenia zawodowego, zgodnie z potrzebami szkoły;
•kształtowania i wychowywania młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;
•dbania o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji,
pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.
O uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przewinienia dyscyplinarnego przez nauczyciela dyrektor
zawiadamia rzecznika dyscyplinarnego.
Dyrektor może zawiesić nauczyciela w obowiązkach służbowych (najpóźniej w momencie wszczęcia
postępowania dyscyplinarnego), o czym powiadamia na drodze zarządzenia. Od decyzji o zawieszeniu
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nauczyciel może odwołać się do komisji dyscyplinarnej I instancji, w terminie 14 dni od dnia
doręczenia decyzji, za pośrednictwem dyrektora szkoły.

§ 67
1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami.
2. Propagowanie i organizowanie procesu wychowawczego w zespole,
a przede wszystkim:
a) tworzenie warunków do rozwoju uczniów,
b) przygotowanie do życia w zespole, rodzinie, społeczeństwie,
c) rozwiązywanie konfliktów w zespole,
d) przekształcenie klasy w grupę samowychowania i samorządności,
e) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w klasie, koordynowanie
ich działań wychowawczych,
f) organizowanie indywidualnej opieki nad uczniami z trudnościami,
g) ścisła współpraca z rodzicami wychowanków, z klasową radą
rodziców,
h)informowanie ich o wynikach i problemach w zakresie kształcenia, wychowania oraz szczególnych
uzdolnieniach uczniów,
i)włączanie rodziców w programowe i organizacyjne sprawy klasy,
j)prawidłowe prowadzenie dokumentacji klasy i każdego ucznia
(dziennik lekcyjny, arkusze ocen, świadectwa szkolne).
3. Wychowawca ma prawo:
a)współdecydować z samorządem klasy, z rodzicami uczniów o programie i planie działań
wychowawczych na rok szkolny,
b) do uzyskania pomocy merytorycznej i psychologiczno-pedagogicznej w swej pracy wychowawczej
od dyrektora szkoły i innych instytucji wspomagających szkołę,
c) ustalania oceny z zachowania,
d) ustanowienia (przy współpracy z klasową radą rodziców) własnych
form nagradzania i motywowania wychowanków,
e) wnioskowania o rozwiązanie problemów zdrowotnych, psychospołecznych i materialnych swoich
wychowanków do służby zdrowia i dyrektora szkoły oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej.
4. Wychowawca odpowiada jak każdy nauczyciel, a oprócz tego
a) służbowo przed dyrektorem szkoły za osiąganie celów wychowania
w swojej klasie,
b)za integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców wokół programu
wychowawczego klasy i szkoły,
c)za poziom opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowanków
będących w trudnej sytuacji,
d) za prawidłowość dokumentacji uczniowskiej swojej klasy.
§ 68
W szkole zatrudnia się pracowników niebędących nauczycielami:
1)pracowników administracji,
2)pracowników obsługi.
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Pracownicy niebędący nauczycielami, o których mowa, mają obowiązek dbać o zdrowie i
bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę poprzez:
1)zabezpieczenie własnego stanowiska (miejsca pracy) oraz sprzętu i narzędzi niezbędnych do
wykonywania pracy, przed nieuprawnionym dostępem lub użyciem przez uczniów,
2)reagowanie na wszelkie niewłaściwe, a w szczególności zagrażające bezpieczeństwu, zachowania
dzieci,
3)zgłaszanie nauczycielom, a szczególnie nauczycielom dyżurującym, wychowawcom klas, a w
sytuacjach szczególnie niebezpiecznych dyrekcji szkoły, wszelkich zaobserwowanych zdarzeń i
zjawisk zagrażających bezpieczeństwu dzieci,
4)usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa zgodnie z kompetencjami na danym stanowisku pracy.
Pozostałe zadania i obowiązki pracowników obsługi i administracji określa i przydziela dyrektor
szkoły w formie zakresów czynności oraz stwarza im warunki pracy i zapewnia warunki BHP.

Rozdział 9
UCZNIOWIE SZKOŁY – PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 69
Uczniowie mają prawa wynikające w szczególności z Konwencji Praw Dziecka, przepisów
oświatowych i niniejszego statutu.
1. Uczeń ma prawo do:
a) szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych, jak i rówieśników
b) nauki, właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami
higieny pracy umysłowej,
c)opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed
wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,
przekonań i własności,
d)korzystania z pomocy materialnej w miarę posiadania środków finansowych przez szkołę,
e)życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
f) swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia szkoły, a także
światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
g) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
h) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,
i) pomocy w przypadku trudności w nauce,
j) korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego,
k) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych,
księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,
l) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszenie się
w organizacjach działających w szkole,
ł)zapoznania się z programami nauczania, ich treściami, celami i wymaganiami edukacyjnymi.
m) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
n) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z
własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
o)posiadania swoich tajemnic i sekretów.
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2.Uczniowie mają prawo poprzez działalność samorządowa, pod opieką wychowawcy organizować
imprezy klasowe i szkolne:
 Dzień Wiosny – wyjście poza szkołę wymaga zgłoszenia imprezy i wypełnienia karty wycieczki,
 Dzień Dziecka i Sportu,
 Imprezy klasowe i szkolne np.; Andrzejki, Mikołajki, Walentynki itp. po zajęciach szkolnych.

3. Samowolne opuszczanie szkoły w trakcie ww. imprez jest niedozwolone.
4. Uczeń ma prawo w szczególnych wypadkach orzeczonych przez lekarza i poradnię
psychologiczno-pedagogiczną, ze względu na stan zdrowia, do nauczania indywidualnego.
5. Każdy uczeń ma prawo do uzyskania pomocy w nauce ze strony nauczyciela, wychowawcy
zarówno w przypadku zagrożenia oceną niedostateczną, jak i chęcią poszerzenia swoich
wiadomości i rozwoju zainteresowań.
6. W szczególnych przypadkach (dłuższa, usprawiedliwiona nieobecność ) uczeń ma prawo do
korzystania z indywidualnych konsultacji z nauczycielem w czasie wspólnie uzgodnionym.
7. W przypadku naruszenia praw dziecka uczeń lub jego rodzic ma prawo złożyć skargę na danego
nauczyciela do wychowawcy lub dyrektora szkoły, a na dyrektora do organu prowadzącego szkołę
lub do Kuratorium Oświaty w formie pisemnej lub ustnej.
§ 70
1. Obowiązkiem ucznia jest:
a) Przestrzegać postanowień zawartych w Statucie Szkoły i regulaminach szkolnych, dbać o dobre
imię i honor szkoły,
b) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły, sumiennie i
terminowo wykonywać polecenia nauczyciela oraz współdziałać z zespołem oddziałowym na
rzecz osiągania jak najlepszych wyników w nauce,
c) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych
pracowników szkoły,
d) godnie reprezentować szkołę w zawodach, turniejach i innych formach zgodnie ze swoimi
możliwościami i umiejętnościami
e) dbać o bezpieczeństwo własne i swoich kolegów, nie oddalać się od grupy podczas wycieczek
szkolnych,
f) ucznia obowiązuje zakaz picia alkoholu, palenia papierosów, używania narkotyków,
g) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole, troszczyć się o mienie szkoły, jej estetyczny
wygląd,
h) przestrzegać zasady nienaruszania godności osobistej i dobrego imienia innych ludzi, odnosić się z
szacunkiem do nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
i) zostawiać okrycia wierzchnie w szatni i zmieniać obuwie.
2. Uczniom zabrania się wnoszenia na teren szkoły środków zagrażających życiu i zdrowiu.
3. Uczniowie mają obowiązek szanować sprzęt szkolny oraz wyposażenie klas i innych pomieszczeń.
4. Dyżurni klasowi dbają o przygotowanie sali do lekcji oraz kontrolują jej stan po skończonych
zajęciach.
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5. W okresie ustalonym przez dyrekcję szkoły, każdy uczeń ma obowiązek korzystać z szatni. W
szatni nie wolno przebywać dłużej niż wymaga tego zmiana odzieży.
6. Uczniowie nie mogą opuszczać terenu szkoły podczas przerw.
7. Zwolnienie z lekcji może nastąpić wyłącznie na pisemną lub osobistą prośbę rodzica.
8. Uczniom zabrania się korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na
terenie szkoły podczas lekcji i przerw.
9. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przynoszone przez uczniów do szkoły
telefonów komórkowych i urządzeń elektronicznych.
10. Tryb i zasady postępowania w przypadku łamania postanowień Statutu:
a)zabranie telefonu lub innego urządzenia i zdeponowanie go w szczelnie zamkniętej
kopercie (w obecności dyrektora, ucznia i nauczyciela) oraz umieszczenie w kasie
pancernej.
b)telefon lub inne urządzenie odbierają rodzice.
13. Każdy uczeń posiada strój galowy, który ma obowiązek nosić w czasie:
a)uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego,
b)grupowych lub indywidualnych wyjść poza teren szkoły w charakterze reprezentacji,
c)imprez okolicznościowych, jeżeli taką decyzję podejmie wychowawca klasy lub rada pedagogiczna,
14. Przez strój galowy należy rozumieć:
a)dla dziewcząt: ciemna spódnica(lub spodnie) i biała bluzka,
b)dla chłopców: ciemne spodnie i biała koszula.
15. Ubiór codzienny ucznia jest dowolny na terenie szkoły, wygląd ucznia przebywającego w szkole
powinien być schludny, zadbany.
a) w doborze stroju, rodzaju fryzury, w biżuterii należy zachować umiar; zakazuje się farbowania
włosów i robienia makijażu,
b) na terenie budynku szkolnego uczeń zobowiązany jest nosić obuwie sportowe,
c) uczeń ma obowiązek przestrzegać zasad higieny osobistej i estetyki,
d) wygląd zewnętrzny ucznia nie może mieć wpływu na oceny z przedmiotu.
§ 71
Nagrody stosowane wobec uczniów:
1. Za rzetelną naukę i wzorową postawę, za wybitne osiągnięcia, za działalność i odwagę uczeń może
otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody:
a) Pochwałę wychowawcy wobec klasy,
b) Pochwałę dyrektora szkoły wobec uczniów i nauczycieli,
c) List gratulacyjny do rodziców,
d) Dyplom uznania,
e) Nagrodę rzeczową,
f) Świadectwo ukończenia klasy i szkoły z wyróżnieniem.
2. Znaczące osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i igrzyskach sportowych odnotowuje się na
świadectwie szkolnym.
3. Przyjmuje się tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej nagrody:
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a) W przypadku zastrzeżeń do przyznanej nagrody osoba lub organ szkoły może złożyć
uzasadniony pisemny wniosek do dyrektora szkoły; w przypadku nagrody przyznanej przez
dyrektora szkoły – do organu prowadzącego szkołę.
b) Wniosek z zastrzeżeniem do przyznanej nagrody dyrektor szkoły (odpowiednio organ
prowadzący szkołę) rozpatruje niezwłocznie w terminie do trzech dni;
c) Dyrektor szkoły (odpowiednio organ prowadzący szkołę) uwzględnia wniosek i podejmuje
kroki zmierzające do uchylenia niesłusznie przyznanej nagrody albo oddala wniosek, uzasadniając
go poczynionymi ustaleniami.
§ 72
Kary stosowane wobec uczniów:
1. Uczeń może być karany za nieprzestrzeganie statutu szkoły i regulaminu
uczniowskiego poprzez:
a) upomnienie wychowawcy klasy,
b)upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły,
c) poinformowanie rodziców,
d) zakazem uczestnictwa w imprezach klasowych i szkolnych,
e) zakazem reprezentowania szkoły na zewnątrz,
f) przeniesieniem do innej szkoły za zgodą Kuratora Oświaty.
2.Dyrektor szkoły może wystąpić do Warmińsko –Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie z
pisemnym wnioskiem poprzedzonym uchwałą rady pedagogicznej o przeniesienie ucznia do innej
szkoły w przypadku, gdy zmiana środowiska wychowawczego może korzystnie wpłynąć na postawę
ucznia. O przeniesienie ucznia do innej szkoły wnioskuje się, gdy:
a) rażąco i systematycznie narusza postanowienia zawarte w statucie szkoły, normy współżycia
społecznego; otrzymał kary przewidziane regulaminem, a stosowane środki zaradcze nie przynoszą
pożądanych efektów,
b) zachowuje się w sposób demoralizujący bądź agresywny, zagrażający zdrowiu i życiu innych
uczniów,
c) dopuszcza się czynów łamiących prawo, np. kradzieże, wymuszenia, zastraszenia.
3.Od nałożonej przez wychowawcę kary, uczeń, jego rodzice lub przedstawiciele samorządu
uczniowskiego mogą, w formie pisemnej, odwołać się do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od dnia
otrzymania kary.
4.Dyrektor w porozumieniu z przewodniczącym samorządu szkolnego, a w szczególnych przypadkach
z powołanymi przez siebie przedstawicielami Rady Pedagogicznej, rozpatruje odwołanie w ciągu 7
dni i postanawia:
a) oddalić odwołanie, podając pisemne uzasadnienie,
b) odwołać karę,
c) zawiesić warunkowo wykonanie kary.
5. Rodzice ucznia mają prawo wnieść skargę do organu sprawującego nadzór pedagogiczny, jeżeli
decyzja dyrektora szkoły ich nie satysfakcjonuje.
6.Spory pomiędzy rodzicami i nauczycielami rozstrzyga dyrektor szkoły.
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7.Szkoła informuje rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub
zastosowaniu wobec niego kary.

Rozdział 10
ORGANIZACJA WSPÓŁDZIAŁANIA ZE STOWARZYSZENIAMI LUB INNYMI
ORGANIZACJAMI W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ.
1.Szkoła z własnej inicjatywy może prowadzić innowacje pedagogiczne, zwane dalej
„innowacjami”.
2. Innowacja to nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu
poprawę, jakości pracy szkoły.
3. Innowacja nie może prowadzić do zmiany typu szkoły.
4. Dyrektor szkoły zapewnia warunki kadrowe i organizacyjne, niezbędne do realizacji
planowanych działań innowacyjnych.
5. W przypadku, gdy innowacja wymaga nakładów finansowych, dyrektor szkoły zwraca się o
odpowiednie środki finansowe do organu prowadzącego szkołę.
6. Innowacja, o której mowa w ust. 5, może być podjęta tylko w przypadku wyrażenia
przez organ prowadzący szkołę pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań.
7. Udział nauczycieli w innowacji jest dobrowolny.
8. Zespół autorski lub autor opracowuje opis zasad innowacji.
9.Autorzy (autor) zapoznają radę pedagogiczną z proponowaną innowacją. Rada pedagogiczna
podejmuje uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole po uzyskaniu:
1) zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji;
2) opinii rady pedagogicznej;
3) pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej prowadzenie szkole, w przypadku,
gdy założenia innowacji nie były wcześniej opublikowane.
10. Każda innowacja po jej zakończeniu podlega procesowi ewaluacji. Sposób przeprowadzenia
ewaluacji zawarty jest w opisie danej innowacji.
11.Szkoła współpracuje zakładem kształcenia nauczycieli oraz z wyższymi uczelniami
- praktyki pedagogiczne:
1)Podstawową formą tej współpracy jest przyjmowanie słuchaczy i studentów na praktyki
pedagogiczne.
2)Praktyki pedagogiczne organizowane są na podstawie pisemnego porozumienia
pomiędzy dyrektorem szkoły a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkoły wyższej.
3)Przyjęcie słuchacza lub studenta na praktykę odbywa się za zgodą poszczególnych
nauczycieli wyznaczonych przez dyrektora szkoły na opiekunów praktykantów.
4)Opiekun praktyki:
a)ustala ze studentem plan pracy na czas odbywania praktyki,
b)służy praktykantowi radą i pomocą w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno
-wychowawczych,
c)udziela praktykantowi instruktażu przy przygotowywaniu się do zajęć dydaktyczno
-wychowawczych,
d)dokonuje oceny praktyki pedagogicznej.
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Rozdział 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 73
Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.
§ 74
1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi
przepisami.
2. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.
3. Szkoła może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.

§ 75
1. Zmiany w statucie mogą być dokonane na wniosek jednego z organów szkoły poparty zwykłą
większością głosów Rady Pedagogicznej.
2. Zmiany, o których mowa w ust.1, wprowadzane są uchwałą rady pedagogicznej.
§ 76

Dyrektor po nowelizacji statutu opracowuje i publikuje w formie zarządzenia ujednolicony
tekst statutu.

Rozdział 12
DZIENNIK ELEKTRONICZNY
§ 77
Od drugiego półrocza roku szkolnego 2018/2019 w Szkole Podstawowej w Pogorzeli obowiązuje
dziennik w wersji papierowej i elektronicznej. Od początku roku szkolnego 2019/2020 głównym
dziennikiem będzie dziennik elektroniczny.
§ 78
66

1. Oceny cząstkowe powinny być zróżnicowane pod względem wagi.
2. Oceny cząstkowe: 1+,2+, 3+, 4+, 5+ przy wyliczaniu średniej ważonej zastępuje się liczbami:
1,5, 2,5; 3,5; 4,5; 5,5.
3. Oceny cząstkowe: 2-, 3-, 4-, 5-, 6- przy wyliczaniu średniej ważonej zastępuje się liczbami: 1,75,
2,75,3,75, 4,75, 5,75.
4. Uczeń, który rozpoczyna naukę w trakcie roku szkolnego, zobowiązany jest dostarczyć
wszystkie oceny cząstkowe wraz z opisem, z wszystkich przedmiotów
z danego
roku szkolnego z poprzedniej szkoły. Nauczyciel przedmiotu zobowiązany jest do wpisania
ocen do dziennika z przyporządkowaniem do poszczególnych wag.
§ 79
1. Średnia ważona – średnia elementów, którym przypisywane są różne wagi w ten sposób, że
elementy o większej wadze mają większy wpływ na średnią.
2. Średnią ważoną ocen cząstkowych obliczamy wg wzoru:
suma iloczynów: waga x ocena
suma wag w danym półroczu

3. Formy aktywności uczniów a waga oceny:
Formy aktywności

Waga oceny

Praca na lekcji (indywidualna, w grupach),
aktywny udział w zajęciach
Praca domowa/ brak pracy domowej
Udział w konkursie (etap szkolny)
Test przedmiotowy diagnozujący/ test
czytania ze zrozumieniem, dyktando,
kartkówka
Udział w konkursie (etap rejonowy,
wojewódzki)
Praca klasowa z działu, półrocza, test
całoroczny, przygotowujący do egzaminu
Wykonanie zadań wykraczających poza
podstawę programową

1

Kolor oceny
w dzienniku
niebieski

1
1
2

niebieski
niebieski
zielony

3

czerwony

3

czerwony

4

czerwony

4. Średnia ważona a wystawianie ocen śródrocznych i rocznych:
średnia ważona

ocena

do 1,74

niedostateczny - 1

od 1,75 do 2,69

dopuszczający - 2

od 2,70 do 3,69

dostateczny - 3
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od 3,70 do 4, 74

dobry - 4

od 4,75 do 5,39

bardzo dobry - 5

5,40 i powyżej

celujący - 6

Ostateczną decyzję o wysokości oceny podejmuje nauczyciel przedmiotu.

§ 80

Pozostałe szczegółowe zasady oceniania w dzienniku elektronicznym są regulowane przez
przedmiotowe zasady oceniania będące autonomicznymi ustaleniami każdego z nauczycieli.
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