
STATUT

ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH
W ZAGŁOBIE

PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.);

2. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 
60);

3. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.);

4. Konwencji o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 r. w Nowym Jorku (Dz. U. z 1991 Nr 120, poz. 
526 z późn. zm.);

5. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.);

6. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie wymagań wobec szkół 
i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 1611);

7. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji 
publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649);

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku 
szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603);

9. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki prawodawczej 
(t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 283);

10. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków 
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017r. 
poz. 1534);

11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu 
organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r. nr 36, poz. 155 z póź. zm.);

12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.);

13. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania 
i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1591);

14. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym 
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego 
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dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy 
oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356);

15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. 
2002 nr 56 poz. 506 z póź. zm.);

16. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia 
przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej 
i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646);

17. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania 
wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1635);

18. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego 
obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1616);

19. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu 
udzielania zezwoleń na indywidualny program nauki lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu 
lub toku nauki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1596);

20. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie warunków i sposobu 
wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia 
tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych 
oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz. U. z 2014 poz. 263);

21. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie warunków 
organizowania, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie 
i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1578);

22. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 8 sierpnia 2017 r. roku w sprawie szczegółowych warunków
przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego 
typu do szkoły publicznej innego typu albo szkoły publicznej tego samego typu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1546);

23. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków 
i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2017 r. poz. 1512).

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§1

1. Nazwa zespołu szkół brzmi:  Zespół Szkół Publicznych w Zagłobie.

§2

W skład zespołu wchodzą:

1) Szkoła Podstawowa w Zagłobie, obejmująca oddział przedszkolny dzieci  i 6-letnich oraz klasy I-
VIII.

2) Przedszkole w Zagłobie obejmujące dzieci w wieku 3-5 lat .
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Obwód Zespołu Szkół obejmuje: Zagłoba, Brzozowa, Szkuciska, Kępa Chotecka, Machów, Majdany I,
Majdany II, Kol. Wrzelów, Żmijowiska, Kosiorów, Kol. Kłodnica, Kłodnica, Rybaki. 

§3

1. Zespół  Szkół  działa  na  podstawie  przepisów ustawy z  dnia  7  września  1991r.  o  systemie
oświaty  oraz  wydanych  na  jej  podstawie  przepisów  wykonawczych  ujętych  we  wstępie
statutu.

§ 4

Ustalona  nazwa i  adres  Zespołu  Szkół  Publicznych  w Zagłobie  w  pełnym  brzmieniu  używana  na
pieczęciach i stemplach:

Zespół Szkół Publicznych w Zagłobie

Zagłoba 21

24-313 Wilków

Tel. 81/8283012

2.Zespół posiada pocztę e-mail: zs.zagloba@o2.pl

3. Zespół umieszcza informacje na stronie internetowej: http://szkola-zagloba.pl/

4. Zespół posiada numer statystyczny- REGON: 432718852 i NIP: 717-17-19-316

§5

1. Zespół Szkół Publicznych jest jednostką budżetową.

2. Organem prowadzącym Zespół jest Gmina Wilków- Uchwała Nr XV/83/04 Rady Gminy w Wilkowie
z dnia 27 kwietni9a 2004r. 

3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Zespołem jest Kurator Oświaty w Lublinie.

§6

1. Szkoła  Podstawowa  jest  placówką  oświatowo-  wychowawczą  o  charakterze  publicznym,
kształcącym  w  cyklu  osmioletnim,  trzyletnią  edukację  wczesnoszkolną  w  klasach  I-III  i
pięcioletnie  nauczanie  blokowe  w  klasach  IV-VIII,  roczne  bezpłatne  przygotowanie
przedszkolne oraz  przedszkole dla dzieci 3 i 4 i 5-letnich. 

2. Szkoła wydaje świadectwa ukończenia szkoły, duplikaty świadectw oraz inne druki szkolne i
dokumenty na zasadach określonych przez MEN.

3. Świadectwo  ukończenia  szkoły  podstawowej  upoważnia  absolwentów  do  kontynuowania
nauki w szkołach ponadpodstawowych.

4. W Zespole Szkół Publicznych w Zagłobie jest prowadzona świetlica dla uczniów i stołówka
szkolna w zależności od potrzeb edukacyjnych: klasy specjalne, integracyjne, wyrównawcze,
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sportowe  oraz  innowacje  i  eksperymenty  pedagogiczne  po  uzyskaniu  zgody  organu
prowadzącego, stosując w tym zakresie odpowiednie przepisy.

5. Za zgodą organu prowadzącego Dyrektor ZSP organizuje nauczanie indywidualne oraz zajęcia
rewalidacyjne zgodnie z odrębnymi przepisami.

6. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców
(prawnych  opiekunów),  organizacje  dojazdu  do  szkoły  lub  inne  okoliczności  wymagające
zapewnienia uczniowi opieki w szkole, szkoła organizuje świetlicę, w której prowadzone są
zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie  nie powinna przekraczać 25.

7. W Zespole Szkół może być prowadzona przez organizacje i  stowarzyszenia wspomagające
proces nauczania i  wychowania dzieci – działalność opiekuńczo – wychowawcza w formie
świetlic za zgodą organu prowadzącego i po zapewnieniu przez te organizacje niezbędnych
środków rzeczowych i finansowych.

8. Zespół Szkół może prowadzić w czasie wolnym od nauki placówkę wypoczynku dla dzieci i
młodzieży po uzyskaniu zgody organu prowadzącego zgodnie z odrębnymi przepisami.

9. Zespół Szkół może prowadzić kursy i szkolenia dla uczniów i osób dorosłych jako pozaszkolną
formę nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami. 

§7

1. Nauka w Szkole Podstawowej jest obowiązkowa i bezpłatna.

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania Zespołu Szkół

§8

1. Zespół zapewnia uczniom pełen rozwój umysłowy, moralny, emocjonalny i fizyczny w zgodzie z ich
potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania ich godności osobistej
oraz  wolności  światopoglądowej  i  wyznaniowej.  Zespół  realizuje  cele  i  zadania  określone  w
ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. z późn. zm., a także zobowiązania, wynikające
z Powszechnej Deklaracji Praw Dziecka ONZ oraz Konwencji o Prawach dziecka.

2. Zespół realizuje cele i zadania, w szczególności:

1)  Wspomaga  indywidualny  rozwój  dziecka,  udziela  dzieciom  pomocy  psychologiczno  –
pedagogicznej.

2)  Umożliwia  dzieciom podtrzymywanie  poczucia  tożsamości  narodowej,  etnicznej,  językowej  i
religijnej.

3) Zapewnia opiekę dzieciom odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości Zespołu.
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4) Zapewnia warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie „gotowości szkolnej”.

5)  Współpracuje  z  rodziną  (opiekunami)  poprzez  wspomaganie  w  wychowaniu  dzieci  i
przygotowaniu ich do nauki szkolnej.

6)  Przekazuje  dziecku  złożoność  świata  i  miejsce  człowieka  w  środowisku  przyrodniczym,
społecznym i kulturowym.

7) Rozwija i ukierunkowuje ciekawość poznawczą, wyposaża w narzędzia umożliwiające  aktywność
badawczą i ekspresję.

8) Pomaga dziecku w realizacji jego indywidualnej drogi rozwojowej w relacjach z rówieśnikami i
dorosłymi

9) Prowadzi dziecko do nabywania i rozwijania umiejętności, wypowiadania się, czytania i pisania,
wykonywania elementarnych działań arytmetycznych, posługiwania się prostymi narzędziami i
kształtowania nawyków społecznego współżycia.

10) Umacnia wiarę dziecka we własne siły i w zdolność osiągania wartościowych i trudnych celów.

11) Przygotowuje uczniów do dalszego kształcenia w gimnazjum.

12)  Zachęca  uczniów  do  samokształcenia,  umożliwia  planowanie  i  ocenianie  wyników
samodzielnego ucznia się.

13)  Zapewnia  dzieciom możliwość  korzystania  z  technologii  informacyjnej  i  komunikacyjnej  na
lekcjach poprzez umiejętne korzystanie z księgozbioru biblioteki i Internetu.

14) Daje dzieciom możliwość poszerzania wiedzy i  umiejętności związanych ze zdrowym stylem
życia, poprzez ścieżki edukacyjne w wychowaniu prozdrowotnym i ekologicznym, z profilaktyką
zaburzeń i patologii społecznej przez spotkania z psychologami, lekarzami.

15)  Kształtuje  postawy  moralne  i  społeczne  umożliwiające  akceptację  i  funkcjonowanie
wychowanków w środowisku pozaszkolnym.

16) Organizuje środowisko wychowawcze sprzyjające pełni rozwoju umysłowego dzieci i uczniów
oraz realizowaniu celów i zasad określających w ustawię o systemie oświaty.

17) Uczy zasad współżycia w grupie rówieśniczej, współdziałania i współodpowiedzialności za drugą
osobę, szkołę i jej wyposażenie.

18)  Upowszechnia  wiedzę  ekologiczną  oraz  kształtuje  właściwie  postawy  wobec  problemów
ochrony środowiska poprzez:

a) konkursy ekologiczne

b) wycieczki połączone z porządkowaniem otoczenia

c) gazetki tematyczne

d) zachęcanie uczniów do kulturalnego spędzania wolnego czasu – udział w różnych formach
zajęć rekreacyjno – rozrywkowych, kół zainteresowań, zajęć poznawczych.

19)  Zespół  umożliwia  naukę  religii  lub etyki  zgodnie  z  Rozporządzeniem MEN uznając  prawo do
religijnego wychowania dzieci, zapewnia poczucie tożsamości narodowej, etnicznej i językowej.

5



20)  Realizuje  program  wychowawczy  i  profilaktyczny  uwzględniający  potrzeby  rozwojowe  i
środowiskowe  uczniów.  W/w  programy  uchwala  Rada  Rodziców  w  porozumieniu  z  Radą
Pedagogiczną (stanowią one załącznik do niniejszego statutu).  

21) Zespół realizuje:

- podstawy programowe przedmiotów obowiązkowych zatwierdzone przez MEN,

- szkolny plan nauczania ustalony przez dyrektora szkoły,

-Szkolny  System  Oceniania  –  uchwalony  przez  Radę  Pedagogiczną  –  będący  załącznikiem  do
niniejszego regulaminu .

§ 9

Sposób wykonywania zadań zespołu

I. Realizacja zadań dydaktycznych  

1. Program  wychowania  przedszkolnego oraz  programy  nauczania  dla  zajęć  edukacyjnych  z
zakresu  kształcenia  ogólnego dopuszcza  do  użytku w szkole  Dyrektor  Szkoły,  na  wniosek
nauczyciela lub nauczycieli.

2. Nauczyciel  może  zaproponować  program  wychowania  przedszkolnego  lub  program
nauczania ogólnego opracowany samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami.
Nauczyciel  może  również  zaproponować  program  opracowany  przez  innego  autora
(autorów) wraz z dokonanymi zmianami. 

3. Zaproponowany  przez  nauczyciela  program  wychowania  przedszkolnego  oraz  program
nauczania ogólnego powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów, dla których
jest przeznaczony.

4. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości, do dnia 15 czerwca, zestaw podręczników,
które będą obowiązywać  od początku następnego roku szkolnego. 

5. Dyrektor Zespołu Szkół może zezwolić na indywidualny program lub tok nauki. Wniosek do
Dyrektora  za  pośrednictwem  wychowawcy  klasy  lub  innego  nauczyciela  uczącego  ucznia
może złożyć:

a) uczeń,  za zgodą rodziców,

b) rodzice lub prawni opiekunowie ucznia,

c) wychowawca  klasy  lub  inny  nauczyciel  uczący  zainteresowanego  ucznia,  za  zgoda
rodziców zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

6. W szkole organizuje się naukę religii na życzenie rodziców wyrażone w formie oświadczenia
odrębnie dla szkoły podstawowej i przedszkola, które nie musi być ponawiane w kolejnym
roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione.
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7. Dla uczniów nie uczęszczających na naukę religii organizuje się w szkole naukę etyki zgodnie z
odrębnymi przepisami.

8. Uczestniczenie  lub  nieuczestniczenie  w  szkolnej  nauce  religii  lub  etyki  nie  może  być
powodem dyskryminacji przez kogokolwiek i w jakiejkolwiek formie.

9. W szkole organizuje się zajęcia wychowania do życia w rodzinie. 

II. Realizacja zadań wychowawczych  

1. Wszyscy  nauczyciele  i  pracownicy  niepedagogiczni  maja  obowiązek  realizować  program
wychowawczy, program profilaktyki  obowiązujący w szkole.

2. Treści wychowawcze realizuje się w ramach jednostek dydaktycznych każdego przedmiotu,
godzin do dyspozycji wychowawczych oraz podczas wszystkich zajęć pozalekcyjnych.

3. Dyrektor Zespołu Szkół powierza każdy oddział szczególnej opiece  wychowawczej jednemu z
nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą.

4. Zadania  wychowawcy  oraz  tryb  dokonywania  zmiany  wychowawcy  klasy  zawarte  są  w
programie wychowawczym szkoły .

5. Każdy wychowawca klasy ma obowiązek podczas pierwszych zajęć w danym roku szkolnym
przedstawić swoim wychowankom szczegółowe zagadnienia planu wychowawcy klasowego,
spójnego z zapisami szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki.

6. W procesie wychowania każdy nauczyciel ma obowiązek ściśle współpracować z rodzicami
uczniów, w szczególności tych, którzy mają trudności w nauce.

III. Realizacja zadań opiekuńczych i zdrowotnych  

1. Szkoła zapewnia uczniom i ich rodzicom korzystanie z pomocy pedagoga i psychologa.

2. Szkoła współpracuje z Poradnia Pedagogiczna w Opolu Lub.  w zakresie udzielania pomocy
uczniom.

3. Zespół Szkół zapewnia dzieciom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo  w czasie
organizowanych przez nauczycieli zajęć na jego terenie oraz poza terenem szkoły:

a) Podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych za bezpieczeństwo
uczniów  odpowiada  nauczyciel  prowadzący  zajęcia.  Zobowiązany  jest  on  również  do
niezwłocznego poinformowania Dyrektora szkoły o każdym wypadku, mającym miejsce
podczas powyższych  zajęć. 

b) Wycieczki szkolne organizowane są i rozliczane zgodnie z zapisami Regulaminu wycieczek
szkolnych, zatwierdzonego przez Dyrektora szkoły. 

c) Podczas zajęć poza terenem szkoły pełna odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo
uczniów  ponosi  nauczyciel  prowadzący  zajęcia  ,  a  podczas  wycieczek  szkolnych  –
kierownik wycieczki wraz  z opiekunami. 
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d) Nauczyciele  zobowiązani  są  do  pełnienia  dyżurów  przed  rozpoczęciem  swoich  zajęć
(obowiązkowych  i  nadobowiązkowych),  w  czasie  przerw  międzylekcyjnych  oraz  po
zajęciach według corocznego ustalonego przez Dyrektora szkoły harmonogramu.

e) Nauczyciele wychowania fizycznego pełnią dyżury w obiektach sportowych przed i  po
każdej  swojej  lekcji.  Dyżurującemu  nauczycielowi  nie  wolno  zejść  z  dyżuru  do  czasu
zastąpienia go przez innego nauczyciela. 

f) Za nieobecność nauczyciela dyżur pełni nauczyciel go zastępujący.

g) Za sprzęt i wartościowe przedmioty przynoszone przez ucznia z własnej inicjatywy szkoła
nie ponosi odpowiedzialności. 

4. W szkole podstawowej organizowana jest świetlica. Każdy uczeń korzystający ze świetlicy ma
obowiązek przestrzegania jej regulaminu , zatwierdzonego przez Dyrektora Szkoły. 

5. Ze stołówki szkolnej korzystają w pierwszej kolejności uczniowie dojeżdżający i korzystający
ze świetlicy szkolnej.  Szczegółowe zasady organizacji  stołówki zawiera Regulamin stołówki
szkolnej, zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły. 

6. Każdy pracownik szkoły oraz wszyscy uczniowie mają obowiązek udzielania pomocy uczniom
z zaburzeniami rozwojowymi (w tym z uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu i wzroku) w
nagłych sytuacjach.

7. Oddziały,  do których uczęszczają dzieci  przewlekłe chore powinny mieć organizację  nauki
dostosowaną do potrzeb tych dzieci i możliwości organizacyjnych szkoły (np. zmianowość).

8. Uczniom z rodzin patologicznych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej , Dyrektor
Zespołu  wraz  z  Radą  Rodziców  –  na  wniosek  zainteresowanych  rodziców  lub  uczniów-
organizują  doraźną pomoc materialną  lub zwalnia z opłat, równocześnie czyniąc starania o
pozyskanie dodatkowych środków na tę działalność. 

9. W celu dobrego współdziałania rodziców oraz nauczycieli i wychowawców  organizuje się w
szkole  spotkania  z  rodzicami  w  miarę  potrzeb  (przynajmniej  dwa  razy  w  roku),  podczas
których rodzice maja prawo do:

a) Zapoznania  się  z  zadaniami  i  zamierzeniami  dydaktyczno  –  wychowawczymi  w  danej
klasie  i  całej  szkole  oraz  z  przepisami  dotyczącymi  oceniania,  klasyfikowania  i
promowania uczniów,

b) Uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i
przyczyn trudności w nauce,

c) Uzyskania porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci,

d) Uzyskania informacji oraz porad pedagoga i psychologa,

e) Wyrażenia i przekazywania Dyrektorowi Zespołu opinii na temat pracy zespołu. 

10. Wszyscy nauczyciele, wychowawcy, pedagog i psycholog zobowiązani są do uczestniczenia w
w/w spotkaniach,  a  wychowawcy klas  do  zorganizowania  dodatkowo co  najmniej  raz  na
kwartał  spotkania  z  rodzicami  w  celu  wymiany  informacji  oraz  dyskusji  na  tematy
wychowawcze. 
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ROZDZIAŁ III

Organy Zespołu Szkół i ich kompetencje

§10

1. Organami Zespołu są:

1) Dyrektor Zespołu

2) Rada Pedagogiczna

3) Rada Rodziców

4) Samorząd Uczniowski

2. Zasady działania i  organizacji  Rady Pedagogicznej ,  Rady Rodziców i  Samorządu Uczniowskiego
zawarte są w regulaminach tych organów. 

§11

1. Funkcję Dyrektora Zespołu powierza i z tej funkcji odwołuje Wójt Gminy Wilków zgodnie z art. 36a
i art. 38 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67, poz. 329 z późn .zm. )

2.  W  szkole,  która  liczy  co  najmniej  12  oddziałów,  tworzy  się  stanowisko  wicedyrektora w
uzgodnieniu z organem prowadzącym.

§12

1. Dyrektor Zespołu:

1) Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą,

2) Reprezentuje Zespół na zewnątrz,

3) Sprawuje nadzór pedagogiczny,

4) Kieruje pracą Rady Pedagogicznej jako jej przewodniczący,

5) Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji,

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

7) Dba o zapewnienie pracownikom warunków niezbędnych do realizacji zadań,

8) Sprzyja tworzeniu dobrej, twórczej atmosfery pracy,

9)  Dysponuje  środkami określonymi w planie  finansowym Zespołu,  zaopiniowanym przez  Radę
Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

10) Organizuje gospodarczą obsługę Zespołu,

11) Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,
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12) Współdziała z zakładami kształcenia nauczycieli,

13) Opracowuje arkusz organizacyjny szkoły.

14) Odpowiada za właściwa organizację i przebieg sprawdzianu w kl. VI

2.  Dyrektor  Zespołu jest  kierownikiem  zakładu  pracy  dla  zatrudnionych  w  Zespole  nauczycieli  i
pracowników  nie  będących  nauczycielami.  Dyrektor  w  szczególności  decyduje  w  następujących
sprawach:

a) zatrudniania,  zwalniania  nauczycieli  oraz  innych  pracowników Zespołu  zgodnie  z  odrębnymi
przepisami,

b)  dokonuje  przydziału  czynności  i  zadań  dodatkowych  podległym  pracownikom,  zgodnie  z
zadaniami Zespołu i potrzebami uczniów, 

c) przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom,

d)  występuje  z  wnioskami,  po  zasięgnięciu  opinii  Rady  Pedagogicznej,  w  sprawach  odznaczeń,
nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników,

e)  tworzy  zespoły  nauczycieli  uczących  w  danym  oddziale,  inne  zespoły  w  miarę  potrzeb
(wychowawczych, profilaktycznych).

3. Dyrektor Zespołu odpowiada za:

a)  zgodność  funkcjonowania  Zespołu  z  przepisami  prawa,  niniejszym  statutem  i  regulaminem
wewnętrznym,

b) poziom pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej,

c) majątek Zespołu, stan sanitarny i stan ochrony przeciwpożarowej obiektu oraz niezbędne prace
konserwacyjne i remontowe budynku,

d)  celowe wykorzystanie  środków określanych w planie  finansowym Zespołu oraz pozyskanych
środków pozabudżetowych,

e) prowadzenie dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej zgodnie z przepisami,

f) zabezpieczenie budynku, pomieszczeń, dokumentacji, pieczęci.

§13

1. Dyrektor  Zespołu  w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Organem Prowadzącym, Radą
Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim,

2. Rada  Pedagogiczna,  Rada  Rodziców  i  Samorząd  Uczniowski  uchwalają  regulaminy  swojej
działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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3.  W Zespole  może działać  Rada Szkoły.  Do czasu powołania Rady Szkoły  jej  funkcje  pełni  Rada
Pedagogiczna.

§14

RADA PEDAGOGICZNA

Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:

1. Uchwalanie regulaminu swojej działalności,

2. Zatwierdzanie planu pracy opracowanego przez Dyrektora zespołu,

3. Zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

4. Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

5. Ustalanie organizacji wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli

6. Podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów (ukończenie 18 roku życia)

7. Typowanie przedstawicieli Rady Pedagogicznej do Komisji Konkursowej na stanowisko Dyrektora
Zespołu,

8. Ustalenie Szkolnego Zestawu Programów Nauczania,

9. Tworzenie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,

10. Przygotowanie projektu zmian w niniejszym statucie.

Rada Pedagogiczna ma prawo do:

1. Opiniowania:

    a) arkusza organizacyjnego szkoły,

    b) tygodniowego rozkładu zajęć,

   c) projektu planu finansowego szkoły,

   d) wniosków Dyrektora Zespołu o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień

   e) kandydatów na stanowisko dyrektora w trybie art. 36 a, ust.4 Umowy o Systemie Oświaty,

2. Występowania do:

   a) organu prowadzącego z umotywowanym wnioskiem o odwołanie z funkcji Dyrektora z pełnionej
funkcji.
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   b)  w  przypadku  wstrzymania  przez  Dyrektora  Zespołu  uchwały  Rady  Pedagogicznej  sprawę
rozstrzyga  organ sprawujący  nadzór  pedagogiczny w porozumieniu  z  organem prowadzącym
szkołę.

§15

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

1. W Zespole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie zespołu.

2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin.

3. Organ Samorządu Uczniowskiego jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów.

4. Samorząd Uczniowski przedstawia wnioski i opinie Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Zespołu
we  wszystkich  sprawach  szkoły,  a  w  szczególności  w  sprawach  dotyczących  realizacji
podstawowych praw uczniów, takich jak:

a) prawa do zapoznania się z programem nauczania i wychowania, jego treścią, celem i stawianymi
wymaganiami,

b) prawa do jawnej i umotywowanej oceny postępu w nauce i zachowaniu,

c) prawa do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między
wysiłkiem szkolnym a możliwością zaspakajania własnych zainteresowań,

d) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,

e) prawo organizowania działalności kulturalnej sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi
potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły w porozumieniu z Dyrektorem,

f.) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu,

g) ma prawo opiniowania pracy ocenianego nauczyciela, zachowując kryteria oceniania zawarte w
Regulaminie Samorządu Uczniowskiego.

§16

Zasady współdziałania organów Zespołu
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1. Wszystkie organy szkoły współdziałają w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku
umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swojej kompetencji.

2. Rodzice i uczniowie przedstawiając wnioski i opinie organom Zespołu poprzez swoje reprezentacje:
Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.

3. Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi zespołu,
Radzie  Pedagogicznej  w  formie  pisemnej  lub  ustnej  podczas  protokołowanych  posiedzeń  tych
organów.

4.  Wnioski  i  opinie  są  rozpatrywane  na  najbliższych  posiedzeniach  plenarnych  zainteresowanych
organów a w szczególności uzasadnionych przypadkach wymagających podjęcia szybkiej decyzji w
terminie 14 dni.

5.  Wszystkie  organy  szkoły  zobowiązane  są  do  wzajemnego  informowania  się  o  podjętych  i
planowanych działaniach i decyzjach w terminie 14 dni od daty ich podjęcia.

§17

Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w szkole

1. Konflikt pomiędzy nauczycielem a uczniem.

W sprawach konfliktu orzekają:

a) Wychowawcy klasy – dla nauczycieli uczących w danej klasie

b) dyrektor zespołu – dla nauczycieli zatrudnionych w szkole

c) od orzeczenia dyrektora zespołu może być wniesione odwołanie do organu prowadzącego

d) odwołanie wnosi jedna ze stron w ciągu dwóch dni.

I. Konflikt pomiędzy nauczycielami  

1. Postępowanie prowadzi Dyrektor Zespołu,

2. W przypadkach nie rozstrzygnięcia sporu na wniosek Dyrektora Zespołu postępowanie wszczyna
Organ Prowadzący Zespół nie później niż po upływie 14 dni.

II. Konflikt pomiędzy rodzicami a innymi organami szkoły  
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1.  Postępowanie  prowadzi  Dyrektor  Zespołu,  a  w  przypadkach  spornych  przysługuje  prawo
odwołania do Organu Prowadzącego Zespół w ciągu 14 dni.

ROZDZIAŁ IV

Organizacja Zespołu

§18

1.Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz
ferii zimowych i letnich określają przepisy MEN w sprawie organizacji roku szkolnego.

2. Kalendarz roku szkolnego przygotowywany przez dyrektora szkoły powinien być podany uczniom i
rodzicom przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w nowym roku szkolnym i powinien zawierać
terminy  rozpoczynania  i  kończenia  zajęć  ,  terminy  przerw w nauce  ,  terminy  ustalania  ocen  ,
posiedzeń   klasyfikacyjnych  RP,  a  w  terminie  do  30  września   dyrektor  informuje  nauczycieli,
uczniów oraz ich rodziców o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od
zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 

§ 19

1. Szczegółową organizacje nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz
organizacji  opracowany  przez  dyrektora  Zespołu  najpóźniej  do  30  kwietnia  każdego  roku  a
zatwierdzony  przez  organ  prowadzący  do  30  maja  danego  roku.  Arkusz  organizacji  Zespołu
opracowany  jest  na  podstawie  ramowego  planu  nauczania  oraz  szkolnego  planu  nauczania
opracowanego dla danego etapu edukacyjnego, z wyodrębnieniem każdego roku szkolnego.

2. W arkuszu organizacji Zespołu zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników łącznie z liczbą
stanowisk kierowniczych oraz ogólną liczbę godzin oddziałów przedszkolnych, przedmiotów i zajęć
obowiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i
innych  zajęć  pozalekcyjnych  finansowanych  ze  swoich  środków  przydzielonych  przez  organ
prowadzący Zespół.

§20

1. Podstawową  jednostka  organizacyjna  szkoły  jest  oddział,  złożony  z  uczniów,  którzy  w
jednorocznym  kursie  nauki  danego  roku  szkolnego  uczą  się  wszystkich  przedmiotów
obowiązkowych, określonym planem nauczania i programem dla danej klasy dopuszczonym do
użytku szkolnego.

2. Liczba dzieci w oddziale przedszkola wynosi nie więcej niż 25, liczba uczniów w oddziale  I- III nie
więcej niż 25.
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3. Dopuszcza się możliwość – po uzyskaniu zgody organu prowadzącego podziału klasy na oddziały
mniej liczne, jeżeli liczba uczniów w klasach IV – VIII - przekracza 25 uczniów.

§ 21

1. Organizacje stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych
określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora Zespołu na podstawie zatwierdzonego
arkusza organizacyjnego  z uwzględnieniem zasady ochrony zdrowia i higieny pracy.

2. Podstawową forma pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone systemem
klasowo – lekcyjnym.

3. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

4.  Czas  trwania  poszczególnych  zajęć  w  klasach  I  –III  Szkoły  Podstawowej  ustala  nauczyciel
prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.

5. Listy klas pierwszych szkoły podstawowej tworzy dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę:

a) uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat, a od
roku 2012 – zgodnie z odrębnymi przepisami.

b) na pisemny wniosek grupy rodziców dyrektor przyjmuje uczniów spoza obwodu, uwzględniając
możliwości lokalowe szkoły i miejsce zamieszkania w pobliżu szkoły. 

§ 22

1. Corocznie dokonuje się podziału na grupy , na zajęciach wymagających specjalnych warunków
nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem środków finansowych, za zgodą organu prowadzącego.

2.  Podział  na  grupy  jest  obowiązkowy  na  zajęciach  języków  obcych  i  informatyki  w  oddziałach
liczących powyżej 24 uczniów.

3. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30 uczniów z
podziału  na  grupy  na  zajęciach,  o  których  mowa  w  pkt.  2,  można  dokonać  za  zgodą  organu
prowadzącego szkołę.

4. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV – VIII prowadzone są w grupach liczących nie więcej
niuż 26 uczniów.

5.  Dyrektor  Zespołu  obowiązkowo  dokonuje  podziału  na  grupy  na  zajęcia  języków  obcych,
informatyki w oddziałach liczący więcej niż 24 uczniów, podziału na grupy w powyższych zajęciach
można dokonać za zgodą organu prowadzącego.

6.  Zespół  może  prowadzić  innowacje  i  eksperymenty  pedagogiczne  na  podstawie  odrębnych
przepisów. 

7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz
innymi przejawami patologii społecznej w obiekcie szkolnym, wszyscy uczniowie mają obowiązek
dostosowania  się  do  poleceń  nauczycieli  dyżurnych  oraz  pracowników  obsługi  szkoły  podczas
pobytu w budynku, wychodzenia i wchodzenia do budynku.
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8. O udostępnieniu placu zabaw podczas przerw, po zajęciach decyduje dyrektora, zasady korzystania
z w/w obiektów znajduje się na tablicy informacyjnej na budynku szkoły. 

9. Zespół umożliwia każdemu dziecku korzystanie z ciepłego posiłku w stołówce szklonej. Odpłatność
za korzystanie z posiłków ustala dyrektor.

10. Każda planowana impreza szkolna musi być zgłoszona do dyrektora , a imprezy są organizowane
zgodnie z zasadami zawartymi w regulaminie.

§ 23

1.  W  Zespole,  w  ramach  posiadanych  środków  finansowych,  mogą  być  prowadzone  zajęcia
nadobowiązkowe (koła zainteresowań, nauka języków obcych).

2.  Liczba  uczestników  kół  i  zespołów  zainteresowań  oraz  innych  zajęć  nadobowiązkowych
finansowych z budżetu gminy nie może być niższa niż 5 uczniów.

3. Czas trwania zajęć, o których mowa w pkt. 1-2 trwa 45 minut.

4.  Szkoła  może  przyjmować  słuchaczy  zakładów  kształcenia  oraz  studentów  szkół  wyższych
kształcących  nauczycieli  na  praktyki  pedagogiczne  na  podstawie  pisemnego  porozumienia
zawartego  pomiędzy  dyrektorem Zespołu  lub  za  jego  zgodą  –  poszczególnymi  nauczycielami  a
zakładem  kształcenia  nauczycieli  lub  szkołą  wyższą  (powyższe  porozumienie  regulują  odrębne
przepisy).

§ 24

1. W zespole funkcjonuje biblioteka szkolna, która jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i
zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych Zespołu, doskonaleniu warsztatu
pracy nauczyciela, popularyzacji  wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości
wiedzy o regionie, a także służącą realizacji potrzeb czytelniczych  mieszkańców.

2.  Z  biblioteki  mogą  korzystać:   uczniowie,  nauczyciele,  praktykanci  i  inni  pracownicy  Zespołu,
rodzice,  a  także  inne  osoby  wg  zasad  określonych  w  regulaminie  biblioteki  ustalonym  przez
dyrektora Zespołu.

3. Biblioteka szkolna umożliwia:

a) gromadzenie i opracowanie zbiorów,

b) korzystanie ze zbiorów w czytelni,

c) prowadzenie przysposobienia czytelniczo – informacyjnego uczniów zgodnie z ramowym planem
nauczania,

d) upowszechnianie czytelnictwa poprzez różne formy pracy z czytelnikami,

e) doskonalenie zawodowe, samokształcenie nauczycieli.
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4. Godziny pracy biblioteki, ustalone przez dyrektora Zespołu, umieszczone na drzwiach biblioteki i na
tablicach informacyjnych w budynku Zespołu umożliwiają  korzystanie z  jej  zbiorów podczas zajęć
lekcyjnych i po ich zakończeniu.

§25

1. Do podstawowych zadań nauczyciela – bibliotekarza należy:

a)  gromadzenie  zbiorów,  uzupełnianie  księgozbioru,  selekcjonowanie,  konserwacja  i  naprawa
księgozbioru,

b) prowadzenie prenumeraty i gromadzenie czasopism,

c) udostępnianie zbiorów,

d) prowadzenie lekcji bibliotecznej zgodnie z obowiązującym programem,

e) prowadzenie dokumentacji biblioteki, zgodnie z odrębnymi przepisami,

f) opracowanie projektu regulaminu pracy biblioteki.

2. Nauczyciel bibliotekarz ponosi odpowiedzialność finansową za księgozbiór.

3. Nauczyciel bibliotekarz przedstawia na początku roku szkolnego roczny plan pracy biblioteki do
zatwierdzenia przez dyrektora Zespołu.

§26

Świetlica

1.  Dla  uczniów, którzy  muszą dłużej  przebywać z  Zespole  ze  względu na organizację  dojazdu do
szkoły, Zespół organizuje  zajęcia świetlicowe.

2.  W świetlicy  prowadzone  są  zajęcia  w  grupach  wychowawczych.  Liczba  uczniów  w  grupie  nie
powinna przekraczać 25 osób.

3. Zajęcia w świetlicy prowadzone są w grupach wychowawczych, a każdy uczeń korzystający ma
obowiązek dostosować się do regulaminu zatwierdzonego przez dyrektora szkoły. 

4. Organizacja i formy pracy świetlicy

a) zapewnienie uczniom opieki podczas oczekiwania na autobus,

b) odprowadzanie do autobusu,

c) prowadzenie dożywiania,

d) prowadzenie różnorodnych zajęć w grupach.

§27

Współpraca z rodzicami

1. Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia uczniów.
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2. Rodzice mają prawo do:

a) uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego postępów bądź
trudności w nauce lub zachowaniu,

b) znajomości WSO, klasyfikowania i promowania uczniów,

c) wyrażania zgody na uczestnictwo dziecka w wycieczkach i zawodach szkolnych,

d) występowania z wnioskiem o indywidualny tok lub program nauczania,

e) występowania z wnioskiem o umożliwienie poprawy klasyfikacyjnej oceny końcowej z zajęć
edukacyjnych,

f) występowania z wnioskiem o zbadanie  trybu wystawienia, niezgodnej ich zdaniem końcowej
oceny z zachowania,

g) uzyskania porady pedagoga szkolnego i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w przypadku
udzielenia pomocy dziecku.

3. Rodzice zobowiązani są do:

a) zapewnienia dziecku godnych warunków kształcenia się,

b) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka do zespołu,

c)  przekazywania  informacji  na  temat  stanu  zdrowia  dziecka,  mogących  mieć  wpływ  na
bezpieczeństwo i funkcjonowanie dziecka w zespole,

d) usprawiedliwiania nieobecności dziecka w zespole,

e)  brania  odpowiedzialności  za  działania  swego  dziecka  wymierzone  przeciw  społeczności
szkolnej lub mieniu szkolnemu.

4. Zespół organizuje stałe spotkania z rodzicami, w formie zebrań wszystkich rodziców i indywidualne
kontakty z wychowawcą lub konkretnym nauczycielem.

§ 28

Baza

a) Budynek Zespołu Szkół w Zagłobie 21

b) Sale dydaktyczne – 10 sal dydaktycznych

c) Sala sportowa

d) Kompleks boisk sportowych

e) Plac zabaw dla dzieci

f) Pracownia komputerowa

g) Biblioteka z czytelnią

h) Świetlica z zapleczem kuchennym
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i) 2 szatnie

j) Sekretariat i gabinet dyrektora

k) Pokój nauczycielski

l) Archiwum 

ROZDZIAŁ V

Nauczyciele i inni pracownicy Zespołu

§ 29

1. W Zespole zatrudnia się nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.

2. Zasady zatrudnienia nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w pkt 1 określają odrębne
przepisy.

3.  Zatrudnieni  w  Zespole  pracownicy  niepedagogiczni  wykonują  zadania  i  obowiązki  zgodnie  z
zakresami czynności ustalonymi przez dyrektora Zespołu.

§30

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość
tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

§31

1. Do zadań i obowiązków nauczyciela należy w szczególności:

1) odpowiedzialność za prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego,

2) dbanie o pomoce dydaktyczno – wychowawcze i inny sprzęt szkolny,

3) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań,

4)  bezstronność  i  obiektywizm  w  ocenie  uczniów  oraz  sprawiedliwe  traktowanie  wszystkich
uczniów,

5) udzielanie pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozeznanie
potrzeb uczniów,

6) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej,

7) określanie każdego roku wymagań edukacyjnych.

§32
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1. Nauczyciele uczący w poszczególnych oddziałach tworzą zespoły.

2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący zespołu powołany przez dyrektora zespołu.

3. Zespoły nauczycieli działają na podstawie opracowanego corocznie planu pracy.

4. Cele i zadania zespołu obejmują:

a)  organizowanie  współpracy  nauczycieli  dla  uzgodnienia  sposobów  realizacji  programów
nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych a także uzgadniania decyzji w
sprawie wyborów programów nauczania,

b) ustalanie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę
potrzeb,

c)  wspólne  opracowanie  szczegółowych  kryteriów  oceniania  uczniów  oraz  sposobów  badania
wyników nauczania,

d) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego
dla początkujących nauczycieli,

e) przedstawienie dyrektorowi zespołu sprawozdania ze swojej działalności.

§33

1.  Zadaniem  wychowawcy  jest  sprawowanie  opieki  wychowawczej  nad  uczniami  Zespołu,  a  w
szczególności:

 Tworzenie  warunków  wspomagających  rozwój  ucznia,  proces  jego  uczenia  się  oraz
przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie,

 Inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

 Podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz
pomiędzy uczniami,  a innymi członkami społeczności szkolnej.

2. Wychowawca, w celu realizacji zadań, o których mowa, podejmuje następujące działania:

 Informuje na początku każdego roku szkolnego uczniów i rodziców o zasadach i kryteriach
oceniania zachowania,

 Otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,

 Planuje i  organizuje wspólnie z uczniami i  ich rodzicami różne formy życia zespołowego i
rozwijające  uczniów  i  integrujące  zespół  uczniowski  oraz  ustala  treści  i  formy  zajęć
tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy klasy,

 Współdziałania z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich
działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec  tych, którym potrzebna jest
indywidualna opieka (dotyczy to uczniów zarówno  szczególnie uzdolnionych, jak również z
różnymi trudnościami i niepowodzeniami)
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 Utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu poznania i  ustalenia potrzeb opiekuńczo –
wychowawczych  ich  dzieci,  okazywania  im  pomocy  w  ich  działaniach  wychowawczych  i
wzajemnej wymiany doświadczeń oraz włączenia ich w sprawy życia klasy i szkoły.

§ 34

OPIEKA  PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA,  KSZTAŁCENIE  UCZNIÓW
NIEPEŁNOSPRAWNYCH, NIEDOSTOSOWANYCH SPOŁECZNIE I ZAGROŻONYCH
NIEDOSTOSOWANIEM

1. Opiekę  pedagogiczna  nad  uczniami  sprawuje  pedagog  szkolny,  do  obowiązków  którego
należy w szczególności:

1) rozpoznawanie  indywidualnych  potrzeb  uczniów  oraz  analizowanie  przyczyn
niepowodzeń szkolnych ,

2) określenie  form  i  sposobów  udzielania  uczniom  ,  w  tym  uczniom  z  wybitnymi
uzdolnieniami,  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej,  odpowiednio  do  rozpoznanych
potrzeb,

3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno –pedagogicznej dla
uczniów, rodziców i nauczycieli,

4) podejmowanie  działań  profilaktyczno  –  wychowawczych  wynikających  z  programu
wychowawczego szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,

5) wspieranie  działań  opiekuńczo-wychowawczych  nauczycieli,  wynikających  z  programu
wychowawczego zespołu,

6) planowanie i koordynowanie zdań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców
i nauczycieli w zakresie wyboru dla uczniów kierunku kształcenia i zawodu,

7) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się
w trudnej sytuacji życiowej,

8) informowanie dyrektora szkoły o nierealizowaniu obowiązku szkolnego przez uczniów,

9) współudział w opracowaniu planu dydaktyczno – wychowawczego zespołu,

10) rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów,

11) współdziałanie z instytucjami pomocy rodzinie,
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12) współpraca z psychologiem szkolnym,

13) prowadzenie badań i  działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w
tym  diagnozowanie  indywidualnych  potrzeb  rozwojowych  i  edukacyjnych  oraz
możliwości psychofizycznych , a także wspieranie mocnych stron uczniów,

14) minimalizowanie  skutków  zaburzeń  rozwojowych  ,  zapobieganie  zaburzeniom
zachowania  oraz  realizacja  różnych  form  pomocy  psychologiczno  –  pedagogicznej  w
środowisku szkolnym poszczególnych uczniów,

15) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej.

2. Opiekę psychologiczna nad uczniami sprawuje psycholog szkolny, do obowiązków którego
należy w szczególności:

1) Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju dziecka, określenia
odpowiednich  form   pomocy  psychologiczno  –  pedagogicznej,  w  tym  działań
profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych, wobec uczniów rodziców i nauczycieli,

2) Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla
uczniów, rodziców, nauczycieli,

3) Zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu,

4) Wspieranie  wychowawców  klas  oraz  zespołów  wychowawczych  i  innych  zespołów
problemowo  –  zadaniowych  w  działaniach  profilaktyczno  –  wychowawczych
wynikających z programu wychowawczego szkoły, 

5) Okresowa  analiza  sytuacji  wychowawczej  w  Szkole  wspólnie   z  Zespołem
Wychowawczym,

6) Rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności wychowawcze,
rozpoznawanie  przyczyn  złego  zachowania  oraz  udzielenie  pomocy  wychowawcy  i
rodzicom pracy z uczniem „trudnym”,

7) Wspieranie rodziców (prawnych opiekunów) i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów
wychowawczych,

8) Organizowanie  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  w  formie  zajęć  edukacyjno  –
terapeutycznych uczniom o specjalnych potrzebach psychofizycznych i edukacyjnych,

9) Czuwanie  nad  prawidłowością  wdrażania  w  szkole  i  efektami  programów
profilaktycznych,

10) Współdziałanie  z  instytucjami,  organizacjami  i  stowarzyszeniami  opiekuńczo  –
wychowawczymi wspierającymi szkołę oraz poradnia psychologiczno-pedagogiczną

11) Współpraca z pedagogiem szkolnym,

12) Prowadzenie badan i  działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w
tym  diagnozowanie  indywidualnych  potrzeb  rozwojowych  i  edukacyjnych  oraz
możliwości psychofizycznych , a także wspieranie mocnych stron ucznia, 

13) Minimalizowanie  skutków  zaburzeń  rozwojowych  ,  zapobieganie  zaburzeniom
zachowania  oraz  realizacja  różnych  form  pomocy  psychologiczno  –  pedagogicznej  w
środowisku szkolnym poszczególnych uczniów,
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14) Prowadzenie terapii  indywidualnej i grupowej.

3. W przypadku braku w szkole stanowiska psychologa, jego zadania realizuje pedagog szkolny.

4. Pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  udziela  także  prowadzący  zajęcia  z  uczniem,
nauczyciele, wychowawcy we współpracy z:

a) Rodzicami uczniów,

b) Poradniami psychologiczno –pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,

c) Placówkami doskonalenia nauczycieli,

d) Innymi przedszkolami, szkołami i placówkami,

e) Organizacjami  pozarządowymi oraz innymi instytucjami  działającymi na  rzecz  rodziny,
dzieci i młodzieży.

5. Pomoc  psychologiczno  pedagogiczna  w  szkole  i  przedszkolu  polega  na  rozpoznawaniu  i
zaspokajaniu  indywidualnych  potrzeb  rozwojowych  i  edukacyjnych  ucznia  oraz
rozpoznawaniu  indywidualnych  możliwości  psychofizycznych  ucznia,  wynikających  w
szczególności z:

a) Niepełnosprawności,

b) Z niedostosowania społecznego,

c) Z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,

d) Ze szczególnych uzdolnień,

e) Ze specyficznych trudności w uczeniu się,

f)  zaburzeń komunikacji językowej,

g)  choroby przewlekłej,

h)  sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,

i)  niepowodzeń edukacyjnych,

j) Zaniedbań  środowiskowych  związanych  z  sytuacją  bytową  ucznia  i  jego  rodziny,
sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi,

k) Trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmiana środowiska
edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą,

l) Z innych potrzeb dziecka.

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

7. Pomoc psychologiczno pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:

1) Ucznia

2) Rodziców ucznia,
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3) Nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty , prowadzącego zajęcia z
uczniem,

4) Poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,

5) Pomocy nauczyciela.

8. Pomoc  psychologiczno  –  pedagogiczną  dla  ucznia  organizuje  dyrektor  szkoły,  informując
niezwłocznie uczniów o ustalonych formach , sposobach i  okresie udzielania pomocy oraz
wymiarze godzin.

9. W szkole pomoc psychologiczno- pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie:

1) Klas terapeutycznych,

2) Zajęć rozwijających uzdolnienia,

3) Zajęć dydaktyczno-wyrównawczych ,

4) Zajęć  specjalistycznych:  korekcyjno-kompensacyjnych,  logopedycznych,
socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

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

6) Rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad i konsultacji, warsztatów i szkoleń.

10. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści prowadza w szkole działania
pedagogiczne mające na celu:

1) Rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych
możliwości psychofizycznych uczniów oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia, w
tym w szczególności w:

a) W przedszkolu,

b) W oddziale przedszkolnym – obserwację pedagogiczną zakończona analizą i oceną
gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna),

c) W klasach I-III szkoły podstawowej- obserwacje i pomiary pedagogiczne mające na
celu rozpoznanie u uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu
się,

2) Rozpoznawanie  zainteresowań  i  uzdolnień  uczniów,  w  tym  uczniów  szczególnie
uzdolnionych oraz zaplanowani e wsparcia związanego z  rozwijaniem zainteresowań i
uzdolnień uczniów.

11. Nauczyciel,  wychowawca  grupy  wychowawczej  lub  specjalista  informuje  niezwłocznie
dyrektora  placówki  o  stwierdzonej  potrzebie  objęcia  ucznia  pomocą  psychologiczno  –
pedagogiczną wynikającą z przeprowadzonych działań pedagogicznych.

12. Planowanie i  koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniowi
szkole  jego  zadaniem  zespołu  składającego  się  z  nauczycieli,  wychowawców  grup
wychowawczych  oraz  specjalistów,  prowadzących  zajęcia  z  uczniem,  zwanego  dalej
„zespołem”. W spotkaniach zespołu mogą uczestniczyć rodzice ucznia.
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13. Rodzice  biorący  udział  w  spotkaniach  zespołu  są  zobowiązane  do  nieujawniania  spraw
poruszanych na spotkaniach zespołu.

14. Zespół tworzy dyrektor szkoły :

1) Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształceni a specjalnego, orzeczenie o
potrzebie  indywidualnego  obowiązkowego  rocznego  przygotowania  przedszkolnego  ,
orzeczenie  o  potrzebie  indywidualnego nauczania  lub  opinie  poradni  psychologiczno-
pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia
lub opinii,

2) Dla ucznia, który nie posiada orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1 – niezwłocznie
po  przekazaniu  przez  nauczyciela-wychowawcę  grupy  wychowawczej  lub  specjalistę,
informacji o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

15. Dyrektor Szkoły wyznacza  osobę koordynującą prace zespołu.  Pracą kilku  zespołów może
koordynować także jedna osoba.

16. Do zadań zespołu należy:

1) ustalenie  zakresu,  w  którym  uczeń  wymaga  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  z
uwagi  na  indywidualne  potrzeby  rozwojowe  i  edukacyjne  oraz  możliwości
psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia;

2) określenie  zalecanych  form,  sposobów  i  okresu  udzielania  uczniowi  pomocy
psychologiczno-pedagogicznej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i
edukacyjnych  oraz  możliwości  psychofizycznych  ucznia,  a  w  przypadku  ucznia
posiadającego orzeczenie lub opinie poradni – także z uwzględnieniem zaleceń zawartych
w orzeczeniu lub opinii;

3) zaplanowanie  działań  z  zakresu  doradztwa  edukacyjno-zawodowego  i  sposobu  ich
realizacji – w przypadku ucznia gimnazjum;

4) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,

5) dokonywanie oceny efektywności udzielanej pomocy  psychologiczno-pedagogicznej.

17. Zespół zakłada i prowadzi kartę indywidualnych potrzeb ucznia, zwanej dalej „kartą”. Karty
nie zakłada się dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Po
każdym spotkaniu zespołu kartę przedstawia się dyrektorowi szkoły.

18. Kształcenie  uczniów  niepełnosprawnych,  niedostosowanych  społecznie  zagrożonych
niedostosowaniem społecznym  może być prowadzone do końca roku szkolnego , w tym roku
kalendarzowym, w tym uczeń kończy  18 rok  życia  - w przypadku szkoły podstawowej,

19. Dla  ucznia  posiadającego  orzeczenie  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego  opracowuje  się
indywidualny  program  edukacyjno  –  terapeutyczny,  uwzględniający  zalecenia  zawarte  w
orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dostosowany do indywidualnych potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

20. W  szkole  za  zgodą  organu  prowadzącego  można  zatrudnić  dodatkowo  nauczycieli
posiadających  kwalifikacje  w  zakresie  pedagogiki  specjalnej  w  celu  współorganizowania
kształcenia  uczniów  niepełnosprawnych,  niedostosowanych  społecznie  oraz  zagrożonych
niedostosowaniem społecznym.
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21. Opiekę logopedyczną nad uczniami sprawuje logopeda, do obowiązków którego należy w
szczególności:

a) Prowadzenie  badań  wstępnych  w celu  ustalenia  stanu  mowy uczniów,  w  tym mowy
głośnej i pisma;

b) Diagnozowanie logopedyczne oraz,  odpowiednio do jego wyników, udzielanie pomocy
logopedycznej poszczególnym uczniom  z  trudnościami w uczeniu się, we współpracy z
nauczycielami prowadzącymi zajęcia z uczniem;

c) Prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla uczniów, w zależności
od rozpoznanych potrzeb;

d) Podejmowanie  działań  profilaktycznych  zapobiegającym  powstawaniu  zaburzeń
komunikacji językowej , w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia.

22. Do zadań doradcy zawodowego należy:

a) Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania poszczególnych uczniów na informacje
edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowani u kształcenia i kariery zawodowej,

b) Gromadzenie,  aktualizacja  i  udostępnienie  informacji  edukacyjnych  i  zawodowych
właściwych dla danego poziomu kształcenia,

c) Prowadzenie  zajęć  przygotowujących  uczniów  do  świadomego  planowania  kariery  i
podjęcia roli zawodowej,

d) Koordynowanie  działalności  informacyjno-doradczej  prowadzonej  przez  szkołę  i
placówkę,

e) Współpraca  z  innymi  nauczycielami  w  tworzeniu  i  zapewnieniu  ciągłości  działań  w
zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego.

23. W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole  dyrektor  szkoły wyznacza nauczyciela
planującego i realizującego zadania zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.

24. Rada Pedagogiczna uchwala Programy Profilaktyczny i Wychowawczy szkoły.

ROZDZIAŁ VI

Wychowankowie i uczniowie Zespołu

§35

1. Uczniowie są podzieleni na klasy.

2.  Klasą  opiekuje  się  wychowawca,  do  którego  obowiązków  należy  sprawowanie  opieki
wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

a) otaczania indywidualną opieką każdego wychowanka,
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b) planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami różnych form życia zespołowego
rozwijającego uczniów i integrujących zespół uczniowski,

c) ustalanie treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,

d) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w jego klasie,

e) współdziałanie z rodzicami.

§ 36

Zasady przyjmowania uczniów do Szkoły Podstawowej

1. Do klasy pierwszej sześcioletniej Szkoły Podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym roku
kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego na podstawie art. 16 ust. 3
ustawy o systemie oświaty, a także dzieci, w stosunku do których wyrażono zgodę na wcześniejsze
przyjęcie do szkoły na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o systemie oświaty.

2. Do sosmioletniej Szkoły Podstawowej prowadzonej przez gminę przyjmuje się:

a) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły

b) na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły i za
zgodą organu prowadzącego.

§ 37

Bezpieczeństwo uczniów

1. Za bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne uczniów w czasie zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych
odpowiada nauczyciel prowadzący te zajęcia.

2. W pomieszczeniach o zwiększonym ryzyku (sala gimnastyczna, szatnia i pracownia komputerowa)
nauczyciele  zobowiązani  są  do  opracowania  i  zapoznania  uczniów  z  regulaminami  tych
pomieszczeń.

3. W czasie przerw uczniowie opuszczają klasopracownie, które na ten czas są zamykane. Pozostać w
nich może dyżurny w celach porządkowych. Pozostanie w nich innych uczniów jest możliwe tylko w
obecności nauczyciela.

4. Za porządek pozostawiony przez uczniów po zakończonej lekcji odpowiada nauczyciel prowadzący
zajęcia.

5. W czasie przerwy między lekcjami dyżur na korytarzach i placu przed szkołą pełnią nauczyciele wg
opracowanego harmonogramu.

6.  W  szkole  obowiązuje  zakaz  opuszczania  terenu  szkoły  przez  uczniów  w  czasie  przerw,  zajęć
edukacyjnych i zajęć pozalekcyjnych w godzinach, w których zgodnie z planem powinni przebywać
na terenie szkoły.
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7. Nauczyciele jak również inni pracownicy szkoły kontrolują obecności uczniów na zajęciach i reagują
na nieuzasadnioną nieobecność informując wychowawcę, pedagoga lub dyrektora.

8. Nad bezpieczeństwem uczniów podczas wycieczek, wyjazdów na zawody lub konkursy czuwają
kierownik wycieczki i opiekunowie.

9.  Harmonogram  i  program  wycieczki  szkolnej,  wyjazdów  na  zawody  lub  konkursy  winien  być
opracowany przez kierownika wycieczki i zatwierdzony przez dyrektora zespołu.

10.  Udział  uczniów  w  wycieczkach,  wyjazdach  na  zawody  i  konkursy  wymaga  pisemnej  zgody
rodziców (pisemnych opiekunów).

§ 38

PRAWA UCZNIA

1. Uczeń ma prawo do:

1) Zgłaszania dyrektorowi Zespołu, nauczycielom, Samorządowi Uczniowskiemu, Radzie Rodziców
wniosków dotyczących spraw uczniowskich,

2)  Być  poinformowanym  o  sposobie  załatwiania  tych  wniosków,  znać  program  nauczania  z
poszczególnych przedmiotów na dany rok oraz wymagania edukacyjne,

3) Sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

4) Pomocy ze strony nauczyciela w przypadku trudności  w nauce, jak i  w przypadku rozwijania
zainteresowań,

5)  Korzystania  ze  sprzętu  sportowego  i  innych  urządzeń  szkolnych  klub  pomocy  naukowych  i
pomieszczeń, jakimi dysponuje szkoła za zgodą i pod opieką nauczyciela,

6)  Uczestnictwa  w  bezpłatnych  zajęciach  dydaktyczno  –  wyrównawczych,  rewalidacyjnych,
różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych,

7) Pomocy koleżeńskiej w klasie,

8) Opieki wychowawczej w czasie pobytu w szkole,

9)  Poszanowania  godności  własnej,  dyskrecji  w  sprawach  osobistych,  a  także  stosunków
rodzinnych, korespondencji uczuć,

10) Korzystania z księgozbioru biblioteki szkolnej,

11)  Właściwie  zorganizowanego  procesu  kształcenia,  zgodnie  z  zasadami  higieny  pracy,  opieki
wychowawczej  i  warunków pobytu  w szkole  zapewniających  bezpieczeństwo i  higienę  pracy
umysłowej,

12)  Ochronę  przed  wszelkimi  formami  przemocy  fizycznej  bądź  psychicznej  oraz  ochronę  i
poszanowanie godności,

13) Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym,

14) Korzystanie z pomocy wychowawcy,
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15) Zgłaszania wychowawcy klasy lub nauczycielom problemów budzących wątpliwości z prośbą o
ich wyjaśnienie,

16) Brania udziału w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych i imprezach kulturalno –
oświatowych,

17) Swobody wyrażania myśli i przekonań, jeżeli nie narusza tym dobra innych osób,

18) Należenia do organizacji działających na terenie szkoły i aktywnego udziału w działalności tych
organizacji,

19) Udziału w dyskotekach klasowych i organizowania ich za zgodą dyrektora Zespołu,

20) Zwolnienia z opłat na ubezpieczenie, jeżeli wymaga tego trudna sytuacja materialna ucznia,

21) Wpływanie na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszenie się w organizacjach
działających w Zespole,

22) Korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i zawodowego,

23) Korzystania z pomocy materialnej i świadczeń socjalnych będących w dyspozycji Zespołu.

§ 39

OBOWIĄZKI UCZNIA

Uczeń ma obowiązek:

1) Systematycznie i aktywnie uczestniczyć we wszystkich zajęciach edukacyjnych przewidzianych w
szkolnym planie nauczania,

2) Przygotowywać się do zajęć edukacyjnych ustnie i pisemnie, musi posiadać zeszyt przedmiotowy,
niezbędne  podręczniki  oraz  wymagane  przybory  szkolne,  potrzebne  w  czasie  różnych  zajęć.
Podczas zajęć uczeń powinien oznaczać się właściwą postawą— być aktywny, zdyscyplinowany,
skupiony na przekazywanych treściach,

3)  Wyjaśniać  pojedyncze  nieobecności  i  z  pomocą  wychowawcy  informować  o  nich  rodziców
natychmiast po zaistnieniu zdarzenia,

4) Usprawiedliwiać dzienne nieobecności ucznia na wszystkich zajęciach edukacyjnych nie później
niż tydzień od zajścia zdarzenia. . Rodzice informują wychowawcę klasy pisemnie lub ustnie o
przyczynie opuszczonych dni przez ucznia,

5) Dbać o swój schludny wygląd, obowiązkowo nosić strój szkolny oraz zmieniać obuwie,

6)  Nie  może  korzystać  na  terenie  szkoły  z  telefonów  komórkowych  i  innych  urządzeń
elektronicznych (np. kamery video, laptop, odtwarzacze, dyktafony, itp.). W razie konieczności
skontaktowania  się  ucznia  z  rodzicami  lub  odwrotnie  można  i  należy  skorzystać  z  telefonu
znajdującego się w sekretariacie szkoły,

7)  Właściwie  zachowywać się  wobec  nauczycieli  i  innych pracowników szkoły  oraz pozostałych
uczniów — zwracać się w sposób kulturalny, życzliwy, z szacunkiem należnym każdej osobie,

8) Szanować godność osobistą, dobre imię i własność innych osób,

9) Odpowiadać za własne życie, zdrowie i higienę,
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10)  Systematycznie  i  wytrwale  pracować  nad  wzbogacaniem  swej  wiedzy,  efektywnie
wykorzystywać czas i warunki do nauki,

11) Dbać o honor szkoły, godnie ja reprezentować, szanować i wzbogacać jej tradycję,

12) Przestrzegać postanowień zawartych w statucie zespołu.

§ 40

NAGRODY

1.Uczeń może otrzymać nagrodę za:

a) bardzo dobre wyniki w nauce i co najmniej bardzo dobre zachowanie,

b) osiągnięcia sportowe,

c) osiągnięcia w innych zawodach i konkursach,

d) prace społeczne na rzecz klasy, szkoły, środowiska.

2.Ustala się następujące rodzaje nagród:

a) rzeczowe (książkowe) wręczone przez dyrektora Zespołu na apelu lub na zakończenie roku
szkolnego,

b) publikowanie wyróżnionych uczniów w gazetce szkolnej,

c) list pochwalny dla rodziców,

d) pochwała udzielona przez dyrektora Zespołu na apelu lub na ogólnym zebraniu rodziców.

§ 41

KARY

1.Uczeń może być ukarany za nieprzestrzeganie postanowień zawartych w niniejszym statucie.

2. Kary stosowane wobec ucznia nie mogą naruszać nietykalności i godności osobistej,

3.Ustala się następujące rodzaje kar: .

a)ustne upomnienie udzielone przez wychowawcę klasy,

b) ustne upomnienie lub pisemna nagana dyrektora Zespołu udzielona indywidualnie

c)uwaga pisemna uczącego nauczyciela zanotowana w dzienniku lekcyjnym. 

4.Dyrektor Zespołu na podstawie decyzji Rady Pedagogicznej może wystąpić do Kuratora Oświaty z
wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły, w przypadku gdy uczeń nie uczęszczał na zajęcia
lekcyjne przez dwa miesiące bez usprawiedliwienia, demoralizująco zachowuje się w szkole, wszedł
w konflikt z prawem i wyczerpane zostały wszelkie środki zaradcze.

5 .Kary wymierza wychowawca klasy lub dyrektor Zespołu po uzgodnieniu z samorządem klasowym,
względnie uczniowskim.
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6.Uczeń, który został ukarany a nie poczuwa się do winy, ma prawo w ciągu 7 dni odwołać się do
dyrektora Zespołu za pośrednictwem samorządu klasowego lub uczniowskiego.

ROZDZIAŁ VII

Wewnątrzszkolny System Oceniania

§ 42

1. System oceniania przyjęty w Zespole Szkół Publicznych w Zagłobie ma na celu:

a) ujednolicenie na terenie szkoły stosowanych przez nauczycieli kryteriów oceniania,

b)  prezentowanie  jakościowo  lepszej  informacji  dla  ucznia,  rodziców,  nauczycieli  o  efektach
prowadzonego procesu,

c) wypracowanie systemowych rozwiązań wspierania rozwoju ucznia,

d)usprawnianie procesu kształcenia i wychowania,

e)zaspokojenie potrzeb własnych społeczności szkolnej.

2. Ocenianiu podlegają:

a. osiągnięcia edukacyjne ucznia;

b. zachowanie ucznia.

3. 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.

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

5. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

a)poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,

b)dostarczenie informacji o jakości pracy oraz zaangażowaniu ucznia w proces nabywania wiedzy
i umiejętności edukacyjnych,

c)wspieranie ucznia w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

d)motywowanie ucznia do dalszej pracy

e)dostarczenie  rodzicom  (prawnym  opiekunom)  i  nauczycielom  informacji  o  postępach,
trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,
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f)kształtowanie pożądanych i określonych w programie oddziaływań wychowawczych, postaw i
zachowań uczniów,

g)umożliwienie  nauczycielom  doskonalenia  organizacji  i  metod  pracy  dydaktyczno  —
wychowawczej,

h)dostarczenie  informacji  o  skuteczności  podejmowanych  przez  szkołę  działań  poprzez
porównanie osiągnięć uczniów z określonymi w szkole standardami.

§ 43

Informowanie  o  wymaganiach  edukacyjnych  i  sposobach  sprawdzania
osiągnięć szkolnych.

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego na pierwszym spotkaniu z uczniami informują ich
o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania oraz o sposobach
sprawdzania osiągnięć edukacyjnych a także możliwości, zasadach i trybie uzyskiwania wyższej niż
przewidywana oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i zachowania.

2. Informacja o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu oraz sposobach
sprawdzenia osiągnięć edukacyjnych uczniów a także możliwości,  zasadach i  trybie uzyskiwania
wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i zachowania przekazywana
jest  rodzicom  (prawnym  opiekunom)  uczniów  na  początku  każdego  roku  szkolnego  za
pośrednictwem wychowawcy klasy.

3. Określone przez nauczycieli i wynikające z realizowanego programu wymagania edukacyjne oraz
sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów udostępniane są wszystkim zainteresowanym w trakcie
roku szkolnego za pośrednictwem nauczycieli i dyrektora zespołu.

4.  Wychowawca klasy  na początku każdego roku szkolnego informuje  uczniów oraz ich  rodziców
(prawnych opiekunów) o przyjętych przez szkołę zasadach oceniania zachowania.

5.  Informacja  o  obowiązujących  w  szkole  zasadach  zachowania  udostępniona  jest  wszystkim
zainteresowanym w trakcie roku szkolnego za pośrednictwem nauczycieli i dyrektora zespołu.

§ 44

Promowanie uczniów

1. Uczeń uzyskuje promocję do klasy programowo wyższej, jeśli na koniec roku szkolnego pozytywnie
oceniono jego osiągnięcia edukacyjne.

2,  Promocję  z  wyróżnieniem  w  klasach  IV  —VIII  otrzymuje  uczeń,  który  w  wyniku  klasyfikacji
końcoworocznej uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 i bardzo dobrą ocenę z zachowania.

2a. Do obliczenia średniej ocen należy brać pod uwagę tylko obowiązkowe zajęcia edukacyjne —
ocen z dodatkowych zajęć edukacyjnych , takich jak drugi język obcy, religia/etyka, nie wlicza się do
średniej ocen.

3.  Laureaci  konkursów  przedmiotowych  o  zasięgu  wojewódzkim  otrzymują  z  danych  zajęć
edukacyjnych  celującą  roczną  ocenę  klasyfikacyjną.  Uczeń,  który  tytuł  laureata  konkursu
przedmiotowego  o  zasięgu  wojewódzkim  lub  laureata  bądź  finalisty  olimpiady  przedmiotowej
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uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z
tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

4.  Począwszy  od  kl.  IV  uczeń,  który  w  wyniku  końcoworocznej  klasyfikacji  uzyskał  ocenę
niedostateczną jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy na zasadach i w
trybie określonych w szkolnym systemie oceniania.

5. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na zdawanie przez ucznia
egzaminu poprawkowego z dwóch zajęć edukacyjnych.

6.  Uczeń,  który  nie  zdał  egzaminu  poprawkowego  nie  otrzymuje  promocji  i  powtarza  klasę.  (z
zastrzeżeniem pkt  7)

7. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia i poczynione przez niego postępy, Rada Pedagogiczna
może jeden raz  w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy  programowo wyższej
ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że
te zajęcia edukacyjne są zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo
wyższej.

8.  Ucznia  kl.  I—  III  można  pozostawić  na  drugi  rok  w  tej  samej  klasie  tylko  w  wyjątkowych
przypadkach, uzasadnionych opinią wydaną przez lekarza lub publiczną poradnię psychologiczno —
pedagogiczną  albo  inną  poradnię  specjalistyczną  w  porozumieniu  z  rodzicami  (prawnymi
opiekunami) ucznia.

9.  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 oceny klasyfikacyjne końcoworoczne wyższe od stopnia niedostatecznego.

10. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do
klasy  programowo  wyższej  uwzględniając  specyfikę  kształcenia  tego  ucznia  w  porozumieniu  z
rodzicami albo prawnymi opiekunami.

11. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub
znacznym  postanawia  na  zakończenie  klasy  programowo  najwyższej  Rada  Pedagogiczna,
uwzględniając  specyfikę  kształcenia  tego  ucznia  w  porozumieniu  z  rodzicami  (prawnymi
opiekunami)

12.  Na  świadectwie  ukończenia  szkoły,  w  części  dotyczącej  wyników klasyfikacji  końcoworocznej
przeznaczonej  na  wpisanie  zajęć  edukacyjnych,  wpisuje  się  obowiązkowe  zajęcia  edukacyjne  i
oceny końcoworoczne uzyskane w klasie programowo wyższej oraz te, z których nauka, zgodnie ze
szkolnym planem nauczania, zakończyła się w klasie programowo niższej.

13. W świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły, w części dotyczącej
szczególnych osiągnięć ucznia, odnotowuje się:

a) udział w konkursach i turniejach wiedzy organizowanych przez kuratora oświaty, co najmniej
na szczeblu wojewódzkim

b) osiągnięcia artystyczne i sportowe co najmniej na szczeblu gminnym

c)  osiągnięcia  w  aktywności  na  rzecz  innych  ludzi,  zwłaszcza  w  formie  wolontariatu  lub
środowiska szkolnego.

14.  Uczeń kończy szkołę  podstawową,  jeżeli  w wyniku klasyfikacji  w klasie  szóstej  uzyskał  oceny
wyższe od oceny niedostatecznej i przystąpił do sprawdzianu poziomu opanowania umiejętności
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przeprowadzonego  zgodnie  z  odrębnymi  przepisami,  z  wyłączeniem  sytuacji,  w  których  został
zwolniony  z  obowiązku  przystąpienia  do  sprawdzianu.  Wynik  sprawdzianu  nie  wpływa  na
ukończenie szkoły. Wyniku sprawdzianu nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.

§45

Możliwości uzyskania wyższej niż przewidziano rocznej oceny z zajęć

edukacyjnych i zachowania

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli
uznają,  że  roczna  ocena  klasyfikacyjna  ż  zajęć  edukacyjnych  lub  roczna  ocena  klasyfikacyjna
zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
Zastrzeżenia  mogą  być  zgłoszone  w  terminie  do  7  dni  po  zakończeniu  zajęć  dydaktyczno  —
wychowawczych.

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena
klasyfikacyjna  zachowania  została  ustalona  niezgodnie  z  przepisami  prawa  dotyczącymi  trybu
ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej  z zajęć edukacyjnych- przeprowadza sprawdzian
wiadomości  i  umiejętności  ucznia,  w  formie  pisemnej  i  ustnej   oraz  ustala  roczną  ocenę
klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania — ustala roczną ocenę klasyfikacyjna w
drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos
przewodniczącego komisji.

3.  Termin  sprawdzianu,  o  którym mowa w ust.2  pkt  1,  uzgadnia  się  z  uczniem i  jego  rodzicami
(prawnymi opiekunami).

4. W skład komisji wchodzą:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze — jako
przewodniczący komisji,

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia
edukacyjne;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze — jako
przewodniczący komisji,

b) wychowawca klasy

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

d) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

e) przedstawiciel rady rodziców.
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5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt. 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na
własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor
szkoły  powołuje  innego  nauczyciela  prowadzącego  takie  same  zajęcia  edukacyjne,  z  tym,  że
powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej
szkoły.

6.  Ustalona  przez  komisję  roczna  ocena  klasyfikacyjna  z  zajęć  edukacyjnych  oraz  roczna  ocena
klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez
komisję  jest  ostateczna,  z  wyjątkiem  niedostatecznej  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  z  zajęć
edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) skład komisji,

b) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1,

c) zadania (pytania) sprawdzające,

d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a) skład komisji,

b) termin posiedzenia komisji,

c) wynik głosowania,

d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

8.  Do  protokołu,  w  którym  mowa  w  ust.  7  pkt  1,  dołącza  się  pisemne  prace  ucznia  i  zwięzłą
informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust.
2  pkt  l,  w  wyznaczonym  terminie,  może  przystąpić  do  niego  w  dodatkowym  terminie,
wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

10.  Przepisy  ust.  1-9  stosuje  się  odpowiednio  w przypadku  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  z  zajęć
edukacyjnych  uzyskanej  w  wyniku  egzaminu  poprawkowego,  z  tym,  że  termin  do  zgłoszenia
zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku,
ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

§ 46

Klasyfikowanie uczniów

1. Warunkiem uzyskania przez ucznia promocji do klasy programowo wyższej (ukończenia szkoły) jest
klasyfikowanie go w każdym okresie danego roku szkolnego.
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2. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z
zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz
oceny zachowania.

3. Klasyfikowanie uczniów w ostatnim okresie jest  klasyfikowaniem końcoworocznym i  polega na
podsumowaniu osiągnięcia ucznia ze wszystkich semestrów oraz ocenę zachowania.

4.  Klasyfikowanie  uczniów  odbywa  się  dwa  razy  w  ciągu  roku  szkolnego  zgodnie  z  przyjętym
podziałem roku szkolnego na dwa semestry:

I. Od pierwszego dnia nauki w danym roku szkolnym do rozpoczęcia ferii zimowych (w zależności
od ich terminu).

II.Od pierwszego dnia po zakończeniu ferii  zimowych do ostatniego dnia zajęć dydaktycznych w
danym roku szkolnym.

5. Klasyfikowanie końcoworoczne w klasach I— III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych
ucznia w danym roku szkolnym i ustaleniu jednej oceny klasyfikacyjnej oraz oceny zachowania.

6. Klasyfikowanie końcoworoczne w klasach IV —VIII polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych
ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie  nauczania i
ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania.

7.  Klasyfikacyjne  posiedzenie  rady  pedagogicznej  odbywa  się  nie  później  niż  na  7  dni  przed
zakończeniem zajęć w danym semestrze.

8.  O  przewidywanych  ocenach  semestralnych  i  końcoworocznych  nauczyciele  zobowiązani  są
poinformować  ucznia,  a  za  jego  pośrednictwem  rodziców,  na  tydzień  przed  planowanym
posiedzeniem klasyfikacyjnym.

9. Pisemna informacja o przewidywanych śródrocznych i końcoworocznych ocenach niedostatecznych
dla  poszczególnych  uczniów  przekazywana  jest  rodzicom  dwa  tygodnie  przed  planowanym
posiedzeniem klasyfikacyjnym za pośrednictwem wychowawcy klasy.

10.  Uczeń  może  nie  być  klasyfikowany  z  jednego,  kilku  lub  wszystkich  obowiązkowych  zajęć
edukacyjnych, jeżeli  brak jest  podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej  z  powodu nieobecności
ucznia na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na
te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

11. Uczeń, który nie został sklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności, może zdawać
egzamin klasyfikacyjny w trybie i na zasadach określonych w szkolnym systemie oceniania.

12. Uczeń, który nie został sklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać
na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) egzamin klasyfikacyjny, jeżeli rada pedagogiczna wyrazi
na to zgodę. Egzamin odbywa się w trybie i na zasadach określonych dla egzaminu klasyfikacyjnego w
szkolnym systemie oceniania.

13. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń, który realizuje indywidualny tok lub program nauki
oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą.

13.a. Uczniowi, który realizuje obowiązek szkolny poza szkołą, nie ustala się oceny zachowania. Uczeń
ten jest zwolniony z egzaminu klasyfikacyjnego z techniki, plastyki, muzyki i wychowania fizycznego.

14. W przypadku nie klasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania
w miejsce oceny wpisuje się odpowiednio: „niesklasyfikowany" lub „zwolniony".
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15.  Klasyfikowanie  śródroczne  ucznia  z  upośledzeniem  umysłowym  w  stopniu  umiarkowanym  lub
znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych
określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania,
zgodnie z pkt 18,19.

16. Klasyfikowanie końcoworoczne ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub
znacznym  w  klasach  I-III  polega  na  podsumowaniu  jego  osiągnięć  edukacyjnych  w  danym  roku
szkolnym i ustaleniu jednej oceny klasyfikacyjnej oraz oceny zachowania, zgodnie z punktem 18,19.

17. Klasyfikowanie końcoworoczne ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub
znacznym,  począwszy  od  klasy  IV  szkoły  podstawowej,  polega  na  podsumowaniu  jego  osiągnięć
edukacyjnych  w  danym  roku  szkolnym  z  zajęć  edukacyjnych  określonych  w  szkolnym  planie
nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania, zgodnie z pkt 18,19.

18. Oceny bieżące i  oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne dla uczniów z upośledzeniem
umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

19. W przypadku uczniów z upośledzonym umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym ocena
zachowania jest oceną opisową.

§ 47

Ocenianie uczniów

1. Ocenianie ucznia odbywa się systematycznie zgodnie z wewnątrzszkolnymi kryteriami oceniania.

2. Ocenie podlegają różnorodne formy aktywności ucznia właściwe dla rodzaju danej edukacji.

3. Uczeń ma prawo do oceny każdej samodzielnie wykonanej pracy wynikającej z realizacji  zadań
edukacyjnych.

4. Obok informacji o stopniu osiągnięcia przez ucznia wymagań edukacyjnych, nauczyciel dokonuje
oceny o charakterze społeczno — wychowawczym określając wkład pracy ucznia, systematyczność,
aktywność na lekcjach, przygotowanie do zajęć, sumienność.

5. Wszyscy uczniowie oceniani są według tych samych kryteriów z zastrzeżeniem ust. 14.

6.  Na  ocenę  osiągnięć  ucznia  nie  ma  wpływu  jego  wygląd,  światopogląd,  status  społeczny  i
wcześniejsze osiągnięcia szkolne.

7. Brak uczniowskiego wyposażenia (zeszytów, przyborów, stroju...) może wpłynąć na ocenę końcową
sytuacjach  uporczywie  powtarzających  się,  zależnych  od  ucznia  a  jednocześnie  wyraźnie
utrudniających osiąganie przez niego określonych wymagań.

8. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne oraz oceny zachowania ustala się według skali określonej w
szkolnym systemie oceniania.

9. W klasach I—III ocena klasyfikacyjna i roczna oraz ocena zachowania jest ocena opisową.

10. W klasach IV-VIII oceny klasyfikacyjne ustala się w stopniach według skali:

1) stopień celujący - 6

2) stopień bardzo dobry — 5

3) stopień dobry — 4
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4) stopień dostateczny — 3

5) stopień dopuszczający — 2

6) stopień niedostateczny — 1

11. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).

12. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki brany jest w szczególności
pod  uwagę  wysiłek  wkładany  przez  ucznia  w  wywiązywanie  się  z  obowiązków  wynikających  ze
specyfiki tych zajęć.

13. Dyrektor może zwolnić ucznia z zajęć wychowania fizycznego i informatyki na podstawie opinii, o
ograniczonych  możliwościach  uczestnictwa  w  tych  zajęciach,  wydanej  przez  lekarza  i  na  czas
określony  w  opinii.  W  takim  przypadku  w  dokumentacji  przebiegu  nauczania  zamiast  oceny
klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony".

14. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia, a ocenę z zachowania
— wychowawca klasy.

a) oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący te zajęcia.
Ocena klasyfikacyjna roczna z tych zajęć nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej
ani na ukończenie szkoły.

15.Ustalona  przez  nauczyciela  ocena  klasyfikacyjna  może  być  zmieniona  tylko  w wyniku  egzaminu
poprawkowego  lub  sprawdzającego  na  zasadach  i  w  trybie  określonych  w  szkolnym  systemie
oceniania.

§48

Motywacyjna funkcja systemu oceniania

1. Świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem otrzymuje uczeń od klasy IV wzwyż, który w
wyniku klasyfikacji rocznej osiągnął średnia ocen z wszystkich obowiązkowych przedmiotów
nauczania  przewidzianych  szkolnym  planem  nauczania  4,75  i  powyżej  oraz  co  najmniej
bardzo dobra ocenę zachowania. Uczeń od klasy IV wzwyż kończący:

a) Klasę z wyróżnieniem – otrzymuje nagrodę w formie książkowej,

b) Szkołę  z  wyróżnieniem  -  otrzymuje  nagrodę  w  formie  książkowej,  a  jego  rodzicom
wręczany jest list gratulacyjny podczas zakończenia roku szkolnego.

2. Uczniowi  ,  który  uczęszczał  na  dodatkowe  zajęcia  edukacyjne   lub  religie  lub  etykę,  do
średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. 

3. Nagrody książkowe zapewnia Rada Rodziców w miarę własnych możliwości finansowych.

II.OCENIANIE ZEWNĘTRZNE
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1.  W klasie szóstej szkoły podstawowej, przeprowadza sprawdzian poziomu opanowania
umiejętności , określonych w standardach wymagań.

2. Sprawdzian przeprowadza się kwietniu, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej
Komisji Egzaminacyjnej.

3. Sprawdzian trwa 60 minut. Dla ucznia z dysfunkcjami , czas trwania sprawdzianu może
być przedłużony, nie więcej jednak niż o 30 minut – w przypadku sprawdzianu.

4. Uczniowie z dysfunkcjami maja prawo przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie
dostosowanych do ich  dysfunkcji, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno
–  pedagogicznej  lub  innej  publicznej  poradni  specjalistycznej.  Opinia  powinna  być
wydana przez poradnię nie później  niż do końca września roku szkolnego ,  w którym
odbywa się sprawdzian, z tym ze w przypadku uczniów (słuchaczy) przystępujących do
sprawdzianu – nie wcześniej niż po  ukończeniu klasy III szkoły podstawowej;

5. Uczeń, który z przyczyn losowych bądź zdrowotnych nie przystąpił  do sprawdzianu w
ustalonym terminie  lub przerwała  sprawdzian ,  przystępuje  do niego w dodatkowym
terminie  ustalonym  przez  dyrektora  Komisji  Centralnej,  nie  później  niż  do  dnia  20
sierpnia danego roku, powtarza ostatnia klasę szkoły podstawowej oraz przystępuje do
sprawdzianu w następnym roku. 

6. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku,
powtarza  ostania  klasę  szkoły  podstawowej  oraz  przystępuje  do  sprawdzianu  w
następnym roku. 

7. Opinię,  o  której  mowa  wyżej,  rodzice  (prawni  opiekunowie)  ucznia  albo  słuchacza
przekładają dyrektorowo szkoły, w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w
którym jest przeprowadzany sprawdzian.

8. W  szczególnych  przypadkach  losowych  bądź  zdrowotnych,  uniemożliwiających
przystąpienie  do sprawdzianu w terminie  do dnia  20 sierpnia  danego roku,  dyrektor
komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia
z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu. Na świadectwie ukończenia szkoły zamiast
wyniku sprawdzianu wpisuje się „zwolniony”.

9. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiania zadań przez ucznia lub wniesienia lub
korzystania  przez  ucznia  z  urządzenia  telekomunikacyjnego  lub  zakłócenia  przez  ucznia
prawidłowego  przebiegu  sprawdzianu  w  sposób  utrudniający  pracę  pozostałym  uczniom,
przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia sprawdzian tego
ucznia.  Informacje  o  przerwaniu  i  unieważnieniu  sprawdzianu  ucznia  umieszcza  się  w
protokole. 

10. Uczeń może uzyskać na sprawdzianie maksymalnie 40 punktów. Wynik sprawdzianu ustala
Okręgowa Komisja  Egzaminacyjna  w Krakowie  na  podstawie  liczby  punktów przyznanych
przez egzaminatorów. Wynik sprawdzianu ustalony przez w/w komisje jest ostateczny.

11. Wynik sprawdzianu nie wpływa na ukończenie szkoły. 

12. Dyrektor szkoły przynajmniej raz w ciągu roku szkolnego przedstawia Radzie Pedagogicznej
ogólne wyniki z funkcjonowania szkolnego systemu oceniania. Uwagi zgłoszone do dyrektora
szkoły przez nauczycieli, uczniów i rodziców są podstawą do dokonywania analizy i zmian w
niniejszym dokumencie. 
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13. Zmiany  w  szkolnym  systemie  oceniania  dokonywane  są  na  podstawie  uchwały  rady
Pedagogicznej. 

14. Szkolny System Oceniania wchodzi w życie z dniem uchwalania przez Rade Pedagogiczną. 

§ 49

Egzamin klasyfikacyjny

1. Wniosek o przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego składają do dyrektora szkoły rodzice ucznia
najpóźniej tydzień przed zakończeniem zajęć w danym semestrze.

2.  W  przypadku  ucznia,  którego  nieobecności  na  zajęciach  uznano  za  nieusprawiedliwione
przystąpienie  do  egzaminu  klasyfikacyjnego  uzależnione  jest  od  pozytywnej  opinii  rady
pedagogicznej.

3. Egzamin klasyfikacyjny musi odbyć się nie później niż 3 dni od rozpatrzenia podania.

4. Termin egzaminu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

5. Dla przeprowadzenia egzaminu dyrektor powołuje komisję w składzie:

1) dyrektor lub wicedyrektor szkoły - jako przewodniczący

2) nauczyciel przedmiotu - jako egzaminator

3) nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu — jako członek komisji.

6. Egzamin obejmuje zagadnienia edukacyjne przewidziane do realizacji w danym okresie, za które
uczeń nie został sklasyfikowany. Podstawę do określenia zakresu materiału stanowią przygotowane
przez nauczyciela na dany rok i dla danej klasy wymagania edukacyjne.

7. Egzamin składa się z części pisemnej i części ustnej. Czas trwania określa komisja egzaminacyjna
odpowiednio do specyfiki zajęć i poziomu kształcenia.

8.  Egzamin  klasyfikacyjny  z  przedmiotów:  plastyka,  muzyka,  technika,  informatyka  i  wychowanie
fizyczne; ma charakter praktyczny.

9. Forma egzaminu pisemnego jest właściwa dla danego przedmiotu i  zgodna z przedstawionymi
przez nauczyciela stosowanymi sposobami mierzenia jakości  pracy uczniów na danym poziomie
kształcenia.

10.  Zagadnienia  egzaminacyjne  przygotowuje  nauczyciel  egzaminujący  a  opiniuje  nauczyciel  —
członek  komisji.  W  przypadku  rozbieżnej  oceny  narzędzia  zasięga  się  opinii  niezależnego
nauczyciela. Narzędzie zatwierdza przewodniczący komisji egzaminacyjnej.

11. Na podstawie wyników egzaminu nauczyciel egzaminujący ustala ocenę zgodnie ze skalą ocen
przyjętą przez szkołę.

12.  Ustalona  w  drodze  egzaminu  ocena  jest  ostateczna  a  od  wyniku  egzaminu  nie  przysługuje
odwołanie.

13. Wynik egzaminu zatwierdza rada pedagogiczna.

14.  Z  przeprowadzonego  egzaminu  sporządza  się  protokół  zawierający:  skład  komisji,  termin
egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję.

40



15. Dokumentację egzaminu włącza się do arkusza ocen ucznia. Na dokumentację składa się:

1) podanie o dopuszczenie do egzaminu klasyfikacyjnego

2) decyzja dyrektora w sprawie powołania komisji

3) protokół z egzaminu

4) pisemna praca egzaminacyjna ucznia

5) zwięzła informacja o odpowiedziach ustnych.

16. Jeśli z przyczyn udokumentowanych i uzasadnionych uczeń nie przystąpił do egzaminu  może do
niego przystąpić w najbliższym możliwym terminie określonym przez przewodniczącego komisji.

17. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga dyrektor szkoły.

§ 50

Egzamin poprawkowy zmieniający ocenę roczną

1. Począwszy od klasy IV, uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji otrzymał ocenę niedostateczną ż
jednych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada
pedagogiczna szkoły może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.

2. Wniosek o przeprowadzenie egzaminu poprawkowego składają do dyrektora szkoły rodzice ucznia
najpóźniej tydzień przed zakończeniem zajęć w danym roku szkolnym.

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.

4. Dla przeprowadzenia egzaminu dyrektor powołuje komisję w składzie:

a) dyrektor szkoły — jako przewodniczący

b) nauczyciel przedmiotu  jako egzaminator

c) nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu — jako członek komisji.

5. Nauczyciel przedmiotu uczący ucznia, którego rodzice wystąpili o egzamin poprawkowy, może być
zwolniony  z  udziału  na  własną  prośbę  lub  w  innych  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach.
Dyrektor  szkoły  powołuje  wówczas  innego  nauczyciela  prowadzącego  takie  same  zajęcia
edukacyjne. Jeśli na terenie szkoły nie ma takiego nauczyciela, powołuje nauczyciela z innej szkoły
w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6. W egzaminie poprawkowym może uczestniczyć jako obserwator przedstawiciel rady rodziców.

7. Egzamin obejmuje zagadnienia edukacyjne przewidziane do realizacji w danym okresie, za który
uczeń nie został sklasyfikowany. Podstawę do określenia zakresu materiału stanowią przygotowane
przez nauczyciela na dany rok i dla danej klasy wymagania edukacyjne na ocenę dopuszczającą.

8. Egzamin składa się z części pisemnej i części ustnej. Czas trwania określa komisja egzaminacyjna
odpowiednio do specyfiki zajęć i poziomu kształcenia.
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9. Egzamin klasyfikacyjny z przedmiotów: sztuka, technika z elementami informatyki i wychowanie
fizyczne; ma charakter praktyczny.

10. Forma egzaminu pisemnego jest właściwa dla danego przedmiotu i zgodna z : przedstawionymi
przez nauczyciela stosowanymi sposobami mierzenia jakości  pracy uczniów na danym poziomie
kształcenia.

11.  Zagadnienia  egzaminacyjne  przygotowuje  nauczyciel  egzaminujący  a  opiniuje  nauczyciel  —
członek  komisji.  W  przypadku  rozbieżnej  oceny  narzędzia  zasięga  się  opinii  niezależnego
nauczyciela. Narzędzie zatwierdza przewodniczący komisji egzaminacyjnej.

12.  Ustalona  w  drodze  egzaminu  ocena  jest  ostateczna  a  od  wyniku  egzaminu  nie  przysługuje
odwołanie.

13. Wynik egzaminu zatwierdza rada pedagogiczna.

14.  Z  przeprowadzonego egzaminu sporządza się  protokół  zawierający  informacje o przedmiocie,
dane ucznia; dane komisji, formę egzaminu, termin, wyniki oraz ustaloną na podstawie egzaminu
ocenę wraz z jej uzasadnieniem.

15. Dokumentację egzaminu włącza się do arkusza ocen ucznia. Na dokumentacje składa się:

a)podanie o dopuszczenie do egzaminu poprawkowego

b)decyzja dyrektora w sprawie powołania komisji

c)protokół z egzaminu

d)pisemna praca egzaminacyjna ucznia

16. Jeśli z przyczyn udokumentowanych i uzasadnionych uczeń nie przystąpił do egzaminu, może do
niego przystąpić w najbliższym możliwym terminie określonym przez przewodniczącego komisji, nie
później niż do końca września.

17. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji  do klasy programowo
wyższej i powtarza klasę.

18. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, rada pedagogiczna może jeden
raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie
zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te
obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie
programowo wyższej.

19. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga dyrektor szkoły.

§ 51

1. Uczeń kończy szkołę podstawową:

a)  jeżeli  w  wyniku  klasyfikacji  końcowej,  na  którą  składają  się  roczne  (semestralne)  oceny
klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej
oraz roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których
realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe
od oceny niedostatecznej,
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b)  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,

c) o ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub
znacznym  postanawia  na  zakończenie  klasy  programowo  najwyższej  rada  pedagogiczna,
uwzględniając  specyfikę  kształcenia  tego  ucznia,  w  porozumieniu  z  rodzicami  (prawnymi
opiekunami)

§ 52

Egzamin sprawdzający

1.  Każdy  uczeń  ma  prawo  wystąpić  o  przeprowadzenie  egzaminu  sprawdzającego  z  zajęć
edukacyjnych, aby otrzymać ocenę wyższą za dany okres klasyfikacyjny.

2.  Wniosek  o  przeprowadzenie  egzaminu  sprawdzającego  składają  do  dyrektora  szkoły  rodzice
najpóźniej tydzień przed zakończeniem zajęć w danym semestrze.

3.  Przystąpienie  do  egzaminu  sprawdzającego  uzależnione  jest  od  uzyskania  pozytywnej  opinii
zespołu, w skład którego wchodzą nauczyciele uczący w danej klasie.

4.  Zespół  ten  może  wyrazić  zgodę  na  dopuszczenie  ucznia  do  egzaminu  sprawdzającego  ze
wskazanych zajęć edukacyjnych jeśli zachodzi jedna z przesłanek:

1) nauczyciel, który wystawił ocenę wnioskuje o przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego,

2) istnieją rozbieżności między udokumentowanymi osiągnięciami ucznia (ocenami cząstkowymi)
a oceną klasyfikacyjną.

3) stwierdzono uchybienia formalno — prawne przy dokonywaniu oceny.

5.  W przypadku  ubiegania  się  o  egzamin  sprawdzający  z  zajęć,  w  których  istotną  rolę  odgrywa
systematyczność,  zaangażowanie  i  wkład  pracy  ucznia  (plastyka,  technika,  informatyka  i
wychowanie fizyczne) zespół może wyrazić zgodę na przystąpienie do egzaminu, jeśli uczeń został
oceniony za pracę na lekcjach, na których był obecny.

6. Egzamin sprawdzający musi odbyć się nie później niż dzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem
rady pedagogicznej.

7. Termin egzaminu wyznacza dyrektor szkoły.

8. Dla przeprowadzenia egzaminu dyrektor powołuje komisję w składzie:

1) dyrektor lub wicedyrektor szkoły — jako przewodniczący

2) nauczyciel przedmiotu — jako egzaminator

3) nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu — jako członek komisji.

9. Nauczyciel przedmiotu uczący ucznia, którego rodzice wystąpili o egzamin sprawdzający może być
zwolniony  z  udziału  w  egzaminie  na  własną  prośbę  lub  w  innych  szczególnie  uzasadnionych
przypadkach.  Dyrektor  szkoły  powołuje  wówczas  innego nauczyciela  prowadzącego takie  same
zajęcia edukacyjne. Jeśli na terenie szkoły nie ma takiego nauczyciela, powołuje nauczyciela z innej
szkoły w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

10. W egzaminie sprawdzającym może uczestniczyć jako obserwator przedstawiciel rady rodziców.
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11. Egzamin obejmuje zagadnienia edukacyjne przewidziane do realizacji w danym okresie, za który
uczeń otrzymał ocenę. Podstawę do określenia zakresu materiału stanowią przygotowane przez
nauczyciela na dany rok i dla danej klasy wymagania edukacyjne.

12.  Poziom wymagań odpowiada wymaganiom,  jakie  należy  spełnić  na  ocenę,  o  jaką  ubiega  się
uczeń, zgodnie z określonymi przez nauczyciela wymaganiami na początku roku szkolnego.

13. Egzamin składa się z części pisemnej i części ustnej. Czas trwania określa komisja egzaminacyjna
odpowiednio do specyfiki zajęć i poziomu kształcenia.

14.  Egzamin klasyfikacyjny  z  przedmiotów plastyka,  muzyka,  technika,  informatyka i  wychowanie
fizyczne; ma charakter praktyczny.

15. Forma egzaminu pisemnego jest właściwa dla danego przedmiotu i zgodna z przedstawionymi
przez nauczyciela stosowanymi sposobami mierzenia jakości  pracy uczniów na danym poziomie
kształcenia.

16. Zagadnienia edukacyjne przygotowuje nauczyciel egzaminujący a opiniuje nauczyciel — członek
komisji.  W  przypadku  rozbieżnej  oceny  narzędzia  zasięga  się  opinii  niezależnego  nauczyciela.
Narzędzie zatwierdza przewodniczący komisji egzaminacyjnej.

17. Na podstawie wyników egzaminu nauczyciel egzaminujący ustala ocenę zgodnie ze skalą ocen
przyjętych przez szkołę.

18.  Ustalona  w  drodze  egzaminu  ocena  jest  ostateczna  a  od  wyniku  egzaminu  nie  przysługuje
odwołanie.

19.  Z  przeprowadzonego egzaminu sporządza się  protokół  zawierający  informacje o przedmiocie,
dane ucznia, dane komisji, formę egzaminu, termin, wyniki oraz ustaloną na podstawie egzaminu
ocenę wraz z jej uzasadnieniem.

20. Dokumentację egzaminu włącza się do dokumentacji  szkoły i przechowuje przez okres pobytu
ucznia w szkole. Na dokumentację składa się:

1) podanie o dopuszczenie do egzaminu sprawdzającego

2) decyzja zespołu opiniującego wraz z uzasadnieniem

3) decyzja dyrektora w sprawie powołania komisji

4) protokół z egzaminu

5) pisemna praca egzaminacyjna ucznia

21. Jeśli z przyczyn udokumentowanych i uzasadnionych uczeń nie przystąpił do egzaminu, może do
niego przystąpić w najbliższym możliwym terminie określonym przez przewodniczącego komisji.

22. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga dyrektor szkoły.

Ogólne kryteria przedmiotowego systemu oceniania

§ 53
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System wartości

1. U podstaw szkolnego systemu oceniania leży założenie, że każdy uczeń jest w stanie rozwijać się i
czynić postępy na miarę swoich możliwości.

2. Notowanie postępów i osiągnięć dydaktycznych ucznia jest sprawdzane założonymi wymaganiami
oceniania.

3.  Dla  różnych  celów  informacja  o  osiągnięciach  i  postępach  ucznia  powinna  być  dostarczana  z
różnych źródeł i różnymi sposobami.

4. W zakresie gromadzenia tej informacji za wartości bazowe uznano:

a) stosowanie nabytej wiedzy i umiejętności w typowych sytuacjach szkolnych i życiowych,

b) znajomość faktów i pojęć, jako podstawa kształtowania postaw i umiejętności

c) gotowość do interpretacji zjawisk i uzasadnienia stanowisk,

d) umiejętność stosowania posiadanych kompetencji w nowych dla ucznia sytuacjach,

e) umiejętność pracy grupowej i zespołowej.

§ 54

Ocenianie w klasach I-III

1. Ocenianie bieżące polega na od notowaniu wyników obserwacji  pracy ucznia w dzienniku
lekcyjnym zgodnie z poniższa punktacją i zastosowaniem następujących kryteriów:

6 punktów – celujący – otrzymuje uczeń, który:

a) samodzielnie i twórczo rozwiązuje nowe problemy i zadania,

b) wykazuje szczególna aktywność na zajęciach, jest badawczy, odkrywczy i twórczy,

c) samodzielnie wzbogaca swoja wiedzę i umiejętności, korzystając z różnych źródeł wiedzy,

d) jego  wypowiedzi  ustne  i  pisemne charakteryzują  się  większa  dojrzałością  niż  pozostałych
uczniów w klasie.

5 punktów – bardzo dobry- otrzymuje uczeń, który:

a) aktywnie uczestniczy w zajęciach,

b) sprawnie stosuje posiadane umiejętności do rozwiązywania zadań i problemów w nowych
sytuacjach.

4- dobry – otrzymuje uczeń, który:

a) chętnie uczestniczy w zajęciach,

b) jego  osiągnięcia  i  postępy  pozwalają  na  samodzielne  rozwiązywanie  typowych  zadań  i
problemów o średnim stopniu trudności.

3 punkty – dostateczny – otrzymuje uczeń, który:
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a) sporadycznie bierze udział w zajęciach,

b) jego  osiągnięcia  i  postępy  pozwalają  na  rozwiązywanie  zadań  i  problemów o  niewielkim
stopniu trudności , z pomocą nauczyciela.

2  punkty – dopuszczający – otrzymuje uczeń, który:

a) opanował niezbędne minimum podstawowych wiadomości i umiejętności.

1 punkt  –  niedostateczny  –  otrzymuje  uczeń,  którego  poziom  osiągnięć  edukacyjnych
uniemożliwia l            lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej.

2. Dodatkowo  nauczyciele  stosują  różnorodne  formy  wyróżnień  np.  pochwały,  gratulacje,
komentarze.

4. W klasach I-III  śródroczne i  roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami
opisowymi.

5. Ocenianie klasyfikacyjne śródroczne uczniów w klasach I – III  polega na wypełnieniu przez
nauczyciela  prowadzącego  dane  zajęcia  edukacyjne  świadectwa  opisowego.  Każdy
wychowawca  klas  I-III  ma  obowiązek  wręczenia  uczniom  (ich  rodzicom)  śródrocznego
świadectwa  opisowego podczas spotkania z rodzicami.

6. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, uwzględnia poziom opanowania
wiadomości  i  umiejętności  z  zakresu  wymagań  określonych  w  podstawie  programowej
kształcenia  ogólnego  dla  I  etapu  edukacyjnego  praz  wskazuje  potrzeby  rozwojowe  i
edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwojem uzdolnień.

7. Ocenianie klasyfikacyjne roczne w klasach I-III polega na określeniu przez wychowawcę klasy
oceny opisowej w dzienniku lekcyjnym oraz wypełnieniu szkolnego świadectwa opisowego
wręczanego uczniowi na zakończenie roku szkolnego, Każdy nauczyciel prowadzący w danej
klasie  zajęcia  wyodrębnione  z  kształcenia  zintegrowanego  ma  obowiązek  dostarczyć
wychowawcy klasy zwięzłą, pisemna ocenę opisową podsumowującą osiągnięcia uczniów z
prowadzonych przez niego zajęć. 

8. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczna i roczna ocena zachowania jest ocena opisową
i  umieszczana  jest  na  śródrocznym  świadectwie  opisowym.  Wyniki  bieżących  obserwacji
zachowania  uczniów  odnotowane  są  w  dzienniku  lekcyjnym  przez  wychowawcę  klasy  w
konsultacji z nauczycielami uczącymi dana klasę oraz z uwzględnieniem samooceny uczniów
(przynajmniej raz w miesiącu) według skali: w-wzorowe, n-poprawne, n-nieodpowiednie.

9. Szczegółowe  zasady  przeprowadzani8a  sprawdzianów  pisemnych  w  klasach  I-III  szkoły
podstawowej:

a) Częstotliwość sprawdzianów pisemnych w klasach I-III  ustala nauczyciel,  dostosowując
ich liczbę do możliwości psychofizycznych uczniów,

b) Sprawdziany  pisemne  sa  zapowiadane  w  klasach  I-III  z  co  najmniej  2  dniowym
wyprzedzeniem,

c) Poprawianie  sprawdzianu  pisemnego  polega  na  podkreśleniu  błędów  w  kolorze
czerwonym i naniesieniu poprawnej formy wraz z komentarzem nauczyciela. 
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10. 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. 

11. Nagrody książkowe za wzorowa naukę i zachowanie uczniom klas I-III przyznaje wychowawca
klasy, z uwzględnieniem następujących kryteriów:

a) wysokie wyniki nauczania, uwzględnione zapisami w kartach obserwacji oraz śródrocznej
i rocznej ocenie opisowej,

b) właściwe zachowanie na terenie szkoły i  poza nią w stosunku do kolegów, rodziców,
nauczycieli i pracowników obsługi szkoły,

c) obowiązkowość – systematyczne wywiązywanie się z powierzonych zadań,

d) aktywne uczestnictwo w zajęciach,

e) wysoką frekwencję – nagrody nie może otrzymać uczeń, który ma nieusprawiedliwione
nieobecności i nieuzasadnione spóźnienia. 

§ 55

Ogólne wymagania edukacyjne

1. Ocenę klasyfikacyjną śródroczną/roczną ustala się i porównuje osiągnięcia i postępy edukacyjne
ucznia z poziomem wymagań programowych z uwzględnieniem przyjętych wartości:

Poziom wymagań Materiał programowy:

I Dopuszczający 2. bardzo łatwy

3. wymagający prostych działań o małej liczbie
czynności

4.  o  podstawowym  znaczeniu  praktycznym,
wręcz niezbędny w życiu codziennym

5.niezbędny w dalszej edukacji przedmiotowej

6. ułatwiający uczenie się innych przedmiotów

7.  niepodważalny  naukowo,  sprawdzony  i
wdrożony w praktyce życia codziennego

II Dostateczny 9.  wymagający  wykonania  działań  o  małej
liczbie czynności

10.  uniwersalny,  praktyczny,  często przydający
się w życiu
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11.  o  znaczeniu  bazowym,  niezbędny  ale  też
umożliwiający  rozwój  w  zakresie  danego
przedmiotu, 

12.  ułatwia  uczenie  się  innych  przedmiotów  i
uogólnione postrzeganie związków

13. pewny naukowo, sprawdzony, udowodniony

III Dobry 14. umiarkowanie przystępny

15.  wymagający  opanowania  działań  bardziej
złożonych,  czynności  o  wyższym  stopniu
trudności

16. możliwy do zastosowania , ale nie niezbędny
w życiu pozaszkolnym

17. przydatny w dalszej nauce

18.  pozwalający  łączyć  wiedzę  z  różnych
przedmiotów

19. możliwy do udowodnienia,  prowadzący do
naukowych uogólnień

IV Bardzo dobry 20.  stosunkowo  trudny  do  opanowania,
zawierający treści nietypowe

21.  wymaga  wykonania  złożonych  działań  i
korzystania z różnych źródeł

22.  możliwy  do  zastosowania  w  nietypowych
sytuacjach, bardziej o charakterze naukowym
niż życiowym

23. umożliwia samodzielne nabywanie nowych
kompetencji

24.  pozwalający  łączyć  wiedzę  z  różnych
dziedzin  (także  życia  pozaszkolnego)  lub
swoisty dla danego przedmiotu

25.  problemowy,  sprzyjający  procesom
dowodzenia

V Celujący 26.  trudny,  nietypowy,  wykraczający  poza
program nauczania

27.  wymaga  znacznej  liczby  rozłożonych  w
czasie, często nietypowych złożonych działań

28. wyspecjalizowany ponad potrzeby głównego
kierunku dalszej nauki

29. rozszerza kompleksowo podstawy z innych
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przedmiotów, pozwala na nabywanie nowych
wyspecjalizowanych kompetencji

30.  łączy  wiedzę  z  różnych  dziedzin  poprzez
wykorzystanie  okazyjnych  źródeł  i
nadarzających się możliwości indywidualnych
ćwiczeń

31. problematyczny, hipotetyczny

§ 56

Szczegółowe zasady i kryteria oceniania postępów i

osiągnięć edukacyjnych

W klasie IV —VIII

1) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania określone dla V poziomu wymagań
programowych, wykazuje wybitne zainteresowanie przedmiotem, odnosi sukcesy w zakresie
danego przedmiotu.

2)  Ocenę bardzo dobrą  otrzymuje  uczeń,  który  spełnia wymagania określone dla  IV poziomu
wymagań  programowych,  co  pozwala  mu  na  samodzielne  wykonywanie  często  nie
standardowych zadań praktycznych i teoretycznych .

3) Oceną dobra otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania określone dla III poziomu wymagań
programowych, co pozwala mu na samodzielne wykonywanie typowych zadań praktycznych i
teoretycznych.

4)  Ocenę  dostateczną  otrzymuje  uczeń,  który  spełnia  wymagania  określone  dla  II  poziomu
wymagań programowych.

5) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania określone dla

I  poziomu  wymagań  programowych  i  rokuje  nadzieje  na  osiągnięcie  poziomu  wiadomości  i
umiejętności umożliwiających dalszą naukę.

6)  Ocenę  niedostateczną  otrzymuje  uczeń,  który  nie  spełnia  określonych  wymagań
programowych mimo zastosowanych działań wspomagających ujętych w planie naprawczym.

§ 57

Formy i sposoby sprawdzania i rejestrowania osiągnięć edukacyjnych

ucznia

1. Podstawowym dokumentem rejestrowania bieżących, śródrocznych i  rocznych osiągnięć ucznia
jest dziennik lekcyjny, arkusz ocen, świadectwo promocyjne i świadectwo ukończenia szkoły.

49



2. W trakcie roku szkolnego informacje o postępach i osiągnięciach edukacyjnych ucznia pochodzące
z różnych źródeł odnotowywane są w dokumentacji szkoły (dzienniki lekcyjne, arkusze ocen).

3. Wielostronnej i pełnej analizie osiągnięć ucznia służy rozmaitość i systematyczność form kontroli i
oceny.

4. Szkolny system oceniania przewiduje kontrolę i ocenę następujących form pracy ucznia:

a)  prace  kontrolne  (sprawdziany)  -  przeprowadzane  są  przynajmniej  raz  w  semestrze  z
zastrzeżeniem, że w ciągu tygodnia uczeń nie może być obciążony przygotowaniem do większej
liczby  sprawdzianów  niż  dwa.  Obejmują  partię  materiału  większą  niż  trzy  ostatnie  jednostki
lekcyjne.  Zapowiedziane  są  z  tygodniowym  wyprzedzeniem,  poprzedzone  powtórzeniem  a
zakończone omówieniem i poprawą w ciągu następnego tygodnia.

b) kartkówki- są bieżącą formą kontroli postępów ucznia. Obejmują materiał nie szerszy niż trzy
ostatnie jednostki lekcyjne. Ich przewidywany czas trwania nie powinien przekraczać 20 minut.
Sprawdzane i oceniane są na bieżąco.

c)  dyktanda  –  służą  kontroli  i  ćwiczeniu  poprawności  ortograficznej  ucznia.  Każde  dyktando
poprzedza  lekcja  powtórzeniowa  poświęcona  danej  zasadzie  ortograficznej  lub  słownictwu
tematycznemu .Podstawę oceny stanowi liczba popełnionych błędów:

bezbłędnie - celujący

jeden błąd — bardzo dobry

dwa błędy - dostateczny

trzy błędy - dopuszczający

cztery błędy — niedostateczny

trzy błędy interpunkcyjne lub literowe traktowane są na równi z jednym błędem ortograficznym

d) wypracowania klasowe (od klasy V)

5.  Jeśli  zaplanowane  formy  kontroli  pracy  i  osiągnięć  ucznia  uwzględniają  możliwość  oceny  na
podstawie liczby uzyskanych punktów, to przyjmuje się zasadę:

a) 100% + zadanie dodatkowe — celujący

b) 91 —99% - bardzo dobry

c) 75 — 90% - dobry

d) 51 — 74% - dostateczny

e) 30 — 50% - dopuszczający

f) 0 — 29% - niedostateczny.

6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie uczestniczył w pracy kontrolnej lub uzyskał wynik
niedostateczny  ma  prawo  zaliczyć  tę  partię  materiału  w  określonej  przez  nauczyciela  formie  i
terminie.

7. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).
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8. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.

9. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne rodzice otrzymują za pośrednictwem ucznia do
wglądu. Zwrócone prace, nauczyciel przechowuje w swojej dokumentacji  do końca semestru, w
którym przeprowadzono dany sprawdzian.

10.  Pisemne  prace  uczniów  pozostające  w  dokumentacji  nauczyciela  na  prośbę  ucznia  lub  jego
rodziców (prawnych opiekunów) mogą być udostępnione im do wglądu w obecności nauczyciela
danego przedmiotu i innego członka rady pedagogicznej.

11. Innymi formami pracy ucznia podlegającymi ciągłej i systematycznej ocenie są:

a) prace domowe — oceniane w stopniu indywidualnie ,

b)  posługiwanie  się  źródłami  tekstowymi  ,  w  tym  znajomość  lektur,  orientacja  na  mapie,
korzystanie  ze  słowników  i  encyklopedii,  umiejętność  wyszukiwania  informacji  w  różnych
źródłach.

c)  wypowiedzi  ustne  -  ocenie  podlega  zakres  i  treść  wypowiedzi  (poprawność  i  rzeczowość,
logiczność, słownictwo, kultura i styl języka)

d) technika czytania, rozumienie czytanego tekstu,

e)  aktywność  przejawiająca  się  czynnym  udziałem  w  lekcji,  wykonaniem  dodatkowych  prac,
zaangażowaniem w pracę grupową,

f) prace plastyczne, techniczne i popisy muzyczne, przy ocenie których pod uwagę brany zarówno
stopień  spełnienia  postawionych  przez  nauczyciela  wymagań  ,  jak  i  wkład  pracy  i
zaangażowanie ucznia,

g)  w  zakresie  wychowania  fizycznego  ocenie  podlega:  sportowa  postawa  przejawiająca  się
czynnym uczestnictwem w zajęciach,  pomocą  w ich  organizacji  i  przyjmowaniem na siebie
funkcji, umiejętności ruchowe badane za pomocą zadań kontrolno — oceniających i sprawność
fizyczna (przyrost sprawności motorycznej),

h) zadania dodatkowe, których uczeń podejmuje się z własnej inicjatywy. 

i)  nagminne nie  przygotowywanie się  do zajęć  edukacyjnych,  określonych w Szkolnym Planie
Nauczania, skutkuje wystawianiem negatywnych ocen.

12.  Na  prośbę  ucznia  lub  jego  rodziców  (prawnych  opiekunów)  nauczyciel  uzasadnia  ocenę  w
rozmowie bezpośredniej.

§ 58

Obniżenie poziomu wymagań

1. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii lub orzeczenia publicznej i niepublicznej
poradni psychologiczno — pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania
w stosunku do ucznia, odpowiednio do stwierdzonych specyficznych trudności w uczeniu się lub
deficytów rozwojowych uniemożliwiających sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z
programu nauczania.
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2. Dostosowanie wymagań odbywa się w drodze ustalenia odpowiedniego indywidualnego poziomu
wymagań edukacyjnych uwzględniającego możliwości edukacyjne ucznia.

3.  Nauczyciel  powiadamia  rodzica  o  indywidualnych  wymaganiach  względem  jego  dziecka
wynikających ze stwierdzonych przez odpowiednią poradnię deficytów rozwojowych.

4.  w  przypadku  ucznia  posiadającego  orzeczenie  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego  albo
indywidualnego  nauczania  dostosowanie  wymagań  edukacyjnych  do  indywidualnych  potrzeb
psychofizycznych  i  edukacyjnych  ucznia,  może  nastąpić  na  podstawie  orzeczenia  poradni
psychologiczno — pedagogicznej lub poradni specjalistycznej.

§ 59

Zasady oceniania zachowania 

1. Ocena zachowania odzwierciedla:

a)  funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym (zaangażowanie w życie szkoły i klasy, udział w
działaniach  samorządowych  i  programowych  szkoły,  wywiązywanie  się  z  podjętych
obowiązków),

b) respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych (postawy
wobec młodszych , rówieśników i dorosłych, dostrzeganie potrzeb innych ludzi, chęć niesienia
pomocy, dbałość o mienie, postrzeganie ustalonych zasad wewnątrzszkolnych),

c) troskę o własny rozwój (udział w zajęciach pozalekcyjnych, praca nad rozwijaniem uzdolnień i
zainteresowań,  przestrzeganie  zasad  higienicznego  i  zdrowego  trybu  życia,  pilność  i
obowiązkowość).

2. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:

a) ocenę z zajęć edukacyjnych

b) promocje do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły

3. Na początku każdego roku szkolnego wychowawca informuje na pierwszej godzinie wychowawczej
uczniów a na pierwszym zebraniu ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz
kryteriach oceniania zachowania, warunkach

i  trybie  uzyskania  wyższej  niż  przewidywania  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  zachowania  oraz  o
skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. .

4.  Od  klasy  pierwszej  począwszy  nauczyciele  stopniowo  wprowadzają  elementy  samooceny
zachowania uczniów przygotowując ich do krytycznego i  sprawiedliwego postrzegania własnych
zachowań i wdrażając do planowania indywidualnych programów rozwoju.

5. W procesie oceniania zachowania wychowawcy uwzględniają opinie innych nauczycieli, uczniów
danej klasy i ocenianego ucznia.

6.  O  proponowanej  ocenie  informują  uczniów  na  forum  klasy  nie  później  niż  tydzień  przed
klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.
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7. Od przewidywanej oceny uczeń lub jego rodzic może się odwołać w formie pisemnej do dyrektora
szkoły  nie  później  niż  w  dniu  posiedzenia  klasyfikacyjnego.  Odwołanie  powinno  zawierać
uzasadnienie.

8. Dyrektor wnosi sprawę na posiedzenie rady pedagogicznej. Po jej rozpatrzeniu (jeśli nie nastąpiły
uchybienia formalne) Rada Pedagogiczna ponownie ustala ocenę).

9. Ocena zachowania ustalona przez Radę Pedagogiczną jest ostateczna.

10. W klasach I—III ocena zachowania jest oceną opisową.

11.  W klasach  IV  — VIII  śródroczną  i  roczną  ocenę  klasyfikacyjną  zachowania  ustala  się  według
następującej skali:

— wzorowe

— bardzo dobre

— dobre

— poprawne

— nieodpowiednie

— naganne

12. Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub
odchylenia  rozwojowe należy  uwzględnić  wpływ stwierdzonych zaburzeń  lub  odchyleń  na  jego
zachowanie  na  podstawie  orzeczenia  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego  albo  indywidualnego
nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno — pedagogicznej, w tym publicznej poradni
specjalistycznej.

13. 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. 14.1, 2.

14. 1. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o nie promowaniu do klasy programowo wyższej lub
nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną
ocenę klasyfikacyjną zachowania.

2.  Uczeń,  któremu w szkole  po raz  trzeci  z  rzędu ustalono naganną roczną klasyfikacyjną ocenę
zachowania,  nie otrzymuje promocji  do klasy programowo wyższej,  a  uczeń klasy programowo
najwyższej w szkole, nie kończy szkoły.

§60

Zakresy i kryteria oceniania zachowania

1. Ocenianie zachowania uczniów przebiega w kategoriach:

a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 
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c) dbałość o honor i tradycje szkolne;

d) dbałość o piękno mowy ojczystej;

e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 

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

g) okazywanie szacunku innym osobom.

2. Dla poszczególnych kategorii określa się następujące zakresy i kryteria ocen.

§ 61

Uwagi końcowe

1. Szkolny System Oceniania podlega procesowi ewaluacji.

2. Celem ewaluacji jest:

a) doskonalenie systemu oceniania, jako elementu prawa wewnątrzszkolnego

b) podnoszenie jakości informacji o osiągnięciach i postępach edukacyjnych ucznia

3. Ewaluacją prowadzą:

a.  W odniesieniu  do szkolnego systemu oceniania  — zespół  powoływany każdorazowo przez
dyrektora szkoły,

b. W odniesieniu do systemu przedmiotowego — nauczyciele danego przedmiotu.

4. Metody ewaluacji:

a)rozmowy i wywiady z nauczycielami, rodzicami, uczniami b)arkusze samooceny dla nauczycieli i
uczniów

c)ankiety

d)obserwacje zajęć w trakcie których dokonywane jest ocenianie e)badanie osiągnięć uczniów

5. Terminy ewaluacji:

a) ciągła, bieżąca — w trakcie roku szkolnego

b) na koniec roku szkolnego

c) na koniec etapu kształcenia

6.  Rada Pedagogiczna odpowiednią uchwałą może wprowadzić  przed rozpoczęciem nowego roku
szkolnego zmiany w szkolnym systemie oceniania.

7. Sytuacje, których nie rozstrzygają zapisy Wewnątrzszkolnego Systemy Oceniania, regulują przepisy
wydane przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.
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ROZDZIAŁ VIII

Oddział Przedszkolny

I. Zasady rekrutacji

§ 62

1. Do oddziału przedszkolnego w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci w wieku  6
lat,  zamieszkujące  w obwodzie  szkoły,  objęte  obowiązkowym  rocznym
przygotowaniem przedszkolnym.

2. Możliwe jest przyjęcie do oddziału przedszkolnego dzieci czteroletnich na pisemną
prośbę rodziców wtedy gdy:

1. liczba uczniów w oddziale jest mniejsza niż 25,

2. dziecko zamieszkuje w obwodzie szkoły podstawowej,

3. rodzice dziecka pracują zawodowo,

4. dziecko pochodzi z rodziny wielodzietnej.

3. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci:

1. zamieszkujące  w  obwodzie  szkoły  podstawowej,  które  w  danym  roku
kalendarzowym kończą 6 i 7 lat,

2. spoza  obwodu,  na  wniosek  rodziców  (prawnych  opiekunów),  gdy  szkoła
dysponuje wolnymi miejscami,

3. które przed pierwszym września ukończyły 5 lat, na wniosek rodziców, za
zgodą Dyrektora Zespołu Szkół po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno –

pedagogicznej,

4. powyżej  6  lat  na  wniosek  rodziców  (prawnych  opiekunów)  i  za  zgodą
Dyrektora  Zespołu  Szkół  po  zasięgnięciu  opinii  poradni  psychologiczno  –
pedagogicznej, którym odroczono obowiązek szkolny.

§ 63

1. Oddział przedszkolny wchodzi w skład Zespołu Szkół zgodnie z Rozdziałem I §2pkt 1.
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2. Organizacja pracy oddziału przedszkolnego oparta jest na projekcie organizacyjnym
dla danej szkoły opracowanym przez dyrektora szkoły.

3. Do  oddziału  przedszkolnego  uczęszczają  dzieci  pięcioletnie  i  sześcioletnie  objęte
obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym.

4. Praca  dydaktyczno-wychowawcza  i  opiekuńcza  prowadzona  jest  na  podstawie
programu  wychowania  przedszkolnego  wybranego  przez  nauczyciela  i
zatwierdzonego przez dyrektora.

5. Oddział  przedszkolny  prowadzi  bezpłatne  nauczanie  i  wychowanie,  na  podstawie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego, której czas realizacji wynosi co
najmniej 25 godzin tygodniowo, pięć godzin dziennie. 

6. Liczbę oddziałów ustala się corocznie na podstawie liczby dzieci.

7. Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25 wychowanków.

8. Oddział  przedszkolny  czynny  jest  pięć  dni  w  tygodniu  od  poniedziałku  do  piątku
zgodnie z kalendarzem roku szkolnego ustalonym przez dyrektora.

9. Dyrektor organizuje nieodpłatnie naukę religii jako zajęcia dodatkowe.

10. Wolę uczęszczania dziecka na zajęcia religii składają jego rodzice.

11. Na życzenie rodziców dyrektor może organizować inne dodatkowe zajęcia za pełną
odpłatnością.

12. Czas trwania zajęć dodatkowych wynosi 30 minut.

13. Organizację pracy oddziałów określa ramowy rozkład dnia.

14. Szczegółowy  rozkład  dnia  ustala  nauczyciel,  któremu  powierzono  opiekę  nad
oddziałem.

15. Sposób dokumentowania zajęć określają odrębne przepisy.

16. Dyrektor umożliwia tworzenie przedszkolnych oddziałów integracyjnych.

17. Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych przeprowadzana jest zgodnie z Rozdziałem
VII § 62

§ 64

Cele oddziału przedszkolnego
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1. Oddział przedszkolny realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty
oraz  przepisach  wydanych  na  jej  podstawie,  a  w  szczególności  w  podstawie
programowej wychowania przedszkolnego.

2. Wspomaganie  i  ukierunkowanie  indywidualnego  rozwoju  dziecka  zgodnie  z  jego
wrodzonym potencjałem i indywidualnymi możliwościami i potrzebami rozwojowymi
w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.

3. Cele wychowania przedszkolnego oraz obszary, w których należy wspomagać rozwój,
wychowywać i kształcić dzieci zawiera podstawa programowa.

§ 65

Zadania oddziału przedszkolnego

1. Zapewnienie stałej opieki nad dziećmi w czasie pobytu w oddziale przedszkolnym, w
trakcie  zajęć  poza  budynkiem  szkoły  oraz  wycieczek,  dając  im  poczucie
bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.

2. Wychowanie i nauczanie w atmosferze akceptacji.

3. Stymulowanie rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego z uwzględnieniem
ich potrzeb, w tym dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

4. Stwarzanie optymalnych warunków umożliwiających osiągnięcie gotowości szkolnej.

5. Umożliwienie  dzieciom  podtrzymania  poczucia  tożsamości  narodowej,  językowej,
religijnej, etnicznej, zgodnie z wolą rodziców.

6. Kształtowanie nawyków i postaw służących ochronie zdrowia.

7. Kształtowanie świadomości moralno - społecznej.

8. Prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanka.

9. Wspomaganie  indywidualnego  rozwoju  dziecka  oraz  rozpoznanie  jego
indywidualnych  możliwości  psychofizycznych  wynikających  w  szczególności  z
niepełnosprawności,  niedostosowania  społecznego,  szczególnie  uzdolnionego,  z
zaburzeniami komunikacji językowej, choroby przewlekłej, sytuacji kryzysowych lub
traumatycznych.

10. Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i poradniami specjalistycznymi,
zapewniając wychowankom w miarę potrzeb pomoc lub konsultacje.
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§ 66

Zadania nauczyciela oddziału przedszkolnego

1. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu wychowanków
podczas  pobyty  w przedszkolu i  poza  jego terenem w czasie  wycieczek spacerów
i imprez.

2. Tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci.

3. Planuje i prowadzi prace dydaktyczno-wychowawczą w oparciu o wybrany program
wychowania przedszkolnego.

4. Prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu rozpoznanie możliwości  i potrzeb
rozwojowych wychowanków.

5. Przeprowadza  analizę  gotowości  dziecka  do  nauki  w  szkole,  w  roku  szkolnym
poprzedzającym  rozpoczęcie  przez  dziecko  nauki  w  klasie  pierwszej  szkoły
podstawowej /diagnoza przedszkolna/.

6. Współpracuje z pedagogiem, psychologiem logopedą i innymi specjalistami służącymi
pomocą w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych.

7. Nauczyciel  prowadzi  dokumentację  swojej  pracy:  dziennik  zajęć,  plany  pracy
dydaktyczno-wychowawczej tygodniowe i miesięczne, arkusze obserwacji dziecka.

8. Informuje  rodziców  o  zadaniach  wychowawczych  i  kształcących  realizowanych  w
przedszkolu,  zapoznaje  rodziców  z  podstawą  programową,  włącza  ich  do
kształtowania u dziecka określonych tam wiadomości i umiejętności.

9. Udziela rodzicom informacji o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włącza ich do
wspierania osiągnięć rozwojowych.

10. Zachęca  rodziców  do  współdecydowania  w  sprawach  oddziału  przedszkolnego
i współpracy w organizacji wydarzeń, w których biorą udział dzieci.

11. Organizuje spotkania z rodzicami i indywidualne konsultacje. 

12. Stale  doskonali  metody  pracy  z  dziećmi,  podnosi  swoją  wiedzę  pedagogiczną,
doskonali warsztat pracy, uczestniczy w różnych formach doskonalenia zawodowego.

§ 67

Opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi
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1. Dzieci przyjęte do oddziału przedszkolnego, którym stan zdrowia uniemożliwia lub
znacznie  utrudnia  uczęszczanie  do  szkoły,  obejmuje  się  indywidualnym
obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.

2. Indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne organizuje dyrektor
Zespołu  na  wniosek  rodziców  i  na  podstawie  orzeczenia  wydanego  przez  zespół
orzekający poradni psychologiczno-pedagogicznej, poradni specjalistycznej.

3. Szczegółowe  zasady  organizowania  indywidualnego  obowiązkowego  rocznego
przygotowania przedszkolnego określają odrębne przepisy.

4. Dla  dzieci,  które  posiadają  opinię  o  potrzebie  wczesnego  wspomagania  rozwoju
dziecka do czasu podjęcia nauki w szkole, dyrektor szkoły organizuje zajęcia zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

§ 68

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

1. Pomoc  psychologiczno-pedagogiczna  w  oddziale  przedszkolnym  polega  na
rozpoznaniu możliwości psychofizycznych dziecka oraz rozpoznawaniu i zaspokajaniu
indywidualnych  potrzeb  rozwojowych  i  edukacyjnych  wychowanka  wynikających
w szczególności z :

a. niepełnosprawności,

b. szczególnych uzdolnień,

c. choroby przewlekłej,

d. niedostosowania społecznego,

e. zagrożenia niedostosowaniem społecznym,

f. specyficznych trudności w uczeniu się,

g. zaburzeń komunikacji językowej,

h. sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,

i. niepowodzeń edukacyjnych,

j. zaniedbań środowiskowych,
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1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy: dziecka, rodziców,
poradni psychologiczno-pedagogicznej, nauczyciela.

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w formie zajęć specjalistycznych,
korekcyjno- kompensacyjnych, logopedycznych, oraz o charakterze terapeutycznym.

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z
rodzicami  dzieci,  poradniami  psychologiczno-pedagogicznymi,  placówkami
doskonalenia nauczycieli.

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno- pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
5. Nauczyciel  organizuje  pomoc  psychologiczno-  pedagogiczną  rozpoznając

indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne wychowanka oraz jego możliwości
psychofizyczne. Planuje sposoby ich zaspakajania. Informuje dyrektora o konieczności
objęcia  dziecka  pomocą  psychologiczno-pedagogiczną,  prowadzi  obserwacje
pedagogiczną.

6. Pedagog  udziela  dziecku pomocy psychologiczno-  pedagogicznej,  informuje  o  tym
dyrektora,  prowadzi  działania  diagnostyczne,  wspiera  mocne  strony  dziecka,
podejmuje działania minimalizujące skutki zaburzeń rozwojowych, prowadzi terapię.

7. Dyrektor organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Tworzy zespół, wyznacza
koordynatora  zespołu,  ustala  formy i  sposoby pomocy w oparciu  o obowiązujące
przepisy.

8. Do zadań zespołu należy:

a. ustalenie zakresu, w którym dziecko wymaga pomocy psychologiczno- pedagogicznej,
b. określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania pomocy,
c. opracowanie planu działań wspierających,
d. opracowanie  indywidualnego  programu  edukacyjno-terapeutycznego  przypadku

dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
e. ocena efektywności pomocy udzielonej dziecku,
f. określenie form, sposobów i okresu udzielania dalszej pomocy
g. podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
h. założenie i prowadzenie kart indywidualnych potrzeb dziecka.

1. Celem udzielania  rodzicom  pomocy psychologiczno-pedagogicznej  jest  wspieranie
ich  w  rozwiązywaniu  problemów  wychowawczych  i  rozwijanie  ich  umiejętności
wychowawczych.

1. Pomoc  psychologiczno-pedagogiczna  jest  udzielana  rodzicom  w  formie  porad  i
konsultacji.

2. Rodzice mają prawo wnioskować o udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
do  udziału  w spotkaniach  zespołu,  wnioskować  o  udział  w  spotkaniach  zespołu  :
lekarza, psychologa, logopedy lub innego specjalisty oraz wnioskować o dokonanie
przez  zespół  oceny  efektywności  form  pomocy  przed  terminem  ustalonym  przez
dyrektora.

3. Rodzice są informowani o ustalonych formach pomocy, okresie i wymiarze godzin.
4. Osoby  biorące  udział  w  spotkaniu  zespołu  obowiązane  są  do  nie  ujawniania

omawianych spraw.
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§ 69

Prawa i obowiązki dziecka

1. Dziecko w oddziale przedszkolnym ma prawa wynikające z konwencji Praw Dziecka,
przepisów oświatowych oraz niniejszego statutu.

2. Dziecko ma prawo do:

a. właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczego,  wychowawczego i dydaktyczne-
go zgodnie z zasadami higieny umysłowej,

b. szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania, 

c. ochrony przed wszelkimi  formami  przemocy fizycznej  i  psychicznej,  poszanowania
jego godności osobistej i jego własności,

d. partnerskiej rozmowy na każdy temat,

e. akceptacji jego osoby,

f. doświadczenia konsekwencji własnego zachowania.

1. Wychowanek ma obowiązek:

a. podporządkowania  się  obowiązującym  w  grupie  umowom  i  zasadom  współżycia
społecznego,

b. zachowania zasad bezpieczeństwa podczas zabawy i pobytu w szkole,

c. szanowania wytworów pracy własnej i innych dzieci,

d. zgłaszania niedyspozycji zdrowotnych,

e. przestrzegania zasad higieny.

§70

Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola i
oddziału przedszkolnego

1. Rodzice przyprowadzają zdrowe dzieci w ustalonych godzinach- od 720 do 820.

2. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane przez  rodziców (prawnych 
opiekunów) lub upoważnioną przez nich pełnoletnia osobę (upoważnienie na piśmie).

3. Upoważniona przez rodziców może być jedynie osoba zapewniająca pełne 
bezpieczeństwo dziecku.
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4. Rodzice przyjmują na siebie  pełne konsekwencje związane z bezpieczeństwem 
dziecka w drodze do przedszkola (szkoły) i do domu.

5. Nauczycielka może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan zamierzającej 
odebrać dziecko będzie wskazywał, nie jest w stanie zapewnić dziecku 
bezpieczeństwa (upojenie alkoholowe).

Rozdział X

Przedszkole

§ 71

 Zasady przyjmowania do przedszkola

1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku od 3 lat do 5 lat.

2. Dziecku, któremu odroczono spełnianie obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola do
końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowego, w którym kończy 10 lat.

3.  Do  przedszkola  przyjmowane  są  w  pierwszej  kolejności  dzieci  matek  lub  ojców  samotnie
wychowujących  dzieci,  matek  lub  ojców,  wobec  których  orzeczono  znaczny  lub  umiarkowany
stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy albo niezdolność do samodzielnej
egzystencji na podstawie odrębnych przepisów, a także dzieci rodzin zastępczych.

4. W przypadkach, gdy liczba dzieci zgłoszonych do przedszkola nie przekracza liczby miejsc, przyjęć
dokonuje dyrektor Zespołu na podstawie złożonych przez rodziców (opiekunów)  wypełnionych
kart zgłoszeń.

5. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych do przedszkola dzieci przekracza liczbę miejsc o przyjęciu
decyduje Komisja Społeczna powołana na wniosek dyrektora przez Wójta Gminy.

6. W skład komisji, o której mowa w pkt 5, wchodzą:

a) dyrektor Zespołu,

b) przedstawiciel Rady Pedagogicznej,

c) przedstawiciel Związków Zawodowych zrzeszających  nauczycieli.

7. Organem odwoławczym od decyzji Komisji jest Wójt Gminy.
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8. Rodzice ubiegający się o umieszczenie dziecka w przedszkolu zobowiązani są złożyć w terminie do
30 kwietnia każdego roku u dyrektora Zespołu prawidłowo wypełnioną karę zgłoszenia dziecka oraz
inny dokumenty.

9. Rekrutacje dzieci  do przedszkola prowadzi  się co roku na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy
Wilków wg ustalanych terminów, dotyczących:

a) wydawanie i przyjmowanie od rodziców „kart zgłoszeń dziecka”,

b) Komisja Społeczna dokonuje kwalifikacji dzieci do przedszkola na najbliższy rok szkolny,

c)  dyrektor  Zespołu  wywiesza  w  miejscu  dostępnym  dla  zainteresowanych  imienne  listy
przyjętych oraz informacje dla rodziców dzieci nie przyjętych, do kogo i w jakim  terminie mogą
składać podanie o ponowne rozpatrzenie sprawy.

10.  Przyjmowanie  dzieci  do przedszkola  w ciągu  roku  szkolnego odbywa się  wg zasad  kryteriów
określonych w pkt 1 – 9.

11. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę uprawniającą dyrektora Zespołu do skreślenia dziecka z
listy wychowanków przedszkola w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności powyżej dwóch
tygodni  lub  zalegania  z  odpłatnością  za  przedszkole,  po  uprzednim  pisemnym  zawiadomieniu
rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.

12. Wychowankowie przedszkola mają prawo do:

a) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczego i dydaktycznego zgodnie z
zasadami higieny pracy umysłowej i programem nauczania w przedszkolu,

b) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej, ochrony i poszanowania
jego godności osobistej,

c) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo – dydaktycznym.

13. Wymienione w pkt 12 prawa dziecka realizowane są  w trakcie organizowanego i prowadzonego
procesu wychowawczo – dydaktycznego, z zachowaniem form zgodnych z metodyką i programem
wychowania w przedszkolu we współpracy z domem rodzinnym dziecka.

§ 72

Cele przedszkola

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty
oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności w podstawie
programowej wychowania przedszkolnego.

2. Wspomaganie  i  ukierunkowanie indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie  z
jego wrodzonym potencjałem i indywidualnymi możliwościami i potrzebami
rozwojowymi  w  relacjach  ze  środowiskiem  społeczno-kulturowym  i
przyrodniczym.
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3. Cele  przedszkola  oraz  obszary,  w  których  należy  wspomagać  rozwój,
wychowywać i kształcić dzieci zawiera podstawa programowa.

§ 73

Zadania  przedszkola

1. Zapewnienie  stałej  opieki  nad  dziećmi  w  czasie  pobytu  w  przedszkolu,  w
trakcie  zajęć  poza  budynkiem  szkoły  oraz  wycieczek,  dając  im  poczucie
bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.

2. Wychowanie i nauczanie w atmosferze akceptacji.

3. Stymulowanie  rozwoju  umysłowego,  emocjonalnego,  społecznego  z
uwzględnieniem  ich  potrzeb,  w  tym  dzieci  ze  specjalnymi  potrzebami
edukacyjnymi.

4. Umożliwienie  dzieciom  podtrzymania  poczucia  tożsamości  narodowej,
językowej, religijnej, etnicznej, zgodnie z wolą rodziców.

5. Kształtowanie nawyków i postaw służących ochronie zdrowia.

6. Kształtowanie świadomości moralno - społecznej.

7. Prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanka.

8. Wspomaganie  indywidualnego  rozwoju  dziecka  oraz  rozpoznanie  jego
indywidualnych możliwości psychofizycznych wynikających w szczególności z
niepełnosprawności, niedostosowania społecznego, szczególnie uzdolnionego,
z  zaburzeniami  komunikacji  językowej,  choroby  przewlekłej,  sytuacji
kryzysowych lub traumatycznych.

9. Współpraca  z  poradnią  psychologiczno-pedagogiczną  i  poradniami
specjalistycznymi,  zapewniając  wychowankom  w  miarę  potrzeb  pomoc lub
konsultacje.

§ 74

Zadania nauczyciela przedszkola

1. Nauczyciel  odpowiada  za  bezpieczeństwo  i  zdrowie  powierzonych  mu
wychowanków podczas pobyty w przedszkolu i poza jego terenem w czasie
wycieczek spacerów i imprez.

2. Tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci.
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3. Planuje  i  prowadzi  prace  dydaktyczno-wychowawczą  w oparciu  o wybrany
program wychowania przedszkolnego.

4. Prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu rozpoznanie możliwości  i
potrzeb rozwojowych wychowanków.

5. Współpracuje z  pedagogiem,  psychologiem logopedą i  innymi specjalistami
służącymi  pomocą  w  rozwiązywaniu  problemów  dydaktyczno-
wychowawczych.

6. Nauczyciel prowadzi dokumentację swojej pracy: dziennik zajęć, plany pracy
dydaktyczno-wychowawczej  tygodniowe  i  miesięczne,  arkusze  obserwacji
dziecka.

7. Informuje rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych
w przedszkolu, zapoznaje rodziców z podstawą programową, włącza ich do
kształtowania u dziecka określonych tam wiadomości i umiejętności.

8. Udziela rodzicom informacji o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włącza
ich do wspierania osiągnięć rozwojowych.

9. Zachęca rodziców do współdecydowania w sprawach oddziału przedszkolnego
i współpracy w organizacji wydarzeń, w których biorą udział dzieci.

10. Organizuje spotkania z rodzicami i indywidualne konsultacje. 

11. Stale doskonali metody pracy z dziećmi, podnosi swoją wiedzę pedagogiczną,
doskonali  warsztat  pracy,  uczestniczy  w  różnych  formach  doskonalenia
zawodowego.

§ 75

Opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi

1. Dla  dzieci,  które  posiadają  opinię  o  potrzebie  wczesnego  wspomagania
rozwoju dziecka do czasu podjęcia nauki w szkole, dyrektor szkoły organizuje
zajęcia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział XI

 Postanowienia końcowe.

§ 76

1. Gospodarka finansowa i materiałowa prowadzona jest zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Obsługę finansową Zespołu prowadzi Obsługa Finansowa Szkół przy Urzędzie Gminy w Wilkowie.

3. Zespół we własnym zakresie zapewnia obsługę administracyjną i gospodarczą.
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§ 77

1. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 78

1. Zespół Szkół posiada pieczęć urzędową zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zespół szkół używa stempli wg wzorów

„Zespół Szkół Publicznych w Zagłobie

Szkoła Podstawowa"

„Zespół Szkół Publicznych w Zagłobie

Przedszkole"

§ 79

1. Zmiany w Statucie uchwala Rada Pedagogiczna.

2. Nowelizacja Statutu następuje w formie uchwały.

3. Znowelizowany Statut jest przekazywany organowi prowadzącemu Zespół i organowi

nadzoru pedagogicznego".

Nowelizacja Statutu Zespołu Szkół Publicznych w Zagłobie nastąpiła uchwałą Rady Pedagogicznej
w dn.09.09.2018r.

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH
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