STATUT
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 14
IM. MAJORA HENRYKA SUCHARSKIEGO W JAWORZNIE

(tekst ujednolicony zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 14/28/11/2017/2018 z dnia 28.11.2017r.)
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Rozdział 1.
Postanowienia ogólne.
§1
1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
1) Szkole - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 14 im. Majora Henryka Sucharskiego
w Jaworznie;
2) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe;
3) Statucie – należy przez to rozumieć niniejszy Statut;
4) uczniach – należy przez to rozumieć uczniów Szkoły;
5) oddziale – należy przez to rozumieć podstawową jednostkę organizacyjną Szkoły, skupiającą
grupę uczniów, w tym samym wieku, realizujących ten sam program nauczania;
6) Oddziale Przedszkolnym – należy przez to rozumieć grupę dzieci liczącą nie więcej niż 25
dzieci, w wieku 3 - 6 lat funkcjonującą w budynku Szkoły, zachowującą odrębności
programowe, zaś kształcenie i wychowanie w nim jest zorganizowane odmiennie niż w
oddziałach szkoły podstawowej;
7) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby
(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
8) nauczycielach – należy przez to rozumieć nauczycieli zatrudnionych w Szkole;
9) Arkuszu organizacyjnym – należy przez to rozumieć „Arkusz Organizacji Pracy Szkoły
Podstawowej nr 14 im. Majora Henryka Sucharskiego w Jaworznie” zatwierdzony przez organ
prowadzący.
§2
1. Szkoła nosi nazwę:
Szkoła Podstawowa nr 14
im. Majora Henryka Sucharskiego w Jaworznie
2. Dopuszcza się możliwość stosowania skrótu nazwy Szkoły.
3. Rodzaj szkoły – jednostka systemu oświaty - publiczna, ośmioletnia szkoła podstawowa dla
dzieci i młodzieży.
4. Siedzibą Szkoły jest samodzielny budynek szkolny przy ul. Niemcewicza 7a w Jaworznie
§3
1. Organem prowadzącym Szkołę jest Jaworzno - Miasto na prawach powiatu z siedzibą przy
ul. Grunwaldzkiej 33 w Jaworznie.
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2. Organem nadzoru pedagogicznego jest Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.
3. Szkoła jest jednostką organizacyjną Gminy Jaworzno, działającą w formie jednostki budżetowej.
4. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Szkoły regulują odrębne przepisy.
5. Podstawą gospodarowania środkami finansowymi w Szkole jest plan finansowy, sporządzony i
zatwierdzony przez Dyrektora.
6. Obsługę finansowo – księgową oraz organizacyjno – administracyjną zapewnia Szkole Miejski
Zespół Obsługi Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Jaworznie z siedzibą przy ul. Zacisze
Boczna 3 w Jaworznie, będący jednostką organizacyjną Gminy Jaworzno.
§4
1. Szkoła używa pieczęci o treści:
1) pieczęć podłużna:
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14
im. Majora Henryka Sucharskiego
43-600 Jaworzno, ul. Niemcewicza 7a
NIP: 632-192-53-25, REGON 000729095
tel. 32-762-93-26
2) pieczęć podłużna:

GMINA MIASTA JAWORZNA
NIP: 632-201-00-13
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14
im. Majora Henryka Sucharskiego
43-600 Jaworzno, ul. Niemcewicza 7a
3) pieczęć okrągła:
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14
IM. MAJORA HENRYKA SUCHARSKIEGO
W JAWORZNIE

Rozdział 2.
Cele i zadania szkoły oraz sposoby ich wykonania.
§5
1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie i
realizuje program wychowawczy w oparciu o zasady Konstytucji, Powszechnej Deklaracji Praw
Człowieka i Międzynarodowej Konwencji Praw Dziecka.
2. Szkoła umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych dla uzyskania świadectwa i
kontynuacji dalszej edukacji w szkołach ponadpodstawowych zgodnie z ich indywidualnymi
wyborami.
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3. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie
stosownie do warunków Szkoły i wieku uczniów.
§6
1. Szczegółowe cele Szkoły:
1) kształcenie i wychowanie służące rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości
Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego przy
jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur i historii Europy i świata;
2) zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju;
3) przygotowanie uczniów do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o
zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności;
4) wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu,
patriotyzmu i szacunku dla tradycji;
5) wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających
bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);
6) wzmacnianie i podtrzymywanie u uczniów poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej,
narodowej, regionalnej i etnicznej;
7) formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;
8) rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;
9) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i
wnioskowania;
10) ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;
11) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;
12) wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które
pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;
13) wspieranie uczniów w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej
edukacji;
14) wszechstronny rozwój osobowy uczniów przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i
rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej;
15) kształtowanie u uczniów postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu
społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość;
16) zachęcanie uczniów do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na
umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy.
§7
1. Do zadań Szkoły należą w szczególności:
1) kształtowanie kompetencji językowych uczniów oraz dbanie o wyposażenie uczniów w
wiadomości i umiejętności umożliwiające komunikowanie się w języku polskim w sposób
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poprawny i zrozumiały;
2) stwarzanie uczniom warunków do:
a) nabywania

wiedzy

i

umiejętności

potrzebnych

do

rozwiązywania

problemów

z wykorzystaniem metod i technik wywodzących się z informatyki, w tym logicznego i
algorytmicznego myślenia, programowania, posługiwania się aplikacjami komputerowymi,
b) wyszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł,
c) posługiwania się komputerem i podstawowymi urządzeniami cyfrowymi oraz stosowania
tych umiejętności na zajęciach z różnych przedmiotów, w szczególności do pracy nad
tekstem, wykonywania obliczeń, przetwarzania informacji i jej prezentacji w różnych
postaciach,
3) wprowadzanie uczniów w świat literatury, ugruntowanie ich zainteresowań czytelniczych oraz
wyposażenie w kompetencje czytelnicze potrzebne do krytycznego odbioru utworów
literackich, tekstów kultury, poznawczych i popularno – naukowych;
4) przygotowanie uczniów do dokonywania świadomych i odpowiedzialnych wyborów w trakcie
korzystania z zasobów dostępnych w Internecie;
5) indywidualizowanie wspomagania rozwoju uczniów, stosownie do jego potrzeb i możliwości;
6) kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów w tym wdrożenie ich do zachowań
higienicznych, bezpiecznych dla zdrowia własnego i innych osób;
7) ugruntowanie wiedzy z zakresu prawidłowego odżywiania się, korzyści płynących z
aktywności fizycznej i stosowania profilaktyki;
8) dostosowanie nauczania do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia;
9) wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji narodowych,
przygotowanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i
lokalnego, w tym do angażowania się w wolontariat;
10) wychowanie uczniów w duchu akceptacji i szacunku dla innych ludzi;
11) kształtowanie postaw szacunku dla środowiska przyrodniczego, w tym upowszechniania
wiedzy o zasadach zrównoważonego rozwoju;
12) motywowanie do działań na rzecz ochrony środowiska oraz rozwijanie zainteresowania
ekologią;
13) przygotowywanie uczniów, przyszłych absolwentów Szkoły, do świadomego wyboru dalszej
ścieżki edukacyjnej poprzez ukierunkowanie ich do rozpoznania i akceptacji własnych
predyspozycji intelektualnych, psychicznych i fizycznych;
14) kształtowanie u uczniów kompetencji społecznych takich, jak komunikacja i współpraca w
grupie;
15) ukierunkowanie procesu wychowawczego na wartości, które wyznaczają cele wychowania i
kryteria jego oceny;
16) podejmowanie działań związanych z miejscami ważnymi dla pamięci narodowej, formami
upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości, najważniejszymi świętami narodowymi i
symbolami państwowymi;
17) udzielanie uczniom zdiagnozowanej pomocy psychologiczno - pedagogicznej, zgodnie z ich
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potrzebami i zaleceniami;
18) udzielanie

wsparcia

rodzicom

dziecka

potrzebującego

pomocy

psychologiczno

–

pedagogicznej;
19) organizowanie opieki i pomocy uczniom niepełnosprawnym zgodnie z ich zdiagnozowanymi
potrzebami;
20) udzielanie wsparcia rodzicom uczniów niepełnosprawnych zgodnie z ich potrzebami;
21) organizowanie procesu dydaktyczno - wychowawczego z zachowaniem szeroko pojętych
zasad bezpieczeństwa uczniów i wszystkich pracowników szkoły.
§8
1. Szkoła wykonuje swoje zadania w odniesieniu do uczniów poprzez:
1) diagnozę możliwości, predyspozycji i potrzeb uczniów będącej wynikiem bieżącej ich
obserwacji, rozmów z rodzicami, przeprowadzaniem wywiadów środowiskowych i ankiet;
2) odpowiednią stymulację rozwoju ucznia poprzez dostosowanie tempa pracy do jego
możliwości intelektualnych I psychofizycznych;
3) tworzenie warunków umożliwiających zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do jej
ukończenia oraz do dalszego kształcenia w szkole ponadpodstawowej poprzez:
a) skomponowanie

wysokiej

jakości

szkolnego

zestawu

programów

nauczania,

dostosowanego do możliwości Szkoły,
b) zatrudnianie wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej,
c) bieżące zapewnianie odpowiedniej bazy dydaktycznej, materialno-technicznej i bieżące
jej unowocześnianie na miarę możliwości finansowych Szkoły,
d) stosowanie wewnątrzszkolnego systemu monitorowania i diagnozowania osiągnięć
szkolnych uczniów,
e) podejmowanie działań zmierzających do pozyskania podmiotów wspierających rozwój
dzieci wybitnie uzdolnionych,
4) kształtowanie środowiska wychowawczego uczniów wspierając w tym zakresie ich rodziców,
samorządność uczniowską, kultywując lokalne tradycje;
5) systematyczne monitorowanie zachowania dzieci, współpracując z organizacjami i
instytucjami działającymi w obszarach: dydaktyki, wychowania, opieki, kultury i sportu,
6) zapewnianie bezpiecznego pobytu uczniów w Szkole oraz podczas zajęć organizowanych w
jej ramach poza jej terenem;
7) wspieranie, w miarę jej możliwości organizacyjnych i materialnych, dzieci z rodzin
najuboższych lub znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej;
8) stosowanie aktywizujących metod nauczania - praca metodą projektu i udział w projektach
edukacyjnych;
9) organizację

zajęć

pozalekcyjnych

rozwijających

kreatywność,

innowacyjność

przedsiębiorczość;
10) organizację imprez artystycznych i sportowych z udziałem uczniów lub dla nich;
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11) realizację zadań wynikających z wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego;
12) organizację wolontariatu szkolnego.
§9
1. Sposoby realizacji zadań:
1) dbałość o poprawność stosowania języka na wszystkich przedmiotach i edukacjach;
2) organizacja i udział w konkursach;
3) realizacja podstawy programowej;
4) zajęcia biblioteczne, wykorzystanie tekstów na wszystkich edukacjach i przedmiotach,
wyszukiwanie informacji z różnych źródeł;
5) organizacja lekcji i zajęć pozalekcyjnych z wykorzystaniem IT, konkursy, prezentacje, projekty
edukacyjne;
6) diagnoza na wejściu i bieżąca, organizacja zajęć rozwijających zainteresowania oraz zajęć w
ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
7) diagnoza umiejętności uczniów i wykorzystanie informacji o problemach i dysfunkcjach w celu
dostosowania procesu uczenia się uczniów w tym metod i form pracy, sposobów sprawdzania
i oceniania wiedzy i umiejętności;
8) promowanie zdrowego stylu życia, udział w różnorodnych projektach, realizacja treści
podstawy programowej oraz działań w ramach programu wychowawczo-profilaktycznego;
9) kultywowanie obrzędów i zwyczajów, kształtowanie postaw patriotycznych, udział w akcjach
społeczno – środowiskowych;
10) organizacja szkolnego systemu doradztwa zawodowego;
11) kształtowanie umiejętności współpracy i pracy w grupach, dbałość o poprawną komunikację
w czasie lekcji i innych zajęć, organizowanie wspólnych wyjazdów – wyjść (zajęcia terenowe,
obserwacje, wycieczki, projekty edukacyjne);
12) wykorzystanie metody projektu w procesie uczenia się uczniów;
13) organizacja imprez środowiskowych, lekcji otwartych;
14) organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz
przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie: zajęć rozwijających
uzdolnienia, rozwijających umiejętności uczenia się, pomocy dydaktycznej, specjalistycznych:
korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalnospołeczne, zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, zindywidualizowanej
ścieżki kształcenia, porad i konsultacji, warsztatów;
15) organizacja zajęć rewalidacyjnych zgodnych z potrzebami uczniów na podstawie orzeczeń
poradni psychologiczno-pedagogicznych;
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§ 10
2. Szkoła realizuje cele i zadania we współpracy z:
1) rodzicami

uczniów

w

zakresie

realizacji

zadań

edukacyjnych,

wychowawczych

i opiekuńczych;
2) poradniami

psychologiczno-pedagogicznymi,

w

tym

poradniami

specjalistycznymi

w zakresie profilaktyki oraz udzielania specjalistycznej pomocy dzieciom i rodzicom;
3) innymi szkołami i placówkami systemu oświaty w zakresie realizowania zadań oświatowych;
OIK, Strażą Miejską, Policją, innymi służbami i instytucjami w zakresie bezpieczeństwa i
wychowania.
Rozdział 3.
Organy szkoły.
§ 11

1.

Organami Szkoły są:
1) Dyrektor Szkoły;
2) Rada Pedagogiczna;
3) Samorząd Uczniowski;
4) Rada Rodziców.
§ 12

1. Dyrektor w szczególności:
1) kieruje działalnością Szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz;
2) sprawuje nadzór pedagogiczny;
3) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w Szkole, a także bezpieczne
i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych poza jej siedzibą;
4) zapewnia pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy;
5) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
6) wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w punkcie 5 niezgodnych z przepisami prawa
i niezwłocznie zawiadamia o tym organ prowadzący Szkołę oraz organ sprawujący nadzór
pedagogiczny;
7) przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje jej zebrania oraz jest odpowiedzialny za
zawiadomienie jej członków o terminie i porządku zebrania;
8) przedstawia Radzie Pedagogicznej w terminie do 31 sierpnia każdego roku wyniki i wnioski
ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Szkoły;
9) jako kierownik jednostki zaliczanej do sektora finansów publicznych ponosi odpowiedzialność
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych za czynności dokonywane w ramach jego
kompetencji dotyczących dysponowania środkami finansowymi oraz zaciągania zobowiązań,
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a także sporządzania i zatwierdzania planu finansowego oraz przeniesień wydatków w tym
planie;
10) dba o powierzone mu mienie Szkoły;
11) współpracuje z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim w zakresie
statutowych zadań Szkoły;
12) opracowuje Arkusz organizacyjny i przedkłada go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu
po uprzednim uzyskaniu opinii właściwych statutowo organów nauczycielskich związków
zawodowych oraz organu nadzoru pedagogicznego;
13) ustala, po

zasięgnięciu

opinii Rady Pedagogicznej, tygodniowy

rozkład

zajęć

z

uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych
opiekunów) uczniów;
14) dokonuje ocen pracy nauczycieli oraz nadaje w drodze decyzji administracyjnej stopień
awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego;
15) powołuje komisję, która rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe między organami Szkoły;
16) współpracuje ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji
praktyk pedagogicznych;
17) gromadzi informacje o pracy nauczyciela w celu dokonywania oceny;
18) powierza stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze w przypadku przyznania
szkole tych stanowisk przez organ prowadzący oraz określa zakres ich zadań
i odpowiedzialności;
19) odwołuje ze stanowisk, o których mowa w punkcie 18;
20) określa zakres kompetencji i odpowiedzialności nauczyciela, który na mocy zarządzenia
Prezydenta Miasta Jaworzna zastępuje go w czasie jego nieobecności;
21) jako kierownik zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli i pracowników nie
będących nauczycielami podejmuje, w stosunku do nich, decyzje w sprawach:
a) zatrudniania i zwalniania,
b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych,
c) występowania w sprawach odznaczeń i innych wyróżnień,
22) podejmuje decyzje o zawieszaniu zajęć na podstawie odrębnych przepisów;
23) dopuszcza szkolne programy nauczania;
24) inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie
kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub
metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji wychowanków;
25) stwarza warunki do działania w Szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w
szczególności harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub
rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
Szkoły;
26) podejmuje decyzje zakończenia udzielenia pomocy uczniom w zajęciach dydaktyczno –
wychowawczych i specjalistycznych na wniosek rodziców lub nauczyciela prowadzącego
zajęcia;
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27) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego ucznia;
28) wyraża zgodę w drodze decyzji na realizację obowiązku szkolnego poza Szkołą;
29) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,
30) zapewnia prawidłowe prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji Szkoły.
2. Dyrektor podejmuje decyzje na podstawie:
1) pełnomocnictwa udzielonego mu przez Prezydenta Miasta Jaworzna,
2) obowiązujących przepisów prawa.
§ 13
1. Rada Pedagogiczna, zwana dalej Radą, jest kolegialnym organem Szkoły w zakresie realizacji jego
statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2. W skład Rady wchodzi Dyrektor Szkoły, jako jej przewodniczący oraz wszyscy nauczyciele
zatrudnieni w Szkole.
3. Rada ustala regulamin swojej działalności, a jej posiedzenia są protokołowane.
4. W zebraniach Rady mogą również brać udział, z głosem doradczym, za jej zgodą wyrażoną w
głosowaniu jawnym, osoby zapraszane przez przewodniczącego z jego inicjatywy lub na wniosek,
co najmniej, trzech członków Rady, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w
szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza
lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i
innowacyjnej Szkoły.
5. Zebrania Rady są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w związku z
klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktycznowychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.
6. Zebrania Rady organizowane są z inicjatywy jej przewodniczącego lub na wniosek organu
prowadzącego lub organu nadzoru pedagogicznego lub co najmniej 1/3 jej składu osobowego.
7. Przewodniczący Rady prowadzi i przygotowuje zebrania Rady oraz jest odpowiedzialny za
zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem
Rady.
8. Przewodniczący Rady, jako Dyrektor Szkoły, przedstawia Radzie, nie rzadziej niż dwa razy w roku
szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje
o działalności Szkoły.
9. Rada rozstrzyga wszystkie sprawy należące do jej kompetencji podejmując uchwały lub zajmuje
stanowiska, niewywołujące skutków prawnych, w szczególności poprzez:
1) oświadczenia;
2) deklaracje;
3) opinie;
4) apele.
10. Rozstrzygnięcia, o których mowa w ust. 9 podejmowane są zwykłą większością głosów
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w obecności co najmniej połowy członków Rady.
11. Osoby biorące udział w zebraniach Rady są obowiązane do nieujawniania poruszanych na nich
spraw, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych
pracowników Szkoły.
12. Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 9 niezgodnych z przepisami
prawa.
13. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Szkołę
oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
14. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę lub jej część w razie stwierdzenia jej
niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego Szkołę.
Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
§ 14

1. Do kompetencji stanowiących Rady należy:
1) zatwierdzanie planów pracy Szkoły;
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
3) podejmowanie

uchwał

w

sprawie

eksperymentów

pedagogicznych

w

szkole,

po

zaopiniowaniu ich przez Radę Rodziców;
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły;
5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego
nad Szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Szkoły;
6) opracowywanie projektu Statutu oraz jego zmian, a także ich uchwalanie.
2. Rada przygotowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i przedstawia go do
zaopiniowania Radzie Rodziców.
§ 15
1. Rada opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy Szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;
2) projekt planu finansowego Szkoły;
3) Arkusz Organizacyjny Szkoły;
4) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
5) wnioski o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta Jaworzna lub innych nagród za
szczególne osiągnięcia ucznia;
6) powierzenie i odwołanie ze stanowiska wicedyrektora Szkoły;
7) propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć
w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych;
8) propozycje Dyrektora Szkoły w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznowychowawczych;
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9) dopuszczenie do użytku w Szkole zaproponowanego przez nauczyciela programu nauczania;
10) propozycje Dyrektora Szkoły w sprawie zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych
obowiązujących we wszystkich oddziałach danej klasy przez, co najmniej trzy lata oraz
materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w poszczególnych oddziałach w danym roku
szkolnym;
11) włączenie do szkolnego zestawu programów nauczania dodatkowych zajęć edukacyjnych,
do których zalicza się zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język nowożytny
nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęcia, dla których nie została
ustalona podstawa programowa;
12) udzielenie zezwolenia na indywidualny program nauki;
13) udzielenie zezwolenia na indywidualny tok nauki;
14) warunki i formę przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty dla ucznia objętego pomocą
psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane
z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzeniami komunikacji językowej lub sytuacją
kryzysową lub traumatyczną;
15) zamiar podjęcia działalności w Szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, w
szczególności przez organizację harcerską, których celem statutowym jest działalność
wychowawcza

albo

rozszerzenie

i

wzbogacenie

form

działalności

dydaktycznej,

wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej Szkoły;
16) inne sprawy istotne dla Szkoły.
§ 16

1. Rada ma uprawnienia do:
1) wyrażenia zgody na egzamin klasyfikacyjny ucznia nieklasyfikowanego z powodu
nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach;
2) postanowienia o promowaniu ucznia szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej;
3) postanowienia o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I – III;
4) do promowania do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego
z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
5) delegowania dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata
na stanowisko Dyrektora Szkoły;
6) wyboru swojego przedstawiciela do zespołu oceniającego w przypadku odwołania
nauczyciela od oceny swojej pracy zawodowej;
7) wnioskowania do organu prowadzącego o nagrody Prezydenta Miasta Jaworzna;
8) podejmowania decyzji w sprawie przedłużenia okresu nauki uczniowi posiadającemu
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność;
9) wystąpienia z wnioskiem do Dyrektora o odwołanie nauczyciela ze stanowiska kierowniczego
w Szkole;
10) wystąpienia z wnioskiem do Prezydenta Miasta Jaworzna o odwołanie nauczyciela ze
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stanowiska Dyrektora.
§ 17
1. W Szkole działa Samorząd Uczniowski zwany dalej Samorządem.
2. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.
3. Samorząd uchwala regulamin określający w szczególności:
1) strukturę organizacyjną Samorządu;
2) zakres zadań i kompetencji jego organów;
3) szczegółowy tryb wyboru do samorządów oddziałów;
4) szczegółowy tryb wyborów do organów Samorządu;
5) zasady działania Samorządu.
4. Regulamin nie może być sprzeczny ze Statutem.
5. Przedstawiciele Samorządu są wybierani przez uczniów Szkoły w demokratycznych wyborach równych, powszechnych i tajnych.
6. Kadencja organów Samorządu trwa jeden rok szkolny.
7. Organy Samorządu podejmują decyzje pozostające w ich kompetencji w drodze uchwały lub
zajmują stanowiska, niewywołujące skutków prawnych w szczególności poprzez:
1) oświadczenia,
2) deklaracje,
3) opinie,
4) apele.
8. Rozstrzygnięcia, o których mowa w ust. 7 podejmowane są zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy członków danego organu Samorządu.
9. Każdy uczeń Szkoły ma obowiązek respektowania wszystkich uchwał i postanowień organów
Samorządu.
10. Uczniowie Szkoły mają obowiązek z całą powagą traktować wybory do organów Samorządu, tak
aby funkcje w nich objęły osoby naprawdę odpowiedzialne i godne zaufania.
11. Poprzez swoją działalność samorząd realizuje następujące cele i zadania:
1) poznawanie zasad demokracji i samorządności;
2) uczenie się demokratycznych form współżycia społecznego;
3) kształtowanie pozytywnych postaw społecznych;
4) uczenie się odpowiedzialności za siebie, innych ludzi oraz za kształt życia społecznego szkoły,
panujący w niej klimat i atmosferę;
5) rozwijanie tolerancji i postawy zrozumienia odmiennych poglądów i przekonań;
6) pomoc w planowaniu i organizowaniu życia społecznego szkoły;
7) pomoc w planowaniu i organizowaniu konstruktywnych form spędzania czasu wolnego przez
uczniów;
8) obrona praw uczniowskich i czuwanie nad ich przestrzeganiem.
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12. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we
wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów,
takich jak prawa:
1) do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi
wymaganiami;
2) do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
3) do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między
wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
4) redagowania i wydawania gazety szkolnej i umieszczania informacji dotyczącej działalności
Samorządu na stronie internetowej Szkoły;
5) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z
własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem;
6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.
13. Samorząd ma ponadto prawo do:
1) wyrażenia opinii w sprawie zaproponowanych przez Dyrektora terminów dodatkowych dni
wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych;
2) delegowania swojego przedstawiciela do komisji powołanej do ustalenia rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zachowania w przypadku uzasadnionego odwołania od oceny ustalonej
przez wychowawcę klasy.
14. Dyrektor powierza opiekę nad Samorządem jednemu lub dwóm nauczycielom.
15. Opiekunem Samorządu może zostać każdy nauczyciel Szkoły wybrany przez uczniów w drodze
demokratycznych wyborów, który wyrazi zgodę na pełnienie tej funkcji.
16. Nauczyciel powołany na opiekuna Samorządu pełni swoją funkcję przez okres jednej kadencji
Samorządu.
17. Zgodnie z wolą Samorządu, wyrażoną przez jego organy i za zgodą opiekuna jego kadencja może
zostać przedłużona na kolejny rok szkolny.
18. Liczba kadencji, podczas których ten sam nauczyciel może pełnić funkcję opiekuna Samorządu
jest nieograniczona.
19. W przypadku powierzenia funkcji opiekuna Samorządu dwóm nauczycielom są oni zobowiązani do
ścisłej, systematycznej współpracy w sprawach związanych z działalnością Samorządu.
20. Jeżeli zajdą ku temu ważne powody, nauczyciel pełniący funkcję opiekuna Samorządu może
zostać z niej odwołany w trakcie trwania kadencji na pisemny, uzasadniony wniosek:
1) Samorządu;
2) Rady Rodziców;
3) Rady Pedagogicznej
lub z inicjatywy własnej Dyrektora, lub na wniosek samego opiekuna.
22. Do zadań opiekuna Samorządu należy w szczególności:
1) czuwanie nad pracą Samorządu i jego poszczególnych organów;
3) wspieranie i wspomaganie inicjatywy uczniowskiej;
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4) pomoc działaczom Samorządu w dotarciu do odpowiednich dokumentów prawnych i
szkolnych;
5) pośredniczenie pomiędzy Samorządem a pozostałymi organami Szkoły i władzami lokalnymi;
6) pomoc w prowadzeniu dokumentacji Samorządu;
7) czuwanie nad treściami informacji i artykułów publikowanych przez Samorząd w gazetce
szkolnej i na stronie internetowej Szkoły;
8) zapobieganie konfliktom oraz pośredniczenie w rozwiązywaniu konfliktów uczniów z
pozostałymi członkami społeczności szkolnej i organami Szkoły.
§ 18
1. W szkole działa Rada Rodziców, będąca kolegialnym organem Szkoły, reprezentująca rodziców,
zwana dalej w niniejszym paragrafie Radą.
2. W skład Rady wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych
wyborach na zebraniu rodziców uczniów danego oddziału.
3. Wybory do Rady przeprowadza się na początku każdego roku szkolnego nie później niż do 20
września danego roku.
4. Jednego ucznia lub rodzeństwo reprezentuje jeden z rodziców.
5. Rada uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:
1) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych;
2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów przedstawicieli rad oddziałowych do Rady;
3) wewnętrzną strukturę Rady;
4) tryb pracy Rady;
5) zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady.
6. Rada może występować w imieniu rodziców do Dyrektora i innych organów Szkoły, organu
prowadzącego Szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we
wszystkich sprawach dotyczących Szkoły.
7. Rada wspiera Szkołę we wszystkich obszarach jej działalności, zwłaszcza w zakresie polepszania
jej bazy dydaktycznej i materialno - technicznej, organizowania w czasie pozalekcyjnym, na rzecz
środowiska szkolnego, przedsięwzięć kulturalnych, artystycznych, turystycznych, sportowych i
integracyjnych, a także udzielania pomocy dzieciom, będącym w trudnej sytuacji materialnej.
8. Rada podejmuje decyzje pozostające w jej kompetencji w drodze uchwały lub zajmuje stanowiska,
niewywołujące skutków prawnych w szczególności poprzez:
1) oświadczenia;
2) deklaracje,
3) opinie,
4) apele.
9. Rozstrzygnięcia, o których mowa w ust. 8 podejmowane są zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy członków Rady.
10. Do kompetencji Rady należy:
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1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego
Szkoły, o którym mowa w art. 26 ustawy Prawo oświatowe;
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania
Szkoły;
3) opiniowanie projektu planu finansowego Szkoły opracowanego przez Dyrektora;
4) opiniowanie, w przypadku stwierdzenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny
niedostatecznych efektów nauczania, wychowania lub opieki, w Szkole programu i
harmonogramu poprawy efektywności nauczania, wychowania lub opieki.
5) Jeżeli Rada w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie osiągnie porozumienia
z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły, program
ten ustala Dyrektor w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program
ustalony przez Dyrektora obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę w
porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
11. Rada opiniuje ponadto:
1) propozycje Dyrektora dotyczące zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych
obowiązujących we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata oraz
materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w poszczególnych oddziałach w danym roku
szkolnym;
2) propozycje Dyrektora dotyczące terminów dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznowychowawczych;
3) propozycje zajęć wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów realizowane w ramach
obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego, inne niż zajęcia klasowo-lekcyjne;
4) włączenie do szkolnego zestawu programów nauczania dodatkowych zajęć edukacyjnych, do
których zalicza się zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język nowożytny
nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęcia, dla których nie została
ustalona podstawa programowa;
5) zamiar podjęcia działalności w Szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, a w
szczególności

organizacje

wychowawcza

albo

harcerskie,

rozszerzenie

i

których

celem

wzbogacenie

statutowym

form

jest

działalności

działalność

dydaktycznej,

wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły.
§ 19

1.

Wszystkie organy Szkoły są zobowiązane do współpracy na podstawie stosownych przepisów
prawa oraz w tych obszarach funkcjonowania Szkoły, które uznają za korzystne dla społeczności
szkolnej.

2.

Organy dążą do tworzenia we wzajemnych relacjach dobrego klimatu, współdziałania i partnerstwa,
utrwalania demokratycznych zasad funkcjonowania Szkoły oraz rozwiązywania wszystkich jej
istotnych problemów w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku.

3.

Współdziałanie organów ma również na celu tworzenie jak najlepszych warunków dla

16

wszechstronnego rozwoju uczniów oraz podnoszenie poziomu pracy Szkoły.
4.

Koordynatorem współpracy poszczególnych organów jest Dyrektor, który zapewnia każdemu z
nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach ich kompetencji .

5.

Organy współdziałają ze sobą w szczególności poprzez:
1) wymianę informacji;
2) opiniowanie;
3) wnioskowanie;
4) podejmowanie wspólnych działań.

6.

Przepływ informacji pomiędzy organami szkoły o podejmowanych i planowanych działaniach lub
decyzjach odbywa się poprzez:
1) spotkania Dyrektora z przedstawicielami organów i partnerskie omawianie zagadnień
szkolnych;
2) udział w zebraniach Rady Pedagogicznej zaproszonych przedstawicieli innych organów;
3) umieszczenie informacji o działalności poszczególnych organów na szkolnych lub własnych
tablicach ogłoszeń, także na szkolnych lub własnych stronach internetowych.

7. Organy Szkoły współpracują ze sobą również w zakresie promowania działalności Szkoły.
§ 20
1. Sprawy sporne między organami rozstrzyga się w trakcie rozmów, konsultacji, negocjacji
z udziałem zainteresowanych stron.
2. W celu rozwiązywania zaistniałego problemu Dyrektor powołuje komisję, składającą się
z przedstawicieli zainteresowanych organów lub swojego przedstawiciela, jeżeli jest jedną ze stron
konfliktu.
3. W pracach komisji w charakterze mediatora i jej przewodniczącego uczestniczy jeden z
nauczycieli, pod warunkiem akceptacji jego osoby przez wszystkie zainteresowane strony.
4. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia lub nierozstrzygnięcia sporu, organ szkoły może
wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie mediacji i rozwiązanie problemu, do organu
prowadzącego – Prezydenta Miasta Jaworzna lub organu nadzoru pedagogicznego, zgodnie z
zakresem ich kompetencji określonych w prawie.
Rozdział 4.
Organizacja pracy szkoły.
§ 21
1. Szkoła jako feryjna publiczna, ośmioletnia szkoła podstawowa dla dzieci i młodzieży stosuje
terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć edukacyjnych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i
letnich określone przepisami oświatowymi w sprawie organizacji roku szkolnego, z zastrzeżeniem
ust. 2.
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2. Postanowienie zawarte w ust. 1 nie dotyczy Oddziałów Przedszkolnych, do których odnoszą się
przepisy dotyczące przedszkoli, jako nieferyjnych jednostek oświatowych.
3. Podstawowymi formami pracy Szkoły są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowolekcyjnym.
4. Jednostka dydaktyczna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie
zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut przy zachowaniu ogólnego tygodniowego czasu
zajęć ustalonego w tygodniowym rozkładzie zajęć.
5. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I – III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia,
zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.
6. Czas trwania cyklu kształcenia w szkole wynosi 8 lat:
1) I etap edukacji – klasy I – III;
2) II etap edukacji – klasy IV – VIII.
7. Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii określa Minister Edukacji
Narodowej w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.
8. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza:
1) pierwszy od 1 września do połowy stycznia;
2) drugi od drugiej połowy stycznia do zakończenia zajęć dydaktycznych zgodnie z kalendarzem
roku szkolnego.
9. Zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze mogą też być organizowane przez Szkołę poza
jej terenem.
§ 22
1. Szkoła prowadzi w swoich ramach organizacyjnych Oddziały Przedszkolne.
2. Postanowienia statutowe dotyczące oddziału wymienionego w ust. 1 zawarte są rozdziale 10 „Oddziały Przedszkolne”.
§ 23
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w każdym roku szkolnym opracowuje
Dyrektor w Arkuszu organizacyjnym i przedkłada do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej,
organowi nadzoru pedagogicznego i właściwym statutowo organom związków zawodowych.
2. W Arkuszu organizacyjnym zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników Szkoły łącznie z
liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze
środków przydzielonych przez organ prowadzący.
3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio w odniesieniu do aneksów do Arkusza organizacyjnego, z
tym zastrzeżeniem, że nie podlegają one zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, a wymóg ich
zaopiniowania przez związki zawodowe i organ prowadzący dotyczy aneksów składanych w
terminie do 30 września danego roku.
4. Dyrektor przedkłada Arkusz organizacyjny lub aneksy do niego Prezydentowi Miasta Jaworzna i
organowi prowadzącemu do zatwierdzenia.
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5. Na podstawie zatwierdzonego Arkusza organizacyjnego Dyrektor ustala, po zaopiniowaniu przez
Radę Pedagogiczną, tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i
dodatkowych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla poszczególnych
oddziałów i grup.
6. Rozkład zajęć dodatkowych winien umożliwiać uczestnictwo w nich wszystkich zainteresowanych
uczniów.
7. Dopuszcza się możliwość realizacji zajęć dodatkowych przed pierwszą lekcją w tzw. godzinie
zerowej od 7:05 – 7:50.
8. Dopuszcza się, w uzasadnionych przypadkach, możliwość ustalenia przez Dyrektora całkowicie
lub częściowo zmienionego rozkładu zajęć na okres jednego lub kilku dni. Przedmiotowe ustalenie
wymaga zaopiniowania przez Radę Pedagogiczną.
§ 24
1. Liczbę uczniów w klasie I, nie większą niż 25 ustala, przed rozpoczęciem roku szkolnego, Dyrektor
w porozumieniu z organem prowadzącym.
2. Wraz z rozpoczęciem nowego etapu kształcenia Dyrektor może, w porozumieniu z organem
prowadzącym, dokonać nowego podziału na oddziały.
3. Na podstawie powierzenia Dyrektora oddziałem opiekuje się nauczyciel - wychowawca, który formy
pracy wychowawczej powinien dostosować do wieku uczniów, ich potrzeb z uwzględnieniem
uwarunkowań środowiskowych szkolnych i pozaszkolnych.
4. W miarę możliwości Dyrektor stosuje zasadę ciągłości pracy wychowawczej, przydzielając
nauczycieli – wychowawców w taki sposób, aby prowadzili swój oddział przez wszystkie lata etapu
edukacyjnego.
5. Podział na grupy dokonywany jest na podstawie stanu faktycznego – liczby uczniów, pojemności
sal lekcyjnych, liczby stanowisk komputerowych.
§ 25
1. Dyrektor może w danym roku szkolnym ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno –
wychowawczych na zasadach określonych w przepisach o organizacji roku szkolnego.
§ 26
1. Szkoła zapewnia uczniom opiekę i pełne bezpieczeństwo pod względem fizycznym i psychicznym
w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę na jej terenie oraz poza nim.
2. W trakcie zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych, pozalekcyjnych i imprez szkolnych za
bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Zobowiązany jest on do
niezwłocznego poinformowania Dyrektora o każdym wypadku, mającym miejsce podczas zajęć.
3. Podczas zajęć poza terenem Szkoły pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo uczniów
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ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek szkolnych - kierownik wycieczki wraz
z opiekunami.
4. Nauczyciele zobowiązani są do pełnienia dyżurów przed rozpoczęciem swoich zajęć, w czasie
przerw międzylekcyjnych oraz po zajęciach według ustalanego przez Dyrektora harmonogramu.
5. Nauczyciele wychowania fizycznego pełnią dyżury w pomieszczeniach przy sali gimnastycznej.
6. Nauczyciele uczący w klasach I-III zapewniają ciągłą opiekę nad uczniami oddziału, w których są
wychowawcami, podczas ich planowego pobytu w Szkole.
7. Za nieobecnego nauczyciela dyżur pełni nauczyciel pełniący za niego zastępstwo.
8. W swoim zakresie czynności, każdy pracownik Szkoły posiada szczegółowy zapis o zakresie
odpowiedzialności związanej z określonym stanowiskiem pracy.
9. W Szkole nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie, poza
udzielaniem pomocy w nagłych wypadkach.
10. Pracownik Szkoły, który powziął wiadomość o wypadku, niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu
opiekę, w szczególności sprowadza fachową pomoc medyczną i w miarę możliwości udziela
poszkodowanemu pierwszej pomocy.
11. W przypadku złego samopoczucia ucznia o fakcie tym powiadamiany jest co najmniej jeden z jego
rodziców (prawnych opiekunów). Uczeń pozostaje pod opieką pracowników Szkoły do czasu
przybycia po niego rodzica (prawnego opiekuna).
12. Podczas lekcji i przerw uczniowie nie mogą opuszczać terenu Szkoły.
§ 27
1. Szkoła udziela pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych
potrzebna jest pomoc i wsparcie.
2. Zadania te wypełniają wszyscy nauczyciele, a w szczególności wychowawcy.
3. Pomoc ta sprawowana jest poprzez następujące działania:
1) dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej, materialnej i rodzinnej uczniów;
2) rozpoznawanie warunków życia, spędzania wolnego czasu przez uczniów wymagających
szczególnej opieki i pomocy;
3) dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów Szkoły;
4) umożliwienie uczniom uczestnictwa w zajęciach:
a) rozwijających uzdolnienia;
b) rozwijających umiejętności uczenia się;
c) pomocy dydaktycznej;
d) specjalistycznych, w szczególności: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych,
rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne i innych;
5) stałą opiekę pedagoga szkolnego i socjoterapeuty, w szczególności w formie porad,
konsultacji i warsztatów;
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6) organizowanie w miarę możliwości Szkoły i jej organów opieki i pomocy materialnej uczniom
opuszczonym, osieroconym, z rodzin zagrożonych demoralizacją oraz rodzin wielodzietnych
i niepełnych, mających szczególne trudności materialne;
7) współpracę z podmiotami działającymi na rzecz wspierania uczniów i ich rodzin.
§ 28

1.

Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią Szkoły.

2.

Z biblioteki mogą korzystać uczniowie i nauczyciele, inni pracownicy Szkoły oraz rodzice.
Uczniowie stają się czytelnikami na podstawie zapisu w dzienniku klasowym, rodzice na podstawie
karty czytelnika dziecka lub dowodu osobistego.

3.

Biblioteka:
1) służy realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły oraz wspiera doskonalenie
zawodowe nauczycieli;
2) jest pracownią dydaktyczną, w której zajęcia prowadzą nauczyciele, bibliotekarze oraz
nauczyciele innych przedmiotów, korzystając ze zgromadzonych zbiorów.

4.

Bezpośredni nadzór nad pracą biblioteki sprawuje Dyrektor Szkoły, który:
1) zapewnia właściwe pomieszczenie, wyposażenie, kwalifikowaną kadrę i środki finansowe na
działalność biblioteki;
2) zarządza skontrum zbiorów bibliotecznych, dba o jej protokolarne przekazanie przy zmianie
pracownika.

5.

Lokal biblioteki składa się z jednego pomieszczenia, które pełni funkcję wypożyczalni i czytelni.
1) książki wchodzące w skład księgozbioru podstawowego wypożyczane są do domu zgodnie z
regulaminem biblioteki;
2) uczniowie mają bezpośredni dostęp do księgozbioru;
3) czasopisma i księgozbiór podręczny udostępniane są w czytelni i do pracowni na zajęcia;
4) podręczniki szkolne i materiały edukacyjne wypożyczane są zgodnie z regulaminem
wypożyczania podręczników.

6.

Biblioteką szkolną kieruje nauczyciel bibliotekarz;
1) zasady zatrudniania nauczycieli bibliotekarzy określają odrębne przepisy.

7.

Czas pracy biblioteki:
1) biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z
organizacją roku szkolnego;
2) okres udostępniania zostaje odpowiednio skrócony w czasie przeprowadzania w bibliotece
skontrum;
3) czas otwarcia biblioteki ustalony jest z Dyrektorem Szkoły;
4) informacja na temat godzin otwarcia znajduje się na drzwiach biblioteki i stronie internetowej.

8. Zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami i rodzicami oraz innymi
bibliotekami:
1) zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami określa Regulamin biblioteki opracowany
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przez nauczyciela bibliotekarza i zatwierdzony przez Dyrektora szkoły;
2) zasady współpracy biblioteki szkolnej z nauczycielami:
a) wspieranie nauczycieli w procesie dydaktycznym i wychowawczym,
b) współpraca nauczycieli z biblioteką, odwoływanie się do jej zasobów i warsztatu
informacyjnego,
c) informowanie wychowawców i innych nauczycieli o stanie czytelnictwa uczniów,
d) przeprowadzanie lekcji bibliotecznych,
e) uczestniczenie w działaniach zgodnie z planem pracy Szkoły,
3) zasady współpracy z rodzicami:
a) pomoc w wyborach czytelniczych,
b) popularyzowanie wiedzy czytelniczej wśród rodziców,
c) informowanie rodziców o stanie czytelnictwa dzieci,
d) współudział rodziców w realizacji zadań biblioteki,
e) współudział

z

Radą

Rodziców

w

zakresie

finansowania

zakupów

książek

do biblioteki, wycieczek, organizacji imprez,
f)

udostępnianie dokumentów szkolnych.

4) Zasady współpracy z innymi bibliotekami:
a) przekazywanie informacji o działaniach bibliotek funkcjonujących w mieście,
b) organizacja wycieczek edukacyjnych, uczestniczenie w konkursach, zajęciach
czytelniczych, prelekcjach, odczytach,
c) uczestniczenie nauczycieli w szkoleniach, warsztatach, konferencjach organizowanych
przez inne biblioteki,
d) konsultowanie zakupów książek.
§ 29
1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania rodzin
oraz prawidłowego rozwoju uczniów, Szkoła prowadzi stołówkę przygotowującą i wydającą obiady.
2. Dopuszcza się możliwość, zależnie od faktycznych potrzeb, warunków organizacyjnych i
finansowych Szkoły, przygotowywania i wydawania innych niż obiady posiłków.
3. O rodzaju przygotowywanych przez stołówkę posiłków decyduje Dyrektor.
4. Korzystanie przez uczniów z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne.
5. Odpłatność, o której mowa w ust. 4 obejmuje koszt surowca sporządzanych posiłków.
6. Koszt sporządzania posiłków pokrywany jest ze środków budżetu Szkoły.
7. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala Dyrektor w
porozumieniu z Prezydentem Miasta Jaworzna.
8. Organ prowadzący Szkołę może zwolnić rodziców ucznia z całości lub części opłat za posiłki:
1) w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny;
2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.
9. Dopuszcza się możliwość pokrywania w całości lub części kosztów posiłków uczniów znajdujących
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się w trudnej sytuacji materialnej przez Radę Rodziców oraz podmioty pozaszkolne.
10. Posiłki wydawane są i spożywane w stołówce szkolnej pod opieką wyznaczonych przez Dyrektora
nauczycieli w ustalonych godzinach.
11. Pracownicy mogą korzystać z posiłków przygotowywanych w stołówce na odrębnych zasadach.
12. Osoby korzystające ze stołówki szkolnej mają obowiązek stosować się do jej regulaminu podanego
wcześniej do ogólnej wiadomości.
§ 30
1. Szkoła zapewnia zajęcia świetlicowe w świetlicy szkolnej uczniom, którzy przebywają w niej dłużej
ze względu na:
1) czas pracy rodziców;
2) godziny kursowania środków komunikacji miejskiej, którymi uczniowie dojeżdżają do Szkoły;
3) inne okoliczności zmuszające do pozostania uczniów w szkole w czasie pozalekcyjnym.
2. Zajęciami świetlicowymi objęci są również uczniowie, którzy nie uczęszczają na zajęcia religii i etyki.
Uczniowie przyjmowani są do świetlicy na podstawie wniosków rodziców.
3. Decyzję o zakwalifikowaniu ucznia do świetlicy podejmuje Dyrektor po zweryfikowaniu wypełnionych
przez rodziców obowiązujących w szkole formularzy „Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy”.
§ 31
1. Głównym celem zajęć świetlicowych jest zapewnienie zorganizowanej opieki wychowawczej
zaspakajającej bieżące potrzeby edukacyjne i rozwojowe oraz możliwości psychofizyczne uczniów
– w szczególności poprzez:
1) udzielanie pomocy w odrabianiu lekcji i w nauce;
2) prowadzenie zajęć sprzyjających rekreacji i rozwojowi fizycznemu, w tym na świeżym
powietrzu, jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne;
3) zajęcia rozwijające zainteresowania i zdolności uczniów;
4) zajęcia w ramach realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły.
2. Świetlica szkolna wspomaga i uzupełnia pracę Szkoły, a w szczególności w obszarach:
1) wychowawczym – poprzez kształtowanie u uczniów postaw, zachowań i cech niezbędnych w
życiu społecznym;
2) profilaktyki – poprzez aktywizowanie uczniów, wspieranie ich uzdolnień, kształtowanie
pozytywnych relacji interpersonalnych;
3) edukacji – poprzez rozbudzanie ciekawości poznawczej i rozpoznawanie mocnych stron
uczniów.
3. Uczniowie przebywają w świetlicy szkolnej pod opieką wychowawcy świetlicy.
4. Wychowawca świetlicy szkolnej prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych, podczas których
realizuje założenia i zadania planu pracy świetlicy szkolnej.
5. Na danych zajęciach wychowawczych nie może pod opieką wychowawcy pozostawać więcej niż 25
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uczniów.
§ 32
1. Uczniowie mogą być odbierani z zajęć świetlicowych jedynie przez rodziców (prawnych opiekunów)
oraz osoby przez nich upoważnione, wpisane do „Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej”.
2. W wyjątkowych sytuacjach uczniowie mogą być odebrani ze świetlicy również przez inne osoby,
niewpisane wcześniej do karty zgłoszenia, wyłącznie na podstawie pisemnego upoważnienia przez
rodziców (prawnych opiekunów).
3. Samodzielny powrót dziecka, które ukończyło siódmy rok życia, do domu możliwe jest wyłącznie na
podstawie pisemnej zgody jego rodziców.
§ 33
1. Szkoła aktywnie współdziała z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, zwanymi dalej
poradniami.
2. Szkoła korzysta z konsultacji i doradztwa poradni w zakresie :
1) diagnozowania środowiska ucznia;
2) rozpoznawania przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych;
3) podejmowania działań wychowawczych i profilaktycznych w stosunku do uczniów oraz
wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;
4) wspierania uczniów w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia oraz udzielaniu
informacji w tym zakresie;
5) wspierania nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa;
6) udzielania nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających
z realizowanych

przez

nich

programów

nauczania

do

indywidualnych

potrzeb

psychofizycznych i edukacyjnych uczniów zwłaszcza tych, u których stwierdzono zaburzenia
i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie
tym wymaganiom.
3. Szkoła współdziała z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi również poprzez:
1) sporządzanie opinii załączanych do wniosków rodziców;
2) mobilizowanie rodziców do indywidualnego korzystania z porad poradni w określonych
przypadkach;
3) organizowanie spotkań pracowników poradni z nauczycielami, rodzicami i uczniami pod kątem
niwelowania przyczyn niepowodzeń szkolnych;
4) uwzględnianie zaleceń o dostosowaniu wymogów edukacyjnych do możliwości rozwojowych
dziecka;
5) uwzględnianie form dostosowania warunków egzaminów do indywidualnych potrzeb i
możliwości psychofizycznych ucznia, zgodnie z aktualnymi, odrębnymi, określającymi je
przepisami;
6) uwzględnianie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania.
4. Koordynatorem powyższych działań jest pedagog szkolny.
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§ 34
1. Działalność innowacyjna Szkoły jest integralnym elementem jej funkcjonowania.
2. Szkoła umożliwia prowadzenie na jej terenie działalności innowacyjnej przez podmioty zewnętrzne
w szczególności takie, jak stowarzyszenia, organizacje i wolontariuszy,

w tym zwłaszcza

organizacje harcerskie, zwane dalej stowarzyszeniami, których celem statutowym jest działalność
na rzecz dzieci i młodzieży w zakresie szeroko rozumianej edukacji, kultury i sportu.
3. Współdziałanie Szkoły ze stowarzyszeniami w zakresie działalności innowacyjnej ma na celu:
1) tworzenie warunków do rozwoju aktywności uczniów;
2) kształtowanie u uczniów postawy przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjającej aktywnemu
uczestnictwu w życiu społecznym i gospodarczym.
4. Podjęcie działalności w Szkole przez stowarzyszenie wymaga zgody Dyrektora Szkoły, wyrażonej
po uprzednim rozpoznaniu przez niego charakteru stowarzyszenia i uzgodnieniu z nim warunków
tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, z
zastrzeżeniem ust 5.
5. W przypadku, gdy działalność stowarzyszenia wiąże się z koniecznością nakładów finansowych ze
strony Szkoły, Dyrektor, przed wyrażeniem zgody na podjęcie przez nie działalności winien
zabezpieczyć odpowiednie środki finansowe.
6. Realizacja celów i zadań Szkoły w zakresie organizowania działalności innowacyjnej polega na
inspirowaniu nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie
kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub
metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów.
7. Szczegółowe zasady wprowadzenia innowacji, sposobu jej realizacji i dokumentowania określa
Dyrektor.
Rozdział 5.
Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego i wolontariatu.
§ 35
1. Doradztwo zawodowe prowadzone w Szkole ma na celu umożliwienie uczniowi:
1) zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do poznania samego siebie i własnych
predyspozycji zawodowych;
2) poznanie zawodów i stanowisk pracy, rynku pracy oraz procesów na nim zachodzących i praw
nim rządzących;
3) właściwe przygotowanie się do roli pracownika, czyli zdobycie wiedzy i umiejętności
związanych z poruszaniem się po rynku pracy;
4) poznanie możliwości uzyskania kwalifikacji zawodowych zgodnych z potrzebami rynku pracy
i własnymi predyspozycjami zawodowymi;
5) zaplanowanie własnej kariery edukacyjno–zawodowej;
2. Doradztwo edukacyjno - zawodowe w Szkole realizowane jest przez wszystkich członków Rady
Pedagogicznej, a w szczególności przez wychowawców i pedagoga, przy współpracy rodziców oraz
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placówek, instytucji i zakładów pracy, w szczególności poradni psychologiczno –pedagogicznych,
urzędów

pracy,

Ochotniczych

Hufców

Pracy,

przedstawicieli

organizacji

zrzeszających

pracodawców.
3. Doradztwo edukacyjno - zawodowe w Szkole jest realizowane na podstawie przeprowadzonej
diagnozy potrzeb uczniów za pośrednictwem wielu zróżnicowanych działań, takich jak zajęcia
lekcyjne, zajęcia edukacyjne z doradcą zawodowym, warsztaty, wycieczki zawodoznawcze, targi
edukacyjne i pracy, spotkania z przedstawicielami zawodów, przedstawicielami szkół i uczelni,
absolwentami, praktyki, wolontariat.
4. Doradztwo edukacyjno-zawodowe w Szkole powinno uwzględniać treści związane z:
1) poznawaniem różnych zawodów i ścieżek edukacyjnych;
2) diagnozowaniem własnych predyspozycji i preferencji zawodowych – zainteresowań,
uzdolnień, mocnych i słabych stron, cech osobowości, ograniczeń zdrowotnych;
3) konfrontowaniem własnych możliwości i osiągnięć z wymaganiami szkół i pracodawców,
4) planowaniem własnej kariery edukacyjno –zawodowej;
5) analizą potrzeb rynku pracy i możliwości zatrudnienia na lokalnym, krajowym i
międzynarodowym rynku pracy;
6) radzeniem sobie w sytuacjach trudnych związanych z aktywnością zawodową;
7) uzyskiwaniem

podstawowych

i

dodatkowych

kwalifikacji,

również

poza

systemem

oświatowym;
8)

rozwijaniem umiejętności interpersonalnych i autoprezentacji.
§ 36

1. Wolontariuszem może być każdy uczeń.
2. Uczniowie działający na rzecz wolontariatu realizują te zadania w czasie wolnym od zajęć
szkolnych.
3. Działalność uczniów z zakresu wolontariatu wymaga pisemnej zgody, co najmniej jednego z
rodziców.
4. Uczniowie w ramach wolontariatu mogą, w szczególności :
1) świadczyć pomoc osobom starszym lub niepełnosprawnym;
2) przygotowywać spotkania i występy;
3) udzielać zorganizowanej pomocy uczniom w nauce;
4) uczestniczyć w działalności charytatywnej;
5) pomagać w organizacji zajęć dla dzieci przebywających w świetlicy;
6) podejmować inne działania, które Rada Wolontariatu uzna za możliwe do wykonania.
§ 37
1. Osobami odpowiedzialnymi za działalność wolontariatu są:
1) Dyrektor;
2) opiekun lub opiekunowie wolontariatu, którym Dyrektor powierzył to zadanie za ich zgodą;
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3) przewodniczący Rady Wolontariatu wraz z jej członkami.
2. W działaniach wolontariatu uczestniczyć mogą na stałe lub doraźnie wszyscy członkowie szeroko
rozumianej społeczności szkolnej – uczniowie, nauczyciele, pozostali pracownicy Szkoły oraz
rodzice.
3. Wszyscy uczestnicy wolontariatu, w szczególności osoby dorosłe, winny dołożyć wszelkich starań
mających na celu zapewnienie bezpiecznego wykonywania świadczeń przez wolontariuszy.

§ 38
1. W Szkole może działać szkolny wolontariat, zwany dalej wolontariatem.
2. Celami głównymi wolontariatu jest kreowanie postaw prospołecznych i aktywizowanie
społeczności szkolnej, w szczególności uczniów, w podejmowaniu działań na rzecz potrzebujących
wsparcia i pomocy poprzez dobrowolną, bezpłatną i świadomą działalność na rzecz innych,
wykraczającą poza związki rodzinno - koleżeńsko - przyjacielskie, skierowanych do:
1) osób i grup osób funkcjonujących:
a) wewnątrz społeczności szkolnej,
b) w najbliższym środowisku lokalnym Szkoły,
c) na terenie Jaworzna,
2) podmiotów, o których mowa w art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. Wykonywanie świadczeń przez wolontariuszy odbywa się na zasadach określonych w ustawie, o
której mowa w ust. 2.
§ 39
1. Podjęcie działań w zakresie wolontariatu wymaga porozumienia między Samorządem
Uczniowskim a Dyrektorem.
2. Dla skutecznej koordynacji funkcjonowania wolontariatu Samorząd Uczniowski wyłania ze swego
składu Radę Wolontariatu, zwaną dalej w tym paragrafie Radą.
3. Przedstawiciele Rady są wybierani przez uczniów klas VII, a od roku szkolnego 2018/2019 - klas
VIII w demokratycznych wyborach - równych, powszechnych, bezpośrednich i tajnych.
4. Kadencja Rady trwa jeden rok szkolny.
5. Do zadań Rady Wolontariatu należy w szczególności:
1) uchwalenie regulaminu określającego szczegółowe zasady działania Rady i funkcjonowania
wolontariatu;
2) rozpoznawanie potrzeb na działalność wolontariuszy na rzecz Szkoły lub jej uczniów;
3) analizowanie ofert składanych do Szkoły w zakresie działalności wolontariackiej poza nią;
4) opiniowanie i, w uzgodnieniu z Dyrektorem, wybór ofert do realizacji spośród złożonych w
Szkole,
5) bieżące monitorowanie działalności wolontariackiej Szkoły.
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Rozdział 6.
Nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
§ 40
1. W Szkole zatrudnia się nauczycieli zgodnie z zatwierdzonym na dany rok szkolny arkuszem
organizacyjnym szkoły.
2. W Szkole zatrudnia się pracowników administracji i pracowników obsługi zgodnie z zatwierdzonym
na dany rok szkolny arkuszem organizacyjnym szkoły.
3. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1-2 określają odrębne
przepisy.
§ 41
1. W Szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora, jeżeli szkoła liczy co najmniej 12 oddziałów.
2. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć dodatkowe stanowiska
wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.
3. Osoby, którym powierzono stanowisko wicedyrektora wykonują zadania zgodnie z ustalonym
podziałem kompetencji.
4. Wicedyrektor przyjmuje na siebie część zadań Dyrektora Szkoły, a w szczególności:
1) pełni funkcję Dyrektora w przypadku jego nieobecności w placówce;
2) przygotowuje projekty następujących dokumentów programowo - organizacyjnych Szkoły:
a) tygodniowego rozkładu zajęć szkolnych,
b) informacji o stanie pracy Szkoły w zakresie mu przydzielonym,
3) organizuje

i

koordynuje

bieżący

tok

działalności

pedagogicznej

nauczycieli

mu

przydzielonych,
4) utrzymuje kontakty z ramienia Dyrektora Szkoły z rodzicami, a także przyjmuje tych rodziców
i odpowiada na ich postulaty i skargi oraz załatwia je,
5) ma prawo do wydawania poleceń służbowych,
6) prowadzi czynności związane z nadzorem pedagogicznym,
7) używa pieczątki osobowej z tytułem: Wicedyrektor Szkoły;
8) podpisuje pisma w sprawach zgodnych z jego kompetencjami;
9) odpowiada za realizację powierzonych zadań przed Dyrektorem, Radą Pedagogiczną,
organem prowadzącym i organem nadzoru pedagogicznego;
10) jest pełnomocnikiem Dyrektora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy i odpowiada za
bezpieczeństwo osób i mienie Szkoły.
5.

Szczegółowy zakres czynności wicedyrektora określa Dyrektor.

6.

Dyrektor powołuje wicedyrektora po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz Rady
Pedagogicznej.

Dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmian w każdym roku szkolnym do zakresu obowiązków dla
wicedyrektora.
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§ 42
1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek
kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z
poszanowaniem godności osobistej ucznia.
2. Do zadań nauczycieli należy w szczególności:
1) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązującym
programem kształcenia, wychowania i opieki oraz ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość;
2) wspomaganie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań poprzez
prowadzenie różnorodnych form oddziaływania w ramach zajęć pozalekcyjnych;
3) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie
potrzeb rozwojowych uczniów;
4) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania;
5) stosowanie zasad oceniania, klasyfikowania, zgodnie z przyjętymi przez Szkołę kryteriami;
6) bezstronne i obiektywne ocenianie oraz sprawiedliwe traktowanie uczniów;
7) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom podczas pobytu w Szkole i poza jej terenem
w czasie zajęć przez nią organizowanych, a w szczególności:
a) systematyczne

kontrolowanie

miejsca

prowadzenia

zajęć

pod

względem

bezpieczeństwa i higieny pracy,
b) przestrzeganie przepisów ogólnych i procedur obowiązujących w Szkole,
c) udział w szkoleniach BHP organizowanych przez zakład pracy,
8) wzbogacanie warsztatu pracy, dbanie o powierzone pomoce, sprzęt i pomieszczenia;
9) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznane
potrzeby, eliminowanie ich przyczyn;
10) współpraca ze specjalistami świadczącymi w szczególności pomoc psychologiczno–
pedagogiczną i zdrowotną;
11) podnoszenie i aktualizowanie własnej wiedzy i umiejętności pedagogicznych, systematyczne
podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach
doskonalenia zawodowego;
12) współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania uczniów;
13) współdecydowanie w sprawach nagród, wyróżnień i kar;
14) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej
zgodnie z obowiązującymi przepisami;
15) realizacja zaleceń Dyrektora i podmiotów kontrolnych;
16) czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał;
17) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym,
kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym;
18) realizacja wszystkich zadań zleconych przez Dyrektora, wynikających z bieżącej działalności
Szkoły;
19) decydowanie w sprawach:
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a) doboru metod, form organizacyjnych, podręczników, programów nauczania i środków
dydaktycznych w nauczaniu swojego przedmiotu,
b) oceniania bieżącego, śródrocznego, końcoworocznego postępów swoich uczniów.
3. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w
szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego
modyfikowanie w miarę potrzeb.
4. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych tworzą zespoły
przedmiotowe.
5. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje jego przewodniczący powoływany przez Dyrektora, na
wniosek zespołu.
6. Zespół przedmiotowy realizuje własne cele i zadania określone w planie pracy sporządzonym na
dany rok szkolny, zgodnie z założeniami planu pracy Szkoły.
7. Do zadań zespołu przedmiotowego należy, w szczególności:
1) opracowanie kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu badania osiągnięć;
2) stymulowanie rozwoju uczniów;
3) opiniowanie przygotowanych w szkole własnych programów nauczania;
4) organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów
nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także podejmowanie
decyzji w sprawie wyboru programów nauczania i podręczników szkolnych.
§ 43
1. Obowiązkiem wychowawcy jest poznanie środowiska domowego uczniów oraz dostosowanie form
oddziaływania wychowawczego do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych
Szkoły.
2. Wychowawca współpracuje z nauczycielami, pedagogiem szkolnym, rodzicami oraz Dyrektorem
Szkoły, kierując pracą wychowawczą w podległym mu oddziale.
3. Wychowawca odpowiada za właściwe prowadzenie dokumentacji dydaktyczno – wychowawczej.
4. Do zadań wychowawcy należy w szczególności:
1)

sprawowanie opieki wychowawczej i dydaktycznej nad uczniami Szkoły poprzez:
a) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia,
b) przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie,
c) rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez wychowanków,
d) wspomaganie uczniów mających trudności w Szkole,
e) podejmowanie

działań

umożliwiających

rozwiązywanie

konfliktów

w

zespole

klasowym oraz pomiędzy uczniami, a innymi członkami społeczności szkolnej,
f)

przekazywanie na bieżąco różnych komunikatów i informacji,

2)

zdiagnozowanie warunków życia i nauki swoich wychowanków;

3)

planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami różnych form życia
zespołowego, rozwijających dziecko i integrujących zespół klasowy;
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4)

utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami uczniów, informowanie ich o postępach
w nauce i zachowaniu uczniów poprzez indywidualne rozmowy, zebrania, angażowanie
rodziców w życie klasy i Szkoły;

5)

współpraca z pedagogiem szkolnym

i innymi specjalistami świadczącymi pomoc

w rozpoznaniu potrzeb i trudności uczniów, ich problemów zdrowotnych oraz zainteresowań i
szczególnych uzdolnień;
6)

zapoznawanie rodziców z planowanymi działaniami wychowawczymi dotyczącymi zespołu
klasowego, Statutem oraz dokumentami wewnątrzszkolnymi;

7)

śledzenie postępów w nauce swoich wychowanków;

8)

monitorowanie systematycznego uczęszczania uczniów na zajęcia;

9)

kształtowanie właściwych stosunków pomiędzy uczniami, opierających się na tolerancji
i poszanowaniu godności osobistej;

10) powiadamianie o przewidywanym dla ucznia okresowym i rocznym stopniu niedostatecznym
na miesiąc przed zakończeniem półrocza lub roku szkolnego;
11) na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym powiadamianie ucznia i rodziców
o przewidywanych dla niego stopniach okresowych;
12) organizowanie

spotkań

z

rodzicami

informując

ich

o

wynikach

klasyfikacji

oraz

o zachowaniu i postępach dydaktycznych uczniów;
13) na początku każdego roku szkolnego informowanie uczniów oraz ich rodziców (opiekunów
prawnych) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie
uzyskania wyższej niż przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o
skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
14) wykonywanie zleconych przez Dyrektora Szkoły czynności administracyjnych dotyczących
klasy, a w szczególności prowadzenie dziennika lekcyjnego, dokonywanie wpisów w
arkuszach ocen uczniów oraz wypisywanie świadectw szkolnych.
5. Wychowawca

klasy

ma

korzystać

prawo

i metodycznej ze strony Dyrektora

w

swojej

pracy

z

pomocy merytorycznej

Szkoły, doświadczonych członków Rady Pedagogicznej,

a

także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek typu: policja, straż miejska, sąd
rodzinny oraz instytucji oświatowych i naukowych.
6. Dyrektor Szkoły przydziela początkującym nauczycielom – wychowawcom doświadczonego
opiekuna z ramienia Rady Pedagogicznej.
§ 44
1. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy w szczególności:
1) w zakresie pracy pedagogicznej:
a) wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się,
b) rozbudzanie i rozwijanie uzdolnień, zainteresowań uczniów, wyzwalanie twórczych
postaw,
c) tworzenie warunków do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno -
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,

komunikacyjnymi,
d) pomoc w wyborach czytelniczych, wyrabianie nawyku samodzielnego korzystania z
księgozbioru podręcznego oraz wyszukiwania książek,
e) organizacja zajęć i lekcji bibliotecznych,
f)

inspirowanie czytelnictwa w szczególności poprzez: reklamowanie książek i czasopism,
głośne czytanie, organizowanie akcji czytelniczych, konkursów,

g) uczenie poszanowania książek, podręczników i innych materiałów bibliotecznych oraz
poprawnego zachowania się w bibliotece,
h) współpraca z uczniami, nauczycielami, rodzicami i innymi bibliotekami w realizacji zadań
dydaktyczno-wychowawczych, w rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów i przygotowaniu
ich do samokształcenia,
2) w zakresie prac organizacyjno-technicznych:
a) gromadzenie, opracowywanie i ewidencja zbiorów,
b) wypożyczanie i udostępnianie zbiorów oraz udzielanie informacji bibliotecznych,
bibliograficznych i katalogowych,
c) gromadzenie i udostępnianie podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów
ćwiczeniowych oraz innych materiałów bibliotecznych,
d) konserwacja i selekcja zbiorów,
e) prowadzenie ksiąg inwentarzowych księgozbioru, rejestru ubytków,
f)

przeprowadzanie wraz z komisją inwentaryzacyjną skontrum księgozbioru zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa,

g) prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki, statystyki czytelnictwa dziennej i okresowej,
h) planowanie pracy i przygotowywanie sprawozdania z pracy biblioteki,
i)

przygotowywanie regulaminów dotyczących w szczególności wypożyczania materiałów
bibliotecznych, korzystania z czytelni, stanowisk komputerowych,

j)

dokonywanie zakupów książek,

k) aktualizowanie gazetek bibliotecznych i strony internetowej Szkoły - zakładka biblioteka.
§ 45
1. Do zadań pedagoga w Szkole należy w szczególności:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu
określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w Szkole w celu rozwiązywania problemów
wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
3) koordynowanie / udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich
do rozpoznanych potrzeb;
4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
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5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz
inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości,
predyspozycji i uzdolnień uczniów;
8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji,
zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub
trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających
funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu Szkoły,
b) udzielaniu pomocy psychologiczno - pedagogicznej.
2. Do zadań logopedy w Szkole należy w szczególności:
1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia
stanu mowy uczniów;
2) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców
w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;
3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji
językowej we współpracy z rodzicami uczniów;
4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych

uczniów

w

celu

określenia

mocnych

stron,

predyspozycji,

zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub
trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających
funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu Szkoły,
b) udzielaniu pomocy psychologiczno - pedagogicznej.
§ 46
1. W Szkole zatrudnia się pracowników administracji i obsługi na zasadach określonych w odrębnych
przepisach.
2. Szczegółowy zakres obowiązków, uprawnienia i odpowiedzialność dla pracowników administracji i
obsługi określa regulamin pracy obowiązujący w Szkole.
Rozdział 7.
Rodzice (prawni opiekunowie).
§ 47

1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki .
2. Współpraca Szkoły z rodzicami odbywa się w szczególności poprzez:
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1) zebrania wychowawców z rodzicami;
2) bezpośrednie rozmowy indywidualne;
3) konsultacje indywidualne nauczycieli w ramach „dni otwartych”;
4) kontakty z pedagogiem oraz doradcą zawodowym.
5) spotkania z ekspertami organizowanymi przez Szkołę;
6) kontakty z wykorzystaniem dostępnych środków technicznych (telefon, poczta elektroniczna,
Internet);
7) działalność Rady Rodziców;
8) udział rodziców w życiu szkoły, np. w uroczystościach, imprezach klasowych i szkolnych,
akademiach, konkursach;
9) współorganizowanie imprez i uroczystości szkolnych i środowiskowych.
3. Spotkania z rodzicami odbywają się według ustalonego przez Dyrektora

harmonogramu,

podanego na początku roku szkolnego do publicznej wiadomości, a także w razie uzasadnionej
potrzeby na wniosek rodziców lub nauczycieli.
4. Współpraca z rodzicami w celu zapewnienia jak najlepszych warunków kształcenia i wychowania
uczniów uwzględnia prawo rodziców w szczególności do:
1) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów w
nauce, trudności dydaktycznych i wychowawczych;
2) kontaktów z wychowawcą klasy i nauczycielami;
3) wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu
umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej dziecku;
4) pomocy w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień
dziecka;
5) korzystania z pomocy psychologiczno- pedagogicznej w Szkole;
6) wglądu do dokumentacji dotyczącej oceniania dziecka;
7) uzyskiwania na początku roku szkolnego informacji o:
a) wymaganiach

edukacyjnych

warunkujących

otrzymanie

przez

ucznia

ocen

śródrocznych i rocznych klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z
realizowanych programów nauczania;
b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
c) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej
z zajęć edukacyjnych i zachowania;
d) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
e) przewidywanych ocenach śródrocznych i rocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania,
8) zapoznania się z dokumentami regulującymi pracę Szkoły, w szczególności jej statutem i
programem wychowawczo - profilaktycznym;
9) decydowania o udziale dziecka w lekcjach religii;
10) decydowania o udziale dziecka w kołach zainteresowań i zajęciach dodatkowych;
11) dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka i rodziny;
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12) wyrażania i przekazywania za pośrednictwem Rady Rodziców Organowi prowadzącemu
Szkołę oraz sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat jej pracy;
13) pracy w Radzie Rodziców.
5. Rodzice są zobowiązani w szczególności do:
1) dopełnienia czynności związanych ze zapisaniem ich dziecka do Szkoły;
2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
3) usprawiedliwiania nieobecności dziecka w Szkole w terminie do 7 dni od jego powrotu do
Szkoły,
4) niezwłocznego powiadomienia wychowawcy osobiście lub telefonicznie o powodzie absencji
dziecka, którego nieobecność trwa dłużej niż 7 dni;
5) informowania, w terminie do 30 września każdego roku, Dyrektora o realizacji obowiązku
szkolnego poza granicami kraju - dotyczy dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły a
przebywającego czasowo za granicą;
6) zapewnienia warunków nauki określonych na podstawie zezwolenia, o którym mowa w
oddzielnych przepisach, dotyczącego realizowania przez dziecko obowiązku szkolnego lub
obowiązku nauki poza szkołą;
7) zapewnienia dziecku niezbędnych pomocy oraz warunków umożliwiających przygotowanie
się do zajęć szkolnych;
8) dbałości o wypełnianie przez dziecko obowiązków szkolnych;
9) systematycznego kontrolowania frekwencji i postępów w nauce swojego dziecka;
10) troszczenia się o zdrowie i rozwój psychofizyczny dziecka;
11) zapewnienia dzieciom najmłodszym opieki w drodze do i ze Szkoły;
12) uczestniczenia w obowiązkowych zebraniach z rodzicami organizowanych przez Szkołę;
13) systematycznego uczestniczenia w spotkaniach z wychowawcą, nauczycielami i Dyrektorem;
14) współpracy ze Szkołą w sytuacjach wymagających interwencji;
15) wspierania Szkoły w działaniach wychowawczych, profilaktycznych i opiekuńczych;
16) respektowania regulaminów i procedur wewnątrzszkolnych;
17) ponoszenia kosztów naprawy, bądź zakupu zniszczonego przez dziecko wyposażenia
szkolnego.
Rozdział 8.
Zasady wewnątrzszkolnego oceniania.
§ 48
1. Zasady wewnątrzszkolnego oceniania Szkoły określają warunki i sposób oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów w Szkole Podstawowej nr 14 w
Jaworznie.
2. Warunki przeprowadzania egzaminów oraz ich formy dla dzieci niepełnosprawnych oraz
zagrożonych niedostosowaniem społecznym określają odrębne przepisy.
3. Zasady oceniania z religii i etyki określają odrębne przepisy.
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§ 49
1. Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;
2) zachowanie ucznia.
2.

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu
postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań
edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonych w odrębnych przepisach
i realizowanych w szkolnych programach nauczania, uwzględniających tę podstawę.

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli
oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i
norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w Statucie Szkoły.
4. Ocenianie

osiągnięć

edukacyjnych

i

zachowania

odbywa

się

w

ramach

oceniania

wewnątrzszkolnego.
§ 50

1.

Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o
postępach w tym zakresie;
2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach,
trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznej i
wychowawczej.

2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie

przez nauczycieli

wymagań edukacyjnych

niezbędnych

do

uzyskania

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i
dodatkowych zajęć edukacyjnych;
2) ustalenie kryteriów oceniania zachowania;
3) ocenianie bieżące i ustalenie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i
dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według
skali i w formach zawartych w § 58 i § 59;
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
5) ustalenie rocznych (półrocznych) ocen klasyfikacyjnych z dodatkowych i obowiązkowych zajęć
edukacyjnych oraz rocznej (półrocznej) oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali, o której
mowa w § 58 i § 59;
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6) ustalenie trybu i warunków uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (półrocznych) ocen
klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania;
7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o
postępach i trudnościach ucznia w nauce.
§ 51
1. Częstotliwość oceniania w półroczu oraz obszary aktywności ucznia podlegające ocenianiu:
1) częstotliwość oceniania w półroczu:
a) przedmioty 1 godz. tygodniowo – minimum 3 oceny,
b) przedmioty 2 – 3 godz. tygodniowo – minimum 5 ocen,
c) przedmioty powyżej 3 godz. tygodniowo – minimum 7 ocen,
2) obszary aktywności ucznia:
a) aktywność na lekcji,
b) prace w grupach – umiejętność współdziałania w grupach,
c) rozwiązywanie problemów i zadań – logiczne myślenie,
d) wyciąganie wniosków – dokonywanie analizy i syntezy,
e) praca projektowa – abstrakcyjność myślenia, sprawność manualna.
2. Pomiar osiągnięć uczniów odbywa się za pomocą następujących narzędzi:
a) prac klasowych,
b) sprawdzianów,
c) prac domowych,
d) kartkówek,
e) odpowiedzi ustnych,
f) ćwiczeń, doświadczeń,
g) rozwiązywania problemów,
h) obserwacji uczniów przez (przygotowanie do zajęć, aktywność, pracę w grupie, ćwiczenia
praktyczne),
i) innych form aktywności zawartych w przedmiotowych zasadach oceniania.
3. Ustala się następujące zasady przeprowadzania pisemnych prac kontrolnych:
1) prace pisemne są obowiązkowe dla każdego ucznia;
2) każda pisemna praca kontrolna, tzn.: test, sprawdzian, wypracowanie klasowe, badanie
osiągnięć edukacyjnych uczniów:
a) musi być zapowiedziana uczniom z tygodniowym wyprzedzeniem wraz z określeniem
treści, formy i umiejętności, które będą przedmiotem późniejszej diagnozy,
b) zapisana ołówkiem w dzienniku lekcyjnym z tygodniowym wyprzedzeniem,
c) jest poprzedzona lekcją utrwalającą,
d) będzie oceniona i omówiona w terminie do dwóch tygodni po jej napisaniu,
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3) jeśli uczeń z przyczyn losowych nie mógł jej napisać z całą klasą, ma obowiązek w terminie
uzgodnionym z nauczycielem, ale nie późniejszym niż do dwóch tygodni po jego powrocie do
Szkoły, przystąpić do napisania zaległej pracy:
a) jeżeli uczeń nie przystąpi do napisania zaległej pracy w ustalonym terminie, otrzymuje
ocenę niedostateczną,
4) uczeń korzystający z niedozwolonych form pomocy podczas sprawdzania jego wiadomości i
umiejętności otrzymuje ocenę niedostateczną;
5) w tygodniu mogą odbyć się:
c) maksymalnie dwa sprawdziany (lub inne formy prac kontrolnych) dla ucznia w klasach
IV – VI,
d) maksymalnie trzy sprawdziany (lub inne formy prac kontrolnych) dla ucznia w klasach
VII – VIII,
6) w ciągu jednego dnia może odbyć się tylko jeden sprawdzian;
7) kartkówki nie muszą być zapowiadane i obejmują materiał programowy z najwyżej trzech
ostatnich lekcji;
8) sprawdziany motoryczności i umiejętności z wychowania fizycznego nie muszą być
zapowiadane, ale powinny być konsekwencją wcześniejszej nauki i doskonalenia danego
elementu.
4. Przedmiotowe Ocenianie (PO) zawiera wszystkie inne niż ujęte w Wewnątrzszkolnym Ocenianiu
(WO) zasady oceniania i stanowi załącznik do WO.
§ 52
1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (opiekunów
prawnych) o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i
rocznych (półrocznych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z
obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
§ 53
1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych).
2. Stosuje się następujące sposoby informowania rodziców (prawnych opiekunów) o postępach
dziecka:
1) bieżące i systematyczne dokonywanie wpisu ocen do dzienniczka ucznia - ocena jest ważna
tylko z podpisem nauczyciela,
2) ustne informowanie ucznia i jego rodziców o postępach w nauce,
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3) informowanie rodziców (prawnych opiekunów) o ocenach i zachowaniu podczas
organizowanych w szkole zebrań i dni otwartych;
4) informowanie rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla ucznia rocznych
(półrocznych) ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej
(półrocznej) ocenie klasyfikacyjnej zachowania zgodnie z § 56 ust. 9.
3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.
4. Sprawdzone i ocenione prace udostępnia się uczniom w Szkole, mogą być one również
udostępniane rodzicom podczas zebrań i dni otwartych.
5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego,
egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do
wglądu uczniowi lub jego rodzicom przez Dyrektora (wyznaczonego przez niego nauczyciela) w
uzgodnionym z zainteresowanym terminie i czasie. Dokumentacji nie można kserować, fotografować
i wynosić poza obręb Szkoły.
§ 54

1.

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki
należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z
obowiązków, wynikających ze specyfiki tych zajęć.
§ 55

1. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki
lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w
tych zajęciach, wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii.
2. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki
uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu
nauczania, zamiast oceny klasyfikacyjnej, wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.
3. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach
wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez
ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. Nauczyciel dostosowuje
wymagania niezbędne do otrzymania przez ucznia oceny klasyfikacyjnej.
4. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych na
podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza,
na czas określony w tej opinii.
5. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z
niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki
drugiego języka obcego nowożytnego do końca danego etapu edukacyjnego na wniosek rodziców
albo pełnoletniego ucznia oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym
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poradni specjalistycznej, z której wynika potrzeba zwolnienia z nauki tego języka obcego
nowożytnego.
6. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 5, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, z którego wynika potrzeba
zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego, zwolnienie z nauki tego języka
obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
7. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w dokumentacji
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
§ 56

1.

Klasyfikacji uczniów dokonuje się dwa razy w ciągu roku szkolnego.

2.

Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z
zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu
- według skali określonej w § 58 i § 59 – śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych
i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

3.

Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, w styczniu każdego
roku, w terminach określonych w Statucie Szkoły.

4.

Klasyfikacja roczna w klasach I – III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć
edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia
w

danym

roku

szkolnym, z uwzględnieniem

indywidualnego

programu

edukacyjnego,

opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów oraz ustaleniu jednej rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania zgodnie z § 58
i § 59.
5.

Klasyfikacja roczna ucznia, począwszy od klasy IV, polega na podsumowaniu osiągnięć
edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia
w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych
i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w § 58 i § 59, z
zastrzeżeniem ust. 6.

6. Przed rocznym i śródrocznym klasyfikacyjnym plenarnym zebraniem Rady Pedagogicznej
nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są
zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla
niego rocznych (śródrocznych) ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej
rocznej (śródrocznej) ocenie klasyfikacyjnej zachowania:
1)

o przewidywanych dla niego ocenach niedostatecznych i o ocenie nagannej zachowania - z
miesięcznym wyprzedzeniem, pisemnie;

2)

o przewidywanych dla niego pozostałych ocenach edukacyjnych i ocenach zachowania - z
tygodniowym wyprzedzeniem;

3)

o przewidywanych ocenach śródrocznych i rocznych wychowawca informuje rodziców na
spotkaniu z rodzicami lub w zeszycie informacyjnym. W przypadku nieobecności rodzica na
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spotkaniu, oceny przekazywane są przez ucznia na piśmie. Uczeń do trzech dni przynosi je
podpisane przez rodzica. Jeżeli tego nie uczyni, wychowawca kontaktuje się z rodzicem
telefonicznie, osobiście lub listem poleconym.
§ 57
1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają
nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną
ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca, po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej
klasy oraz ocenianego ucznia.
2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele
prowadzący dodatkowe zajęcia edukacyjne. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z
dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na
ukończenie Szkoły.
3. Uczniom, którzy uczęszczali na dodatkowe zajęcia edukacyjne: religię lub etykę, uzyskaną ocenę
śródroczną i roczną wlicza się do średniej ocen.
4. Wszystkie sprawy nieuregulowane szczegółowo oraz sprawy sporne rozstrzyga Dyrektor. Decyzja
jest ostateczna.
§ 58
1. W Szkole stosuje się następujące formy oceny:
1) ocena bieżąca:
a) ocena opisowa,
b) ocena stopniowa w skali od 1 do 6,
c) przyjmuje się następujący sposób oceniania prac pisemnych:
- Celujący = 100% zadań
- Bardzo dobry - 91% - 99% zadań
- Dobry - 71% - 90% zadań
- Dostateczny - 51% - 70% zadań
- Dopuszczający - 31% - 50% zadań
- Niedostateczny do 30% zadań
Na wszystkich przedmiotach przy ocenach bieżących stosuje się „+” i „-”.
2) ocena półroczna i roczna:
a) ocena opisowa,
b) ocena stopniowa w skali od 1 do 6.
2. Począwszy od klasy IV ustala się śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,
według następującej skali:
- stopień celujący 6,
- stopień bardzo dobry 5,
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- stopień dobry 4,
- stopień dostateczny 3,
- stopień dopuszczający 2,
- stopień niedostateczny 1.
3. W klasach I – III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych
są ocenami opisowymi. Roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom
opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie
programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i
edukacyjne ucznia, związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.
4. W klasach I – III wprowadza się oceny cząstkowe wyrażone stopniem, które są poparte
komentarzem

ustnym

lub

pisemnym.

Kryteria

poszczególnych

stopni

znajdują

się

w

przedmiotowych zasadach oceniania. Kolejnym stopniom odpowiadać będą zapisy słowne bądź
skróty:
celujący – cel – 6
bardzo dobry – bdb – 5
dobry – db – 4
dostateczny – dst – 3
dopuszczający – dop – 2
niedostateczny – ndst – 1
Do ocen wyrażonych stopniem można stosować plusy i minusy.
5. Oceny bieżące oraz półroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z
upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
6. Oceny edukacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną z zachowania.
7. Ustala się następujące kryteria ocen nauczania:
1) Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
a) posiada wiedzę i umiejętności w pełnym zakresie z programu nauczania danego
przedmiotu w danej klasie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia,
b) biegle posługuje się swoimi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych
lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe,
rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania w tej klasie,
c) osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych.
2)

Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania
przedmiotu w danej klasie,
b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy
teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną
wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.

3)

Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
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a) nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w
danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte
w podstawach programowych,
b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub
praktyczne.
4) Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
a) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na
poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawach programowych,
b) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu
trudności.
5) Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
a) ma braki w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności, ale braki te nie
przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego
przedmiotu w ciągu dalszej nauki,
b) wykonuje (rozwiązuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu
trudności.
6) Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
a) nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności z przedmiotu nauczania w danej
klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie
wiedzy z tego przedmiotu,
b) nie jest w stanie wykonać (rozwiązać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu
trudności.
8. Kryteria ocen z poszczególnych przedmiotów oraz postanowienia umów przedmiotowych zawierają
Przedmiotowe Zasady Oceniania stanowiące odrębny dokument.
9. Stosuje się następujące skróty na oznaczenie w dzienniku lekcyjnym lub dzienniku dodatkowym:
- poprawy „1/…”
- brak zadania domowego „bz” / „-„
- brak zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń, pomocy i przyborów „bzesz”, „bć”
- nieprzygotowanie do lekcji „np” / „-„
- aktywność podczas lekcji „+”
- nieobecność podczas lekcji „nb”
- brak stroju „bs” / „-„
- nie ćwiczący „nć”
- odpowiedź „odp” / „O”
- sprawdziany „spr” / „S”
- flet „F”
- kartkówka „K”
- aktywność „akt”
- projekty „P”
- testy „T”
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- recytacja „R”
- pisanie z pamięci „PP”
- pisanie ze słuchu „PS”
- lektury „L”
- doświadczenia „doś”
- zeszyt „Z”.
10. W dzienniku dopuszcza się możliwość zakreślania w kółko plusów, minusów, bs, bz, bzesz, bć.
11. W dzienniku lekcyjnym pod ocenami można umieścić informację na temat zakresu materiału, który
został oceniony.
12. Oceny ważne dla danego przedmiotu i z pisemnych prac kontrolnych zapisuje się kolorem
zielonym.
13. Na zajęciach wychowania fizycznego dopuszcza się zapis stopni, postępów i osiągnięć uczniów w
zeszycie nauczyciela. W/w stopnie są wpisywane do dziennika lekcyjnego po sprawdzeniu danych
umiejętności ucznia w terminie do dwóch tygodni.
§ 59
1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
2) postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej;
3) dbałość o honor i tradycje szkoły;
4) dbałość o piękno mowy ojczystej;
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób;
6) godne, kulturalne zachowanie się w Szkole i poza nią;
7) okazywanie szacunku innym osobom.
2. Śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala
się według następującej skali określonej w Statucie Szkoły:
1) wzorowe;
2) bardzo dobre;
3) dobre;
4) poprawne;
5) nieodpowiednie;
6) naganne.
3. W klasach I – III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są
ocenami opisowymi.
4. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,
b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie Szkoły, z zastrzeżeniem ust. 5.
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5. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną
zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo
najwyższej w danym typie szkoły nie kończy Szkoły.
§ 60

Kryteria ocen zachowania
1. Ocena wzorowa:
1)

uczeń w Szkole i poza Szkołą jest wzorem do naśladowania;

2)

w pełni realizuje obowiązek szkolny – jest punktualny, nie opuszcza godzin bez
usprawiedliwienia, nie ma nieusprawiedliwionych spóźnień;

3)

przestrzega regulaminów (postanowień kontraktów) w różnych miejscach Szkoły, tzn.: w
klasach, na korytarzu szkolnym, w sali gimnastycznej, bibliotece szkolnej, świetlicy i na
boisku szkolnym;

4)

jest zaangażowany w życie Szkoły, aktywnie uczestniczy w życiu klasy (wykonuje gazetki,
zmienia obuwie, uczestniczy w imprezach klasowych i szkolnych), ma rzetelny stosunek do
nauki i prac społecznych, z własnej inicjatywy podejmuje się zadań na rzecz klasy i Szkoły;

5)

godnie reprezentuje Szkołę na zewnątrz (konkursy, olimpiady);

6)

wzorowo pełni powierzone funkcje w klasie i organizacjach szkolnych, jest sumienny w
nauce (posiada wymagane pomoce do zajęć, aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych i
pozalekcyjnych);

7)

wyróżnia się kulturą osobistą, tolerancją i życzliwością wobec innych, jest koleżeński (używa
zwrotów grzecznościowych, nie używa słów uznawanych za wulgarne, nie używa gestów
niestosownych), przyjmuje postawę godną ucznia (nie trzyma rąk w kieszeni, nie nosi czapki
w Szkole);

8)

sprzeciwia się przejawom agresji;

9)

swoim zachowaniem nie naraża na niebezpieczeństwo siebie i innych;

10) dba o estetyczny wygląd (bez ekstrawagancji, wyzywającej biżuterii, strój nie prezentuje
przynależności do subkultur młodzieżowych) i higienę osobistą, podczas uroczystości
szkolnych i państwowych nosi uroczysty strój;
11) nie odmawia pomocy słabszym w nauce;
12) szanuje mienie społeczne;
13) otrzymuje pochwały za swoją działalność i postawę;
14) zachowuje się wzorowo i kulturalnie na lekcjach, przerwach, uroczystościach szkolnych i
imprezach pozaszkolnych;
15) okazuje należny szacunek wszystkim pracownikom Szkoły i jest przyjazny wobec kolegów;
16) w zeszycie informacji nie ma negatywnych wpisów.

2. Ocena bardzo dobra:
1)

uczeń zachowuje się w Szkole i poza nią bez zarzutu;

45

2)

w szkole wyróżnia się w realizacji powierzonych mu zadań;

3)

umie współdziałać w zespole;

4)

włącza się w prace społecznie użyteczne na rzecz Szkoły i środowiska;

5)

w pełni bierze odpowiedzialność za powierzone obowiązki;

6)

kulturalnie zachowuje się w Szkole wobec nauczycieli, pracowników Szkoły, kolegów;

7)

jest koleżeński wobec rówieśników, nie odmawia pomocy w nauce kolegom, gdy się do niego
zwrócą;

8)

rzetelnie realizuje obowiązek szkolny – wszystkie jego nieobecności i spóźnienia są
usprawiedliwione;

9)

dba o stosowny wygląd – ubiera się bez ekstrawagancji, nie ma makijażu ani przesadnej
biżuterii, jego strój nie prezentuje przynależności do subkultur młodzieżowych;

10) w zeszycie informacji nie ma negatywnych wpisów.

3. Ocena dobra:
1)

solidnie i systematycznie wypełnia swoje obowiązki;

2)

realizuje obowiązek szkolny, ale ma godziny lub spóźnienia nieusprawiedliwione (do 5
godzin);

3)

mało aktywnie uczestniczy w życiu klasy, niechętnie przyjmuje prace dodatkowe;

4)

powierzone zadania wykonuje jednak w miarę poprawnie;

5)

jest kulturalny i koleżeński;

6)

prawidłowo reaguje na polecenia i uwagi nauczycieli, stara się nad sobą pracować;

7)

ma nie więcej niż trzy uwagi dotyczące niewłaściwego zachowania;

8)

ma schludny wygląd, bez ekstrawagancji.

4. Ocena poprawna:
1)

uczeń zachowuje się w Szkole i poza nią bez większych zastrzeżeń, jednak sporadycznie
łamie postanowienia Regulaminu Szkoły;

2)

jest na ogół zdyscyplinowany;

3)

poprawnie zachowuje się na przerwach wobec nauczycieli, pracowników Szkoły i kolegów,
na lekcjach, uroczystościach szkolnych i imprezach pozaszkolnych zachowuje się
poprawnie;

4)

zdarza mu się zachowywać agresywnie wobec rówieśników;

5)

pamięta o zasadach bezpiecznego zachowania się, ale nie zawsze ich przestrzega;

6)

ma nie więcej niż 10 godzin nieusprawiedliwionej nieobecności;

7)

ma nie więcej niż 5 uwag dotyczących niewłaściwego zachowania;

8)

ma schludny wygląd.

5. Ocena nieodpowiednia:
1)

uczeń narusza zasady należytego zachowania;
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2)

popełnia wykroczenia związane z brakiem dyscypliny w Szkole i poza nią – samowolnie
wychodzi z klasy lub z budynku szkolnego, notorycznie się spóźnia;

3)

nie wywiązuje się z obowiązków ucznia zawartych w Statucie Szkoły;

4)

pomimo widocznych problemów z przyswajaniem wiedzy nie przyjmuje pomocy (nie
uczestniczy w pracach zespołów wyrównawczych, nie korzysta z douczania, przeszkadza w
prowadzeniu lekcji);

5)

ma nieodpowiedni stosunek do mienia szkolnego (niszczy gazetki i dekoracje, pisze po
ławkach, umyślnie trzaska drzwiami);

6)

wygląda niedbale;

7)

spóźnia się na lekcje, ma powyżej 20 godzin nieobecności nieusprawiedliwionej;

8)

przejawia zachowania agresywne wobec rówieśników;

9)

ulega nałogom i namawia do nich innych kolegów;

10) znęca się fizycznie lub psychicznie nad słabszymi, stosuje szantaż, zastraszenie.

6. Ocena naganna:
1)

przejawia lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych, często nie przygotowuje się do
lekcji (brak przyborów i materiałów do zajęć);

2)

nie przestrzega uchwał zawartych w Statucie Szkoły;

3)

ma nieusprawiedliwione godziny lekcyjne (powyżej 20), wagaruje, spóźnia się na zajęcia;

4)

jest agresywny, arogancki w stosunku do rówieśników;

5)

ma negatywny wpływ na rówieśników;

6)

w sposób lekceważący odnosi się do nauczycieli i pracowników Szkoły;

7)

łamie zasady dyscypliny, pali papierosy, dopuszcza się wybryków chuligańskich;

8)

swoim zachowaniem celowo stwarza sytuacje niebezpieczne dla zdrowia własnego i innych;

9)

świadomie niszczy mienie społeczne;

10) popada w konflikt z prawem;
11) nie podejmuje żadnych prób poprawy swojego zachowania, a podejmowane środki
wychowawcze nie przynoszą żadnych rezultatów.
§ 61
1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji półrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych uniemożliwi
lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, Szkoła, w miarę możliwości,
stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków poprzez:
a) organizowanie pomocy koleżeńskiej,
b) zachęcanie do uczestnictwa w zajęciach pomocy dydaktycznej,
c) stosowanie pozytywnych wzmocnień w czasie zajęć – chwalenie, zachęcanie itp.,
d) stwarzanie możliwości wypowiadania się z niewielkich partii materiału w każdym momencie,
aż do zakończenia roku szkolnego.
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2. Informacje o zachowaniu i postępach w nauce gromadzi się w dziennikach, w zeszytach
informacyjnych oraz teczkach wychowawcy klasy.
3. Uczeń ma prawo do poprawienia oceny niedostatecznej tylko raz na zasadach określonych w
przedmiotowym ocenianiu;
4. Zapis oceny poprawionej w dzienniku lekcyjnym zachodzi poprzez zapis przy ocenie poprawianej
i oceny uzyskanej w wyniku poprawy, umieszczonej za znakiem ,,/”.
§ 62
1. Rodzice/prawni opiekunowie ucznia mają prawo wnioskować na piśmie do nauczycieli
poszczególnych przedmiotów o podwyższenie oceny z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych w terminie nie dłuższym niż 5 dni robocze od otrzymania informacji o
przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych.
2. W pisemnym wniosku musi być określona ocena, o jaką ubiega się uczeń oraz uzasadnienie
prośby.
3. Za przewidywaną ocenę roczną lub końcową przyjmuje się ocenę zaproponowaną przez
nauczyciela zgodnie z terminem ustalonym w kalendarzu na dany rok szkolny, a nie zatwierdzoną
jeszcze przez Radę Pedagogiczną.
4. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień i tylko w
przypadku, gdy co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen cząstkowych jest równa ocenie,
o którą się ubiega, lub od niej wyższa.
5. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:
1) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 85% (z wyjątkiem
usprawiedliwionej nieobecności trwającej, co najmniej dwa tygodnie);
2) przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac
pisemnych;
3) udział w zajęciach pomocy - dydaktycznej (w przypadku uczniów mających trudności w
nauce);
4) skorzystanie ze wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy;
5) udział w konkursach z przedmiotu, którego dotyczy wniosek o podwyższenie oceny, lub w
zawodach i odniesienie w nich sukcesów (dotyczy wniosku tylko o ocenę najwyższą);
6) zaistnienie innych ważnych okoliczności uniemożliwiających uzyskanie oceny wyższej niż
przewidywana przez nauczyciela (np. długotrwała choroba, sytuacja rodzinna).
6. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych w § 62 ust 5 prośba ucznia
zostaje odrzucona, a wychowawca lub nauczyciel odnotowuje na podaniu przyczynę jej
odrzucenia.
7. Uczeń spełniający wszystkie warunki najpóźniej 2 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady
Pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela przedmiotu dodatkowego
sprawdzianu.
8. Sprawdzian obejmuje:
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a) formę pisemną,
b) formę ustną,
c) w przypadku muzyki, plastyki, zajęć technicznych i zajęć komputerowych, mogą to być
również zadania praktyczne,
d) sprawdzian z zajęć wychowania fizycznego ma formę przede wszystkim ćwiczeń
praktycznych.
9. Stopień trudności zadań musi odpowiadać wymaganiom edukacyjnym na ocenę, o którą ubiega
się uczeń.
10. Procedura podwyższania oceny trwa nie dłużej niż 2 godziny lekcyjne.
11. Poprawa oceny rocznej lub końcowej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy sprawdzian został
zaliczony na ocenę, o którą ubiega się uczeń, lub ocenę wyższą.
12. Ostateczna ocena roczna lub końcowa nie może być niższa od oceny wcześniej proponowanej.
13. Sprawdzian, oceniony zgodnie z przedmiotowym ocenianiem, zostaje dołączony do dokumentacji
wychowawcy klasy.
14. Jeżeli

uczeń

nie

przystąpi

do

sprawdzianu

w

wyznaczonym

terminie

z

przyczyn

nieusprawiedliwionych, traci prawo do ubiegania się o podwyższenie oceny.
§ 63
1. Rodzice/prawni opiekunowie ucznia mają prawo ubiegać się o podwyższenie proponowanej przez
wychowawcę końcoworocznej oceny zachowania.
2. Rodzic/opiekun prawny ucznia składa do wychowawcy pisemny wniosek o ponowne rozpatrzenie
oceny zachowania.
3. Wniosek z uzasadnieniem zostaje złożony w terminie do 5 dni od powiadomienia
rodziców/prawnych opiekunów o ustalonej przez wychowawcę przewidywanej ocenie zachowania.
4. Warunki ubiegania się o wyższą ocenę zachowania niż przewidywana:
1) rodzice/opiekunowie prawni usprawiedliwili w terminie wszystkie nieobecności na zajęciach
edukacyjnych w danym roku szkolnym;
2) uczeń wywiązał się ze wszystkich zadań powierzonych mu przez Szkołę;
3) uczeń wykazał się wyróżniającą postawą w respektowaniu zasad współżycia społecznego i
norm etycznych;
4) uczeń spełnia wymagania na ocenę, o którą się ubiega, ujęte w Wewnątrzszkolnym Ocenianiu
Uczniów.
5. Wychowawca uzgadnia z rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia termin rozmowy wyjaśniającej.
6. Rozmowa musi się odbyć przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.
7. Uczeń, który w wyznaczonym terminie bez usprawiedliwienia nie przystąpi do rozmowy
wyjaśniającej, traci prawo do dalszego ubiegania się o podwyższenie oceny zachowania.
8. Na rozmowę wyjaśniającą wychowawca może zaprosić w charakterze

obserwatorów:

przedstawiciela Rady Pedagogicznej, pedagoga, rodzica/opiekuna prawnego danego ucznia,
przedstawiciela samorządu klasowego.
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9. Przy ustaleniu ostatecznej oceny zachowania wychowawca ma obowiązek wziąć pod uwagę opinię
osób obecnych w czasie rozmowy oraz samoocenę ucznia.
10. Po rozmowie wyjaśniającej wychowawca ma obowiązek sporządzić protokół, który zawiera: termin
przeprowadzenia rozmowy, ustaloną ocenę ostateczną, uzasadnienie decyzji, co do podwyższenia
lub pozostawienia oceny zachowania, podpisy osób biorących udział w rozmowie.
11. Protokół zostaje dołączony do dokumentacji wychowawcy klasy.
12. Ustalona w ten sposób ocena zachowania jest ostateczna.
§ 64
1. W szkole obowiązuje wyłącznie pisemna forma usprawiedliwiania nieobecności.
2. Rodzic może usprawiedliwiać nieobecność ucznia u wychowawcy klasy:
1) pisząc usprawiedliwienie na kartce lub w zeszycie do korespondencji.
3. Rodzice mają obowiązek usprawiedliwić nieobecność swojego dziecka w ciągu tygodnia od jego
powrotu do Szkoły.
4. Wychowawca może przyjąć usprawiedliwienie nieobecności ucznia od rodzica podczas dni
otwartych i zebrań, z zachowaniem formy pisemnej.
5. W razie planowanej dłuższej nieobecności rodzice mają obowiązek poinformować o niej
wychowawcę.
6. Rodzice zobowiązani są do systematycznej kontroli frekwencji swoich dzieci.
7. Uczeń może opuścić zajęcia, aby uczestniczyć w zawodach sportowych, imprezach kulturalnych
lub naukowych na wniosek nauczyciela przedmiotu. Nauczyciel przedmiotu jest zobowiązany do
poinformowania wychowawcy o zaistniałej sytuacji.
8. Nieobecność ucznia w Szkole nie zwalnia go z obowiązku nadrobienia zaległości szkolnych.
9. Uczniowie zwolnieni z ćwiczeń na lekcji wychowania fizycznego mają obowiązek przebywania,
podczas tych zajęć, pod opieką nauczyciela przedmiotu.
10. Rodzice mogą wnioskować pisemnie o zwolnienie ucznia nieuczestniczącego w zajęciach
wychowania fizycznego tylko wtedy, kiedy jest to pierwsza lub ostatnia godzina lekcyjna ucznia.
§ 65
1. Z uwagi na bezpieczeństwo w Szkole i poza nią wprowadza się procedury zwalniania uczniów z
zajęć lekcyjnych.
2. Uczeń może zostać zwolniony z zajęć lekcyjnych:
1) na pisemną prośbę rodziców;
2) w przypadku choroby, po uprzednim powiadomieniu rodziców przez ucznia, nauczyciela i
odebraniu ucznia przez rodzica lub osobę przez niego pisemnie upoważnioną.
3. W przypadku nieobecności wychowawcy klasy i nauczyciela przedmiotu uprawniony do zwolnienia
ucznia jest Wicedyrektor lub Dyrektor.
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4. Rodzic lub inna osoba przez niego upoważniona, odbierając dziecko wcześniej ze Szkoły, ma
obowiązek odnotować ten fakt w specjalnym zeszycie zwolnień znajdującym się w sekretariacie
Szkoły.
5. W przypadku, gdy uczeń jest zwolniony z zajęć i ma sam wracać do domu, rodzic ma obowiązek
napisać na zwolnieniu informację, że bierze odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka do
domu. W przeciwnym razie uczeń nie zostanie zwolniony z lekcji do domu.
§ 66
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak
jest podstaw do ustalenia półrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności
ucznia na zajęciach edukacyjnych, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w
szkolnym planie nauczania.
2. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin
klasyfikacyjny.
3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić
zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
1)

realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok nauki;

2)

spełniający obowiązek szkolny poza Szkołą.

5. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, nie obejmuje obowiązkowych zajęć
edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka, wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć
edukacyjnych.
6. Uczniowi, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny
zachowania.
7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z zastrzeżeniem ust. 8.
8. Egzaminy klasyfikacyjne z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, wychowania fizycznego mają
przede wszystkim formę zadań praktycznych.
9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w trybie:
1) półrocznym – w pierwszym miesiącu drugiego półrocza;
2) końcoworocznym – przed zakończeniem roku szkolnego (do 31 sierpnia).
10. Termin egzaminu powinien być ustalony z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2,3 i 4 pkt 1, przeprowadza nauczyciel
danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez Dyrektora Szkoły nauczyciela takich
samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
12. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, przeprowadza komisja, powołana
przez Dyrektora Szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku
szkolnego poza Szkołą. W skład komisji wchodzą:
a) Dyrektor Szkoły lub inny nauczyciel zajmujący w tej Szkole inne stanowisko kierownicze –
jako przewodniczący komisji,
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b) nauczyciel zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej
klasy.
13. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, oraz jego rodzicami
(prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzamin w ciągu
jednego dnia.
14. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice
(prawni opiekunowie) ucznia.
15. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z przeprowadzania
egzaminu klasyfikacyjnego lub z udziału w komisji, o której mowa w pkt 12, na własną prośbę lub
w innych, uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje jako osobę
egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że
powołanie nauczyciela pracującego w innej szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej
Szkoły.
16. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w
szczególności:
1)

imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 11, a w przypadku egzaminu
klasyfikacyjnego dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 – skład komisji;

2)

termin egzaminu klasyfikacyjnego;

3)

zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;

4)

wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

17. Do protokołu dołącza się prace pisemne ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
18. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania
zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się ,,nieklasyfikowany”.
§ 67
1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna (półroczna)
ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeż. ust. 2 i § 68.
2. Ustalona przez nauczyciela lub uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna
ocena roczna (półroczna) z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu
poprawkowego, z zastrzeż. § 70 ust. 1 i § 68.
3. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem
§ 68.
§ 68
1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli
uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna
zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
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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 jej
ustalania, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która:
1) 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;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną
zachowania w drodze głosowania, zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby
głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami
(prawnymi opiekunami).
4. W skład komisji wchodzą:
1) w przypadku rocznej (półrocznej) 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) pedagog,
e) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,
f)

przedstawiciel Rady Rodziców.

5. Wychowawca klasy może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych,
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 oceny rocznej z zajęć edukacyjnych,
która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 70 pkt 1.
7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) skład komisji,
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b) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1.,
c) zadania (pytania) sprawdzające,
d) wyniki 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. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust.
2 pkt 1., w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie,
wyznaczonym przez Dyrektora.
9. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o
ustnych odpowiedziach ucznia.
10. Przepisy ust. 1 – 9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej uzyskanej
w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od
przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena jest ostateczna.
§ 69
1. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, z
zastrzeż. ust 8
2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo
wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie
nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeż. ust.
4 i § 70 ust 10.
3. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na
wniosek wychowawcy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) oraz po uzyskaniu
opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II do klasy programowo
wyższej także w ciągu roku szkolnego.
4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z
obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę
zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
5. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w szkole podstawowej otrzymują z
danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który uzyskał tytuł
laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady
przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo po uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnych otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą ocenę klasyfikacyjną.
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6. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 2 nie otrzymuje promocji do klasy
programowo wyższej i powtarza klasę z zastrzeż. § 70 ust 10.
7. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtórzeniu klasy przez
ucznia klas I- III szkoły podstawowej, na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub publiczną
poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną oraz w
porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.
8. Ustala się następujące zasady porozumienia z rodzicami (prawnymi opiekunami) w przypadku
niepromowania ucznia klasy I- III:
1) podstawą do niepromowania ucznia jest negatywna ocena osiągnięć edukacyjnych ucznia w
danym roku szkolnym;
2) rodzice (prawni opiekunowie) są informowani o braku osiągnięć edukacyjnych ucznia, gdy
pojawiają się pierwsze symptomy trudności dydaktycznych;
3) rodzice wyrażają zgodę na przebadanie dziecka w poradni psychologiczno- pedagogicznej;
4) rodzice (prawni opiekunowie) są na bieżąco, systematycznie informowani o braku postępów
w nauce ich dziecka oraz o poczynaniach nauczyciela w pracy z uczniem;
5) w przypadku niepromowania ucznia rodzice (prawni opiekunowie) wyrażają swoje stanowisko
w tej sprawie i przedkładają je Dyrektorowi Szkoły;
6) na konferencji klasyfikacyjnej wychowawca ucznia zapoznaje Radę Pedagogiczną z opinią
wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, stanowiskiem rodziców (prawnych
opiekunów) oraz wystawioną uczniowi oceną klasyfikacyjną;
7) Rada Pedagogiczna podejmuje, po przeanalizowaniu dokumentacji, decyzję o promowaniu
bądź niepromowaniu ucznia.
§ 70
1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji półrocznej i rocznej
uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać
egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach spowodowanych chorobą lub trudną sytuacją
rodzinną rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch
obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz z części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z
plastyki, muzyki, informatyki, techniki, technologii informatycznej oraz wychowania fizycznego z
których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.
4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład komisji
wchodzą:
1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej Szkole inne stanowisko kierownicze-jako
przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący;
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.
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5. Nauczyciel, o którym mowa w ust.4 pkt. 2, może być zwolniony z pracy w komisji na własną prośbę
lub w innych uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje innego
nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela
pracującego w innej szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej Szkoły.
6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w
szczególności:
1) skład komisji;
2) termin egzaminu poprawkowego;
3) pytania egzaminacyjne;
4) wyniki egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.
Do protokołu dołącza się pracę pisemną ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
7. Zadania egzaminacyjne, które obejmują podstawy programowe, ustala nauczyciel egzaminujący w
porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.
8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w
wyznaczonym terminie, może do niego przystąpić w dodatkowym terminie wyznaczonym przez
Dyrektora Szkoły, nie później niż do końca września.
9. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w § 70, ust.2 i nie zdał egzaminu poprawkowego,
nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę z zastrz. ust.10.
10. Uwzględniając edukacyjne możliwości ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu
danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał
egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te
obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodne ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie
programowo wyższej.
§ 71
1. Uczeń kończy Szkołę:
1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny
klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w
klasach

programowo

niższych,

uzyskał

oceny

klasyfikacyjne

wyższe

od

oceny

niedostatecznej, z zastrz. ust.3;
2) ponadto przystąpił do egzaminu, o którym mowa w § 72.
2. Uczeń kończy Szkołę 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.
3. O ukończeniu Szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub
znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej Rada Pedagogiczna,
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uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi
opiekunami).
§ 72
1. W Szkole przeprowadzany będzie egzamin ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019.
2. Do egzaminu ósmoklasisty przystępują uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej.
3. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego
przystąpić, aby ukończyć Szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać,
dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.
4. Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty znajdują się w „Informatorze o
egzaminie ósmoklasisty” opublikowanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.
§ 73
1. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym
poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych możliwości
psychofizycznych ucznia, u którego zauważono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub
specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości psychofizycznych w
przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo
indywidualnego nauczania następuje na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno –
pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
Rozdział 9.
Uczniowie Szkoły.
§ 74
1. Każdy uczeń w Szkole ma prawo do:
1) informacji na temat zakresu wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania oraz
o sposobach oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
2) poznania kryteriów oceniania jego osiągnięć oraz postanowień zawartych w umowach
przedmiotowych;
3) poznania ustalonych przez nauczycieli sposobów sprawdzania wiadomości uczniowskich;
4) właściwego zorganizowania procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy
umysłowej;
5) bezpiecznych warunków pobytu w Szkole, ochrony przed przemocą, uzależnieniami,
demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej;
6) poszanowania swej godności (nie wolno uczniów obrażać, poniżać ani bić, nie wolno stosować
publicznego karania i odebrania im ich praw);
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7) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym;
8) przedstawienia wychowawcy klasy, Dyrektorowi Szkoły i innym nauczycielom swoich
problemów oraz uzyskiwania od nich pomocy, odpowiedzi lub wyjaśnień;
9) zwrócenia się do nauczycieli o pomoc w wypadku trudności w opanowaniu materiału;
10) swobodnego wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dobra osobistego osób
trzecich;
11) rozwijania swoich zainteresowań, zdolności i talentów;
12) reprezentowania Szkoły na zewnątrz w konkursach, przeglądach, zawodach sportowych i
innych imprezach, zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami;
13) reprezentowania społeczności szkolnej w poczcie sztandarowym (warunkiem uczestnictwa w
w/w reprezentacji są bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie);
14) uczestnictwa w uroczystościach szkolnych oraz działalności swojej grupy wiekowej;
15) uczestnictwa w posiedzeniach Rady Pedagogicznej z inicjatywy Dyrektora, wychowawcy lub
jego samego, po uprzednim uzgodnieniu problematyki wystąpienia z wychowawcą lub
opiekunem organizacji;
16) korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego;
17) korzystania z pomocy doraźnej;
18) korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń szkolnych zgodnie z ich przeznaczeniem
i w myśl obowiązujących regulaminów;
19) wpływanie na życie Szkoły poprzez działalność samorządową;
20) opracowania i redagowania gazetki szkolnej oraz audycji radiowej, po uprzednim
skontaktowaniu się z nauczycielem;
21) ochrony przed bezprawną ingerencją w życie prywatne, rodzinne, czy korespondencje za
wyjątkiem przypadków, w których jesteśmy zobowiązani do uzyskania informacji nt. swojej
osoby;
22) realizowania, a także dochodzenia swoich praw przy pomocy reprezentanta Samorządu
Uczniowskiego;
23) bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych
przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
§ 75
1. W przypadku naruszenia praw ucznia, zainteresowany uczeń lub jego rodzic (prawny opiekun)
może złożyć skargę w formie ustnej lub pisemnej odpowiednio do:
1) wychowawcy klasy;
2) opiekuna Samorządu Uczniowskiego;
3) pedagoga szkolnego;
4) Rzecznika Praw Ucznia;
5) Dyrektora Szkoły
w terminie nie później niż 7 dni od zaistniałej sytuacji.
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2. O wyniku rozpatrzenia skargi uczeń lub jego rodzic (prawny opiekun) powinien być poinformowany
w ciągu 14 dni od wpłynięcia skargi.
§ 76
1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie, a w szczególności:
1) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych;
2) na bieżąco przygotowywać się do zajęć szkolnych oraz przestrzegać postanowień zawartych
w umowach przedmiotowych i Wewnątrzszkolnym Ocenianiu;
3) usprawiedliwiania, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych;
4) dostrzegać znaczenie rodziny w swoim życiu i życiu społeczeństwa;
5) szanować i ujawniać postawy patriotyczne;
6) identyfikować się z kulturą europejską;
7) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w Szkole;
8) wystrzegać się szkodliwych nałogów;
9) przestrzegać zasad bezpieczeństwa swojego oraz osób trzecich (wystrzegać się przemocy,
demoralizacji);
10) naprawiać wyrządzone szkody materialne i moralne w grupie;
11) przestrzegać zasad kultury osobistej współżycia w grupie;
12) dbać o honor i tradycje Szkoły;
13) podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej oraz
ustaleniom Samorządu Uczniowskiego;
14) okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom, pracownikom Szkoły i ludziom starszym,
poprzez społecznie akceptowane normy;
15) wyłączać telefon komórkowy na zajęciach szkolnych (wszystkich), w czasie zajęć szkolnych
uczniom nie wolno bez powiadomienia oraz uzyskania zgody osoby prowadzącej zajęcia
utrwalać wizerunku oraz głosu osób uczestniczących w zajęciach, a także transmitować takich
danych;
16) stosować się do wszystkich regulaminów Szkoły;
17) zabrania się noszenia do Szkoły niebezpiecznych przedmiotów;
18) uczniom nie wolno indywidualnie udawać się do obiektów sportowych;
19) o udostępnieniu uczniom boiska szkolnego podczas przerw międzylekcyjnych decyduje
Dyrektor Szkoły;
20) uczniom nie wolno opuszczać w czasie zajęć lekcyjnych terenu Szkoły rozumianego jako
budynek i boisko szkolne;
21) każda planowana impreza szkolna i klasowa odbywająca się na terenie Szkoły lub poza nią
musi być zgłoszona do Dyrektora Szkoły i może się odbyć po wyrażeniu na nią zgody przez
Dyrektora;
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22) uczniowie nie powinni wnosić na teren Szkoły cennych okryć wierzchnich, dużych sum
pieniędzy, sprzętu elektronicznego lub komputerowego oraz drogiej biżuterii (pierścionki,
klipsy, broszki, itp.) oraz innych wartościowych rzeczy (drogie pióra, zegarki itp.);
23) posiadanie przez uczniów rzeczy wymienionych w pkt. 22 w tym telefonów komórkowych,
odbywa się na ich odpowiedzialność, a Szkoła nie odpowiada za ich utratę.
§ 77
1. W zakresie ubierania się na terenie Szkoły, uczeń ma obowiązek:
1) nosić na co dzień strój w stonowanych barwach bez niestosownych nadruków, haftów i
symboli;
2) zmieniać obuwie po wejściu do Szkoły;
3) podczas uroczystości szkolnych nosić strój galowy (granatowa / czarna spódnica / sukienka
lub spodnie, biała bluzka / koszula);
4) podczas zajęć sportowych (wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna, SKS, zajęcia
sportowe pozalekcyjne) nosić białą koszulkę bawełnianą i sportowe spodenki oraz obuwie
sportowe;
5) przestrzegać estetyki wyglądu: nie dopuszcza się noszenia kolczyków przez chłopców,
dziewczęta w miejscach innych niż uszy, farbowania włosów, noszenia ekstrawaganckich
fryzur, malowania paznokci, makijażu, noszenia niestosownej biżuterii, eksponowania nagich
części ciała, np. brzucha.
§ 78
1. W Szkole działa Rzecznik Praw Ucznia wybierany przez uczniów spośród członków Rady
Pedagogicznej na okres 3 lat.
2. Zadania i funkcje Rzecznika Praw Ucznia:
1) przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w Szkole;
2) zwiększenie świadomości prawnej uczniów, rodziców, nauczycieli;
3) egzekwowanie i przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących uczniów;
4) proponowanie nowych przepisów dotyczących uczniów;
5) uczestniczenie w posiedzeniach Rady Pedagogicznej z prawem przedstawienia na jej forum
problemów przestrzegania praw ucznia.
3. Środki działania Rzecznika:
1) załatwianie indywidualnych skarg;
2) sporządzanie raportów dotyczących wykrytych naruszeń prawa w szkole;
3) udzielanie porad dotyczących sposobów ochrony praw (uczniom, rodzicom, nauczycielom);
4) współpraca z pedagogiem, higienistką szkolną;
5) współdziałanie w prowadzeniu programów przeciwdziałających wielu problemom szkolnym;
6) Rzecznik Praw Ucznia nie może wyręczać w obowiązkach wychowawców;
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7) Rzecznik Praw Ucznia ma prawo do swobodnego działania w ramach obowiązujących
regulaminów;
8) Rzecznik Praw Ucznia działa według ustalonego trybu postępowania;
9) Rzecznik podejmuje działania na wniosek stron tzn. uczniów, nauczycieli lub pracowników
administracji Szkoły.
4. Szkolny Rzecznik może:
1) rozmawiać z nauczycielem uczestniczącym w problemie;
2) rozmawiać i zasięgać rady pedagoga Szkoły;
3) organizować konfrontacje wyjaśniające;
4) uczestniczyć w konfrontacjach Dyrektora z rodzicami i danym nauczycielem za zgodą ucznia;
5) inicjować działania w Szkole na rzecz upowszechniania praw dziecka i ucznia.
5. Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń - uczeń:
1) zapoznanie się z opinią stron konfliktu;
2) podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy;
3) skierowanie sprawy do pedagoga szkolnego w razie kłopotów z rozstrzygnięciem sporu;
4) w dalszym trybie postępowania - zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej;
5) ostateczną decyzję o sposobie rozwiązania konfliktu podejmuje Dyrektor.
6. Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń - nauczyciel:
1) zapoznanie się z opinią stron konfliktu;
2) podjęcie mediacji ze stronami;
3) zasięgnięcie opinii pedagoga szkolnego;
4) wystąpienie do Dyrektora Szkoły o podjęcie decyzji w sprawie, w przypadku trudności z
rozstrzygnięciem sporu.
7. Obowiązkiem Rzecznika Praw Ucznia jest w szczególności:
1) znajomość Statutu Szkoły oraz Konwencji Praw Dziecka;
2) informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia;
3) interwencja w razie naruszenia podstawowych praw ucznia i rozwiązywanie spraw spornych;
4) udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania;
5) informowanie stron konfliktu o podjętych przez siebie działaniach;
6) składanie sprawozdania ze swojej działalności przed Radą Pedagogiczną.
§ 79
1. Dyrektor Szkoły może występować do Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach z wnioskiem o
przeniesienie ucznia do innej Szkoły.
2. Przeniesienie ucznia do innej Szkoły może nastąpić w przypadku rażącego naruszania norm i
zasad obowiązujących w Szkole lub demoralizującego wpływu na innych, na podstawie uchwały
Rady Pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego, a w szczególności:
1) stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu uczniów i pracowników Szkoły,
2) dystrybucji narkotyków i środków psychotropowych oraz ich posiadania;
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3) palenia papierosów, używania alkoholu i środków odurzających oraz bycia pod ich wpływem
na terenie Szkoły i w jej obrębie;
4) naruszenia

godności

i

nietykalności

osobistej

innych

osób

(przemoc

fizyczna

i psychiczna, użycie niebezpiecznych narzędzi, wyłudzenia);
5) wyczerpania wszystkich kar regulaminowych przewidzianych w Statucie Szkoły;
6) notorycznego opuszczania bez usprawiedliwienia obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych, a postępowanie takie powtarza się w kolejnym roku szkolnym;
7) wchodzenia w kolizje z prawem;
8) permanentnego naruszania postanowień Statutu.
§ 80
1. Uczeń może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:
1) rzetelną naukę i pracę na rzecz Szkoły;
2) wzorową postawę;
3) wybitne osiągnięcia;
4) dzielność i odwagę;
5) szczególne

osiągnięcia

w

konkursach

przedmiotowych,

przeglądach

artystycznych

i zawodach sportowych;
6) 100% frekwencję na zajęciach edukacyjnych.
2. Nagrody przyznaje Dyrektor Szkoły na wniosek wychowawcy klasy, Samorządu Uczniowskiego,
Rady Rodziców, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
3. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów Szkoły:
1) pochwała wychowawcy lub opiekuna Samorządu Uczniowskiego;
2) pochwała Dyrektora wobec całej społeczności uczniowskiej;
3) dyplom;
4) tytuł „Najlepszy z najlepszych” – najwyższa średnia w Szkole i wzorowe zachowanie;
5) nagrody rzeczowe;
6) wpis do: „Kroniki szkoły”.
4. Nagrody finansowane są z budżetu Szkoły lub Rady Rodziców.
5. Uczniowie, którzy w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskali z obowiązkowych zajęć
edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz wzorową lub bardzo dobrą ocenę zachowania,
otrzymują świadectwo szkolne promocyjne lub świadectwo ukończenia Szkoły z wyróżnieniem.
6. O wyróżnieniu uczniów klas IV-VIII decyduje:
1) średnia ocen 4,75 ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych (oceny celujące, bardzo
dobre, dobre),
2) wzorowa lub bardzo dobra ocena zachowania.
7. Każdego ucznia klas I – II nagradza się dyplomem ukończenia klasy.
8. Na zakończenie roku szkolnego, uczniów klasy III nagradza się nagrodą książkową lub dyplomem
za wzorowe zachowanie oraz celujące i bardzo dobre wyniki w nauce.
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9. Uczniowie klas IV-VII, wyróżniający się w nauce, zachowaniu lub osiągający wysokie wyniki w
konkursach przedmiotowych, sportowych, otrzymują nagrody książkowe lub dyplomy.
10. Wyróżniający się uczniowie kończący Szkołę otrzymują nagrody książkowe.
§ 81
1. Ustala się następujące rodzaje kar (formy wyciągania konsekwencji wobec nieprzestrzegania
Statutu):
a) upomnienie wychowawcy klasy,
b) upomnienie Dyrektora,
c) pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia,
d) czasowe zawieszenie udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych,
e) zwołanie zespołu wychowawczego, w skład którego wchodzą, oprócz uczniów i jego
rodziców (opiekunów prawnych) oraz Dyrektora Szkoły, wychowawca i pedagog szkoły,
f)

w wyniku pracy zespołu następuje spisanie kontraktu, do którego wypełniania uczeń
zostaje pisemnie zobowiązany. Niespełnianie założeń tego kontraktu wiąże się z
odpowiednimi, zawartymi w kontrakcie, konsekwencjami wobec ucznia,

g) przeniesienie ucznia do równoległej klasy tej Szkoły.
2. Ustala się następujący tryb odwołania od kary:
1) uczeń lub jego rodzice odwołują się pisemnie do Dyrektora Szkoły w ciągu 3 dni;
2) Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii wychowawcy, pedagoga oraz Samorządu
Uczniowskiego, po wysłuchaniu argumentacji ucznia, w terminie do 7 dni, podejmuje decyzję
i powiadamia o niej pisemnie ucznia i jego rodziców;
3) decyzja Dyrektora jest ostateczna.
Rozdział 10.
Oddziały Przedszkolne.
§ 82
1. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to
realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku
odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze
prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia osiąga dojrzałość do podjęcia
nauki na pierwszym etapie nauki.
§ 83

1.

Do zadań Oddziału Przedszkolnego należy w szczególności:
1)

wspieranie
sprzyjających

wielokierunkowej
nabywaniu

aktywności

doświadczeń

dziecka
w

poprzez

fizycznym,

organizację

emocjonalnym,

warunków
społecznym

i poznawczym obszarze jego rozwoju;
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2)

tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek
w poczuciu bezpieczeństwa;

3)

wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu
rozwoju

dziecka,

jego

możliwości

percepcyjnych,

wyobrażeń

i rozumowania,

z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;
4)

przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie
psychiczne, realizowane m. in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się
w Oddziale Przedszkolnym oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do
intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;

5)

tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość
estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu,
środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;

6)

współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi
przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających
rozwój tożsamości dziecka;

7)

systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do
osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w Szkole;

8)

organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury
i języka mniejszości narodowej lub etnicznej;

9)

tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem
obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.
§ 84

1. Oddział Przedszkolny realizuje swoje zadania poprzez:
1) rozwijanie potencjału i zainteresowań dzieci, a także wychowanie w ścisłym kontakcie
i współpracy z ich rodzicami;
2) zapewnienie bezpieczeństwa w budynku jak i poza nim;
3) wychowanie w duchu tolerancji i szacunku dla każdego człowieka oraz siebie samego;
4) systematyczną diagnozę potrzeb edukacyjnych i wychowawczych dzieci;
5) kształtowanie pewności siebie, samoświadomości i konsekwencji w działaniu;
6)

rozpoznawanie barier utrudniających dzieciom funkcjonowanie i rozwój, a także możliwości
i potrzeb indywidualnych dzieci;

7)

przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w Szkole – osiągnięcie odpowiedniego poziomu
gotowości do podjęcia nauki w Szkole;

8)

organizowanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej;

9)

organizowanie różnorodnych działań we współpracy ze środowiskiem lokalnym oraz innymi
podmiotami w celu doskonalenia jakości procesów edukacyjnych, wychowawczych,
opiekuńczych oraz wzajemnego rozwoju.
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§ 85
1. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci z Oddziału Przedszkolnego przez rodziców lub upoważnione
przez nich osoby powyżej 18 roku życia, zapewniające dzieciom pełne bezpieczeństwo, odbywa
się według niżej określonych zasad:
1) dzieci przyprowadzane są do Oddziału Przedszkolnego i z niego odbierane przez rodziców
oraz przez osoby na stałe upoważnione na piśmie podpisanym przez obydwoje rodziców lub
jednego z rodziców, w przypadku kiedy jest on osobą samotnie wychowującą dziecko, lub gdy
drugi z rodziców jest pozbawiony praw rodzicielskich, lub ma całkowity, lub częściowy zakaz
kontaktów z dzieckiem;
2) dzieci mogą być sporadycznie odbierane przez osobę dorosłą upoważnioną na piśmie przez
jednego z rodziców po uprzednim telefonicznym powiadomieniu wychowawcy;
3) upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 zawiera dane osobowe osoby upoważnionej
oraz numer dowodu tożsamości, którym się ona legitymuje. Upoważnienia pozostają
w dokumentacji Oddziału Przedszkolnego;
4) rodzice powinni przyprowadzić dziecko do Oddziału Przedszkolnego i oddać je pod opiekę
nauczyciela;
5) rodzice oraz osoby upoważnione mają obowiązek przyprowadzania i odbierania dzieci
zgodnie z czasem pracy Oddziału Przedszkolnego;
6) w przypadku nieodebrania dziecka do ustalonej godziny, nauczyciel powiadamia telefonicznie,
co najmniej jednego z rodziców o zaistniałym fakcie, uzgadniając jak najszybszy termin
odbioru dziecka z Oddziału Przedszkolnego;
7) gdy, mimo podjętych przez nauczyciela Oddziału Przedszkolnego prób nadal brak kontaktu z
rodzicami pod wskazanymi przez nich numerami telefonów nauczyciel oczekuje z dzieckiem
w Oddziale Przedszkolnym jedną godzinę, licząc od godziny zakończenia pracy Oddziału
Przedszkolnego;
8) po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia policję oraz Dyrektora Szkoły o pozostawieniu
dziecka w Oddziale Przedszkolnym i niemożności skontaktowania się z rodzicami;
9) nauczyciel Oddziału Przedszkolnego, odpowiedzialny za dziecko, może odmówić wydania
dziecka, gdy stan osoby zamierzającej je odebrać będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie
zapewnić dziecku bezpieczeństwa, w szczególności będącej pod wpływem alkoholu lub
środków odurzających;
10) o każdej odmowie wydania dziecka nauczyciel, o którym mowa w ust. 9 niezwłocznie
powiadamia Dyrektora lub osobę go zastępującą, w takiej sytuacji wyżej wymieniony
nauczyciel zobowiązany jest, przy wsparciu pozostałych pracowników, do podjęcia wszelkich
dostępnych czynności w celu rozwiązania problemu;
11) prośby rodziców, dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z nich muszą być
udokumentowane stosownymi postanowieniami / wyrokami sądowymi;
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12) za właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci określonych
w niniejszym paragrafie odpowiedzialni są rodzice, osoby przez nich upoważnione oraz
nauczyciele.
§ 86
1. Do podstawowych obowiązków rodziców należy w szczególności:
1) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z Oddziału Przedszkolnego lub przez osobę
upoważnioną przez rodziców zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;
2) terminowe uiszczanie opłat za pobyt dziecka w Oddziale Przedszkolnym;
3) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w Oddziale Przedszkolnym;
4) niezwłoczne zawiadamianie Dyrektora lub nauczyciela o zatruciach pokarmowych i chorobach
zakaźnych;
5) zapewnienie regularnego uczęszczania do Oddziału Przedszkolnego dzieci sześcioletnich
podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego;
6) zaopatrzenie dzieci w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce;
7) wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka;
2. Rodzice mają prawo do:
1) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, w tym jego rozwoju,
potrzeb, możliwości, potencjału, zainteresowań;
2) uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je w osiąganiu
tej gotowości, odpowiednio do potrzeb wspomagać;
3) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn
trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy psychologiczno –
pedagogicznej;
4) aktywnego włączania się w życie Oddziału Przedszkolnego.
3. Określa się w szczególności następujące formy współdziałania z rodzicami:
1) przekazywanie podczas wszelkiego rodzaju spotkań z rodzicami bieżących informacji
dotyczących pracy Oddziału Przedszkolnego;
2) omawianie na zebraniach osiągnięć dzieci oraz trudności, udzielanie rzetelnych informacji na
temat dziecka, jego zachowania i rozwoju, a także przekazywanie wskazówek rodzicom,
mające na celu wsparcie rodziny w wychowywaniu i edukacji dziecka;
3) współorganizowanie imprez i uroczystości przedszkolnych, wycieczek;
4) przekazywanie informacji za pośrednictwem ogłoszeń na tablicy dla rodziców, a także za
pośrednictwem strony internetowej Oddziału Przedszkolnego oraz elektronicznej poczty
grupowej.
§ 87
1. Do Oddziału Przedszkolnego uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
2. Liczba dzieci w Oddziale nie może przekraczać 25.
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3. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w Oddziale
Przedszkolnym. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
4. Dzieci w wieku 3 - 5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w
Oddziale Przedszkolnym.
5. Dziecko uzyskuje w/w prawo z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym
kończy 3 lata.
6. Czas pracy Oddziałów Przedszkolnych dostosowany jest do potrzeb rodziców, nie może jednak
przekroczyć dziesięciu godzin dziennie.
7. Uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci, w Oddziale Przedszkolnym organizuje
się naukę religii. W tym czasie dzieci nie uczęszczające na zajęcia z religii, mają zapewnioną
opiekę nauczyciela.
§ 88
1. Określa się poniżej zasady bezpieczeństwa w czasie pobytu dzieci w Oddziale Przedszkolnym
oraz w trakcie zajęć poza jego terenem:
1) za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają wszyscy pracownicy Oddziału Przedszkolnego
niezależnie od zajmowanego stanowiska, zarówno w budynku, gdzie znajduje się Oddział
Przedszkolny, na terenie ogrodu, jak i w czasie wyjść poza teren placówki;
2)

przy wyjściu dzieci poza teren placówki, w obrębie dzielnicy, dla zapewnienia opieki dla 25
dzieci powinno być przydzielonych dwóch opiekunów;

3)

przy wyjeździe dzieci poza miejscowość powinien być zapewniony jeden opiekun dla 10
dzieci;

4)

przy korzystaniu z miejskich środków lokomocji opieka powinna być zwiększona w zależności
od potrzeb;

5)

opiekun wycieczki zobowiązany jest sprawdzić stan liczbowy dzieci przed wyruszeniem
z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania oraz po przybyciu do placówki;

6)

zabrania się prowadzenia wycieczki podczas burzy, śnieżycy lub gołoledzi;

7)

z chwilą przekazania dziecka przez nauczyciela Oddziału Przedszkolnego rodzicom lub
osobie uprawnionej, całkowita odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka spoczywa na
osobach, które dziecko odebrały.
§ 89

1. Praca wychowawczo - dydaktyczna prowadzona jest na podstawie programu wychowania
przedszkolnego, uwzględniającego całość podstawy programowej wychowania przedszkolnego i
dopuszczonego przez Dyrektora.
2. Sposób planowania pracy nauczyciela odbywa się w oparciu o plany miesięczne.
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§ 90
1. Dzienny czas pracy Oddziału Przedszkolnego wynosi 10 godzin.
2. Oddział Przedszkolny czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 – 16.00.
3. W zależności od potrzeb rodziców czas pracy Oddziałów Przedszkolnych może ulec zmianie, pod
warunkiem zatwierdzenia zmiany przez organ prowadzący.
4. Oddziały Przedszkolne funkcjonują przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez
organ prowadzący na wniosek Dyrektora.
5. Realizacja podstawy programowej w Oddziałach Przedszkolnych odbywa się w wymiarze 5 godzin,
od 8:00 do 13:00.
6. Dzieci sześcioletnie zwolnione są z opłaty za pobyt przekraczający 5 godzin dziennego,
bezpłatnego wymiaru godzin zajęć realizacji podstawy programowej.
7. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
8. Czas prowadzonych w Oddziałach Przedszkolnych zajęć religii, nauki języka obcego i zajęć
rewalidacyjnych dostosowany jest do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:
1)

z dziećmi 3,4 - letnimi - około 15 minut;

2) z dziećmi 5,6 - letnimi - około 30 minut.
§ 91
1. Placówka organizuje wyżywienie dla wychowanków Oddziałów Przedszkolnych są to: śniadania,
obiady i podwieczorki.
2. Opłaty za wyżywienie poprzez określenie dziennej stawki żywieniowej za każdy rodzaj posiłku
ustala Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym w drodze zarządzenia.
3. Koszty wyżywienia w Oddziale Przedszkolnym pokrywane są przez rodziców.
4. Świadczenia udzielane przez Oddziały Przedszkolne są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy
programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji Narodowej.
5. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w Oddziale Przedszkolnym ponad czas przeznaczony
na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego ustala stosowna uchwała Rady
Miejskiej w Jaworznie.
6. W przypadku nieobecności dziecka zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień
nieobecności.
7. Wszystkie uregulowania dotyczące odpłatności za pobyt w Oddziale Przedszkolnym reguluje
umowa cywilno - prawna zawierana z rodzicami (prawnymi opiekunami) przez Dyrektora.
§ 92

1. Każdy nauczyciel obowiązany jest do:
1) zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez Oddziały
Przedszkolne;
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2) współdziałania z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci,
3) planowania i prowadzenia pracy dydaktyczno - wychowawczej oraz odpowiedzialności za jej
jakość;
4) współpracy ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno - pedagogiczną, opiekę
zdrowotną i inną.
5) prowadzenia analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w Szkole (diagnoza przedszkolna)
z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły
podstawowej (nauczyciele dzieci sześcioletnich lub pięcioletnich, których rodzice zdecydują
o posłaniu ich do szkoły podstawowej w wieku 6 lat).
§ 93
1. Wszystkie dzieci mają prawo do:
1) zapewnienia optymalnych warunków wszechstronnego rozwoju;
2) rozwijania zainteresowań i zdolności zgodnie z wiekiem i możliwościami rozwojowymi;
3) zapewnienia wypoczynku, uczestnictwa w zabawach i zajęciach rekreacyjnych oraz do
nieskrępowanego udziału w życiu kulturalnym i artystycznym;
4) życzliwego i podmiotowego traktowania.
2. Obowiązkiem wychowanków jest:
1) szanowanie odrębności każdego kolegi i koleżanki;
2) przestrzeganie zasad form współżycia ustalonych w Oddziale Przedszkolnym;
3) szanowanie sprzętów i zabawek jako wspólnej wartości;
4) przestrzeganie zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek;
5) kulturalne zwracanie się do innych, używanie form grzecznościowych.
Rozdział 11.
Przyjmowanie uczniów do Szkoły.
§ 94
1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się dzieci:
1) z urzędu – zamieszkałe w obwodzie Szkoły na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców;
2) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły po
przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, gdy Szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
2. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem Szkoły jest większa niż liczba
wolnych miejsc, Szkoła przeprowadza postępowanie rekrutacyjne.
3. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły.
4. Kryteria oraz harmonogram rekrutacji określa Prezydent Miasta Jaworzna w formie zarządzenia.
5. Szkoła przeprowadza rekrutację uczniów zgodnie z zasadą powszechnej dostępności.
6. Szczegółowe zasady rekrutacji określa Regulamin rekrutacji do klas pierwszych szkoły
podstawowej.
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7. Szkoła zobowiązana jest do ogłoszenia kryteriów oraz harmonogramu, o których mowa w ust. 4 na
szkolnych tablicach ogłoszeń oraz na swojej stronie internetowej.
Rozdział 12.
Postanowienia końcowe.
§ 95
1. Szkoła posiada własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.
2. Poczet sztandarowy jest wybierany w czerwcu przez Radę Pedagogiczną z uczniów klas siódmych
mających wzorowe zachowanie i bardzo dobre wyniki w nauce. Jego skład przedstawia opiekun
Samorządu Uczniowskiego na pierwszym apelu w nowym roku szkolnym.
3. Ceremoniał szkolny stosowany jest z okazji uroczystości szkolnych i państwowych, między innymi:
a) rozpoczęcie roku szkolnego,
b) uroczyste przyjęcie uczniów klas I do grona społeczności szkolnej,
c) pożegnanie klas ósmych,
d) zakończenie roku szkolnego,
e) rocznica Odzyskania Niepodległości,
f)

rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
§ 96

1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację stosownie do obowiązujących przepisów w zakresie
działalności: dydaktyczno - wychowawczej, administracyjnej, gospodarczej.
2. Szkoła zapewnia ochronę bazy danych rodziców i uczniów zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych.
3. Szkoła może gromadzić fundusze z dodatkowych źródeł. Gospodarowanie tymi środkami określają
odrębne przepisy.
§ 97
1. Zmiany do Statutu dokonywane są na skutek zmian w przepisach. Mogą też być dokonywane z
inicjatywy:
1) Dyrektora, w tym również jako przewodniczącego Rady Pedagogicznej;
2) co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej;
3) organu prowadzącego;
4) organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
2. Zmiany Statutu są uchwalane zwykłą większością głosów Rady Pedagogicznej, w obecności co
najmniej połowy jej stanu osobowego.
3. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności szkolnej – Dyrektora,
nauczycieli, rodziców i dzieci oraz pracowników administracji i obsługi.
4. Statut jest dokumentem jawnym i ogólnodostępnym. Udostępnia go w miarę możliwości wszystkim
zainteresowanym Dyrektor.
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5. Statut winien też być:
1) wywieszony na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim;
2) dostępny w bibliotece szkolnej;
3) opublikowany na stronie internetowej Szkoły.

Nowelizacja Statutu Szkoły Podstawowej nr 14 im. Majora Henryka Sucharskiego w Jaworznie
obowiązuje od dnia 1 grudnia 2017 r. na podstawie Uchwały nr 14 z dnia 28 listopada 2017 r.

Przewodniczący Rady Pedagogicznej
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