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STATUT
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OŻAROWIE PRZY STOWARZYSZENIU NA RZECZ
ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ W OŻAROWIE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE

1

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół w Ożarowie
im. Marii Skłodowskiej – Curie
Os. Wzgórze 56, 27-530 Ożarów, Tel: (15) 861 18 01, Fax: (15) 861 18 02
________________________________________________________________

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1

1. Szkoła posiada nazwę Szkoła Podstawowa w Ożarowie przy Stowarzyszeniu Na Rzecz
Rozwoju Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej – Curie.
2. Szkoła ma siedzibę w budynku Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej – Curie, Os.
Wzgórze 56, 27-530 Ożarów.
3. Dopuszcza się używanie skróconej nazwy Szkoła Podstawowa w Ożarowie oraz dla celów
promocyjnych „Szkoła Podstawowa u Skłodowskiej.”
4. Na pieczęciach może być używany skrót nazwy w brzmieniu Szkoła Podstawowa w Ożarowie.
§2
1. Organem prowadzącym Szkołę jest Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół
w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej – Curie.
2. Nadzór pedagogiczny nad Szkołą Podstawową sprawuje Świętokrzyski Kurator Oświaty.
§3
Szkoła Podstawowa w Ożarowie przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół
w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej – Curie zwana dalej „Szkołą” jest niepubliczną szkołą
podstawową o uprawnieniach szkoły publicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.
Prawo oświatowe.
§4
1. Cykl kształcenia w Szkole trwa 8 lat i jest realizowany w oparciu o przepisy prawa
dotyczące edukacji w szkołach niepublicznych z uprawnieniami szkól publicznych.
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1)W szkole organizuje się oddziały przedszkolne. Cykl wychowania przedszkolnego
wynosi 1 rok i obejmuje dzieci, które podlegają obowiązkowi rocznego przygotowania
przedszkolnego.
2. Zajęcia edukacyjne odbywają się na jedną zmianę.

§5
1. Szkoła spełnia warunki ustawowe przewidziane dla szkół niepublicznych posiadających
uprawnienia szkół publicznych, to jest:
1) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawy programowe kształcenia ogólnego,
2) realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny
wymiar obowiązujących zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania szkoły
publicznej tego typu,
3) stosuje przepisy dotyczące czasu rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw
i ferii określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku
szkolnego,
4) stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów
i sprawdzianów ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej, z wyjątkiem egzaminów wstępnych,
prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych,
5) zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych, posiadających kwalifikacje
określone dla nauczycieli szkół publicznych.
§6
W Szkole Podstawowej może być prowadzona kronika.
§7
1. Podczas uroczystości szkolnych uczniów obowiązuje strój galowy (biała bluzka, koszula,
granatowe bądź czarne spodnie chłopcy a dziewczęta spódnice).
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2. Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców i organem prowadzącym może podjąć
decyzję o wprowadzeniu jednolitego stroju szkolnego.

ROZDZIAŁ II PRZEPISY DEFINIUJACE

§8
Ilekroć w statucie jest mowa o:
1. szkole – należy przez to rozumieć: Szkołę Podstawową w Ożarowie przy Stowarzyszeniu
Na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej – Curie;
2. nauczycielach – rozumie się przez to nauczycieli, wychowawców i innych pracowników
pedagogicznych zatrudnionych w Szkole Podstawowej przy Stowarzyszeniu Na Rzecz
Rozwoju Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej – Curie;
3. rodzicach - rozumie się przez to także prawnych opiekunów ucznia oraz osoby (podmioty)
sprawujące pieczę zastępczą nad uczniem;
4. uczniach - rozumie się przez to dzieci i młodzież wypełniające obowiązek szkolny
w Szkole Podstawowej w Ożarowie przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Zespołu
Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej – Curie;
5. wychowawcach - rozumie się przez to nauczycieli, którym powierzono obowiązki
wychowawcy oddziału lub wychowawcy świetlicy;
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6. radzie pedagogicznej - rozumie się przez to radę pedagogiczną Szkoły Podstawowej
w Ożarowie przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii
Skłodowskiej – Curie;
7. dyrektorze - rozumie się przez to dyrektora Szkoły Podstawowej w Ożarowie przy
Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej –
Curie lub wicedyrektora szkoły w przypadku nieobecności dyrektora lub w przypadku gdy
organ prowadzący powierzy wicedyrektorowi funkcje i obowiązki dyrektora.
8. samorządzie uczniowskim - rozumie się przez to samorząd uczniowski Szkoły
Podstawowej w Ożarowie przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół
w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej – Curie;
9. radzie rodziców - rozumie się przez to radę rodziców Szkoły Podstawowej w Ożarowie
przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii
Skłodowskiej – Curie;
10. organie prowadzącym - rozumie się przez to Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Zespołu
Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej – Curie reprezentowane przez Zarząd.
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Rozdział III CELE I ZADANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
§9
1. Szkoła Podstawowa realizuje cele i zadania określone w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016r.
Prawo oświatowe oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie.
2. Nadrzędną ideą szkoły jest dobro i bezpieczeństwo ucznia.
3. Głównym celem szkoły jest zapewnienie uczniom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego
i psychofizycznego w warunkach poszanowania ich godności oraz wolności światopoglądowej
i wyznaniowej.
4. Szkoła - zgodnie z założeniami organu prowadzącego - zapewnia uczniom warunki twórczego
rozwoju, w ramach obowiązkowych zajęć lekcyjnych, a także poprzez organizację
różnorodnych zajęć dodatkowych.
5. Działalność edukacyjna Szkoły jest określona przez:
1) Szkolny Zestaw Programów Nauczania i zestaw podręczników,
2) Program Wychowawczo- Profilaktyczny Szkoły,
6. Program wychowawczo-profilaktyczny tworzą nauczyciele w porozumieniu z rodzicami.
7. Program wychowawczo- profilaktyczny uchwala Rada Rodziców w porozumieniu

z Radą

Pedagogiczną.
8. W zakresie działalności dydaktycznej szkoła zapewnia uczniom w szczególności:
1) naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem,
2) poznawanie

wymaganych

pojęć

i

zdobywanie

rzetelnej

wiedzy

umożliwiającym co najmniej kontynuację na następnym etapie kształcenia,
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3) dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych
treści,
4) rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo –
skutkowych, funkcjonalnych, czasowych, przestrzennych itp.),
5) rozwijanie myślenia analitycznego i syntetycznego,
6) traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą
w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie,
7) poznawanie zasad rozwoju osobistego i życia społecznego,
8) poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury
europejskiej.
Uczy:
9) planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za nią coraz większej
odpowiedzialności,
10) skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu
widzenie i uwzględniania poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem
ojczystym, przygotowania do publicznych wystąpień,
11) efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich
, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie
zachowania obowiązujących norm,
12) rozwiązywania problemów w twórczy sposób,
13) poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz
efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
14) odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń
i nawyków,
15) rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań,
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16) przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów
i problemów społecznych.
9. W zakresie wychowania szkoła zmierza do tego, aby uczniowie w szczególności:
1) znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego

(w wymiarze

intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym,
duchowym),
2) rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy,
dobra i piękna w świecie,
3) mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów
szkolnych jak i całej edukacji w danym etapie,
4) stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze
indywidualnym i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem
innych, odpowiedzialność za siebie z odpowiedzialnością za innych, wolność własną z
wolnością innych,
5) poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wszelkich celów
życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie,
6) uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz
przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu
przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych,
7) przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów
i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się,
8) kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych

rozumienia ich

poglądów, umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów.
10. Sposoby wykonywania zadań. Szkoła realizuje cele i zadania określone w podstawie
programowej kształcenia ogólnego dla ośmioletnich szkół podstawowych.
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1) Umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej i językowej
poprzez:
a) czynne uczestniczenie w uroczystościach szkoły,
b) organizowanie wycieczek do miejsc pamięci narodowej,
c) zapoznawanie uczniów z symbolami narodowymi (godło, flaga, hymn narodowy) oraz
umacniania ich poszanowania,
d) zapoznawanie uczniów z wybitnymi postaciami, zabytkami, kulturą regionu,
e) wyjazdy do kina, teatru, opery, na wystawy, rajdy, wycieczki krajoznawczo –
turystyczne,
f) zapoznawanie uczniów z aktualną literaturą popularno – naukową dotyczącą kultury
narodowej, g. zapoznawanie uczniów z aktualną literaturą popularno

– naukową

dotyczącą kultury narodowej.
2) Umożliwia uczniom zachowanie tożsamości religijnej poprzez:
a) uczestniczenie w katechezie, rekolekcjach, b. uczenie tolerancji religijnej.
3) Udziela uczniom i ich rodzicom wszechstronnej pomocy w ramach możliwości szkoły
poprzez:
a) indywidualne spotkania z psychologiem,
b) współpracę z poradnią psychologiczno – pedagogiczną,
c) prelekcje dla uczniów i rodziców,
d) prowadzenie oświaty zdrowotnej,
e) indywidualne nauczanie,
f) wypełnianie zadań opiekuńczych.
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4) Zaspokaja potrzeby rozwijania zdolności i zainteresowań poprzez zapewnienie uczniom:
a) możliwość udziału w kołach zainteresowań,
b) możliwość udziału w konkursach,
c) możliwość organizowania imprez kulturalnych i zawodów sportowych,
d) możliwość prezentacji osiągnięć,
e) możliwość udziału w wycieczkach krajoznawczo – turystycznych,
f) nauki języka obcego w/g poziomu umiejętności.
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Rozdział IV

ORGANY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

§10
Organami Szkoły Podstawowej są:
1. Dyrektor
2. Wicedyrektor
3. Rada Pedagogiczna
4. Samorząd Uczniowski
5. Rada Rodziców

Dyrektor i Wicedyrektor
§11
Dyrektora Szkoły zatrudnia i zwalnia organ prowadzący, przy zachowaniu odpowiednio
odrębnych przepisów.
Wicedyrektora Szkoły powołuje i odwołuje dyrektor szkoły w porozumieniu z organem
prowadzącym, oraz po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
§12
Dyrektor Szkoły kieruje całą działalnością dydaktyczno-wychowawczą placówki, reprezentuje ją
na zewnątrz, jest odpowiedzialny za prawidłową realizację zadań szkoły zgodnie ze statutem oraz
za rozwój i podnoszenie poziomu pracy szkoły, jako instytucji oświatowo-wychowawczej.
§13
1.Dyrektor Szkoły kierując placówką oświatową w szczególności:
1) odpowiada za przestrzeganie przepisów Prawa Oświatowego,
11
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2) odpowiada za dokumentację Szkoły,
3) zgłasza zapotrzebowanie zakupu materiałów do realizacji zadań szkoły organowi
prowadzącemu,
4) sprawuje nadzór pedagogiczny,
5) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza im warunki pełnego harmonijnego rozwoju,
6) stwarza warunki do działania w szkole organizacji wzmacniających jej rolę wychowawczą,
dydaktyczną i opiekuńczą,
7) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie
zajęć organizowanych przez Szkołę,
8) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w zakresie
organizacji praktyk pedagogicznych,
9) ma prawo uczestniczyć we wszystkich spotkaniach organizowanych przez nauczycieli i
zebraniach zwoływanych przez organa Szkoły,
10) współpracuje z samorządem uczniowskim i radą rodziców.
11) wykonuje inne zadania związane z działalnością i funkcjonowaniem Szkoły.
3. Dyrektor Szkoły jako przewodniczący rady pedagogicznej w szczególności:
1) zwołuje i prowadzi jej posiedzenia,
2) kieruje pracami rady pedagogicznej,
3) realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,
4) wstrzymuje wykonanie podjętych uchwał niezgodnych z prawem,
5) przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski
wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Szkoły.
4. Dyrektor Szkoły jako organ administracji oświatowej w szczególności:
1) przyjmuje i skreśla uczniów z listy Szkoły, zgodnie z zasadami zapisanymi
w Statucie, które nie mogą być sprzeczne z prawem,
2) udziela zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,
3) może zezwolić na spełnienie przez ucznia obowiązku szkolnego poza Szkołą,
4) zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii lekarza o ograniczonych
możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach,
5) odpowiada za właściwą organizację oraz przebieg egzaminów wewnętrznych i zewnętrznych.
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5. Dyrektor może w drodze decyzji administracyjnej, skreślić ucznia z listy uczniów w
przypadkach określonych w Statucie. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady
Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego, z zastrzeżeniem zapewnienia
uczniowi kontynuacji obowiązku szkolnegow szkole rejonowej zgodnie z miejscem zamieszkania
ucznia.
6. Dyrektor Szkoły odpowiadając za dydaktyczny i wychowawczy poziom Szkoły:
1) dopuszcza do użytku programy nauczania zawierające podstawę programową
uzgodnione z charakterem wychowawczym Szkoły,
2) ustala szkolny plan nauczania,
3) jest odpowiedzialny za realizację programu wychowawczego Szkoły,
4) ustala wymiar godzin zajęć pozalekcyjnych za zgodą organu prowadzącego
5) może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowozadaniowe powołuje przewodniczących tych zespołów.
7. Dyrektor inspirując i wspomagając nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie
podnoszenia jakości pracy szkoły:
1) organizuje oraz wspiera doskonalenie zawodowe oraz formację nauczycieli,
uwzględniając cele i zadania statutowe szkoły,
2) inspiruje i wspomaga nauczycieli w podejmowaniu nowotarskich rozwiązań pedagogicznych
3) zapewnia prawidłowy przebieg stażu nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy,
4) zatwierdza projekt planu rozwoju zawodowego nauczycieli,
5) ocenia dorobek zawodowy nauczyciela za okres stażu,
6) opracowuje plan doskonalenia zawodowego nauczycieli.
8. Dyrektor sprawując nadzór pedagogiczny w szczególności:
1) we współpracy z innymi nauczycielami w szkole planuje i przeprowadza ocenę jakości pracy
Szkoły,
2) przekazuje sprawozdanie z oceny jakości pracy Szkoły organowi prowadzącemu,
3) gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy,
4) ocenia pracę nauczycieli,
5) opracowuje program poprawy efektywności kształcenia i wychowania,
6) przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym
ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego.
13
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9. Dyrektor Szkoły jako pracodawca i kierownik zakładu pracy w szczególności:
1) dobiera i zatrudnia oraz zwalnia nauczycieli i innych pracowników Szkoły w porozumieniu z
Zarządem Stowarzyszenia, uwzględniając przy tym jej charakter, zadania statutowe oraz
regulaminy wewnętrzne,
2)występuje z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród kuratora, ministra dla nauczycieli i
innych pracowników Szkoły, po zasięgnięciu opinii określonych organów Szkoły,
3)organizuje pracę w Szkole, opracowuje regulamin pracy,
4)opracowuje projekt arkusza organizacyjnego Szkoły,
5)opracowuje projekt planowanych wydatków rocznych niezbędnych do realizacji zadań Szkoły,
które przedstawia organowi prowadzącemu do zatwierdzenia.
6) ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykorzystanie środków finansowych,
7)właściwie gospodaruje mieniem szkoły,
8)stwarza bezpieczne i higieniczne warunki pracy w Szkole,
9)zawiesza zajęcia na czas określony, powiadamiając o tym organ prowadzący, jeżeli w
pomieszczeniach lekcyjnych panuje temperatura niższa niż 18 stopni C.
10) informuje na bieżąco organ prowadzący o stanie Szkoły, jej osiągnięciach, trudnościach i
potrzebach.

§14
1. Zakres czynności Wicedyrektora pokrywa się zadaniami Dyrektora, dodatkowo Wicedyrektor
1) ściśle współpracuje z dyrektorem, pełni funkcję zastępcy dyrektora w przypadku jego
nieobecności;
2) przygotowuje projekt: rocznego programu rozwoju szkoły dotyczącego działalności
dydaktyczno – wychowawczej, tygodniowego rozkładu zajęć szkolnych, planu dyżurów
nauczycieli, kalendarza imprez;
3) organizuje bieżącą działalność pedagogiczną szkoły oraz uroczystości szkolne;
4) udziela informacji rodzicom, odpowiada na ich wnioski i skargi;
5) współpracuje z poradnią psychologiczno- pedagogiczną;
6) sprawuje nadzór pedagogiczny wg zakresu czynności.
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2. Uprawnienia i odpowiedzialność:
1) jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły podczas pełnienia dyżuru;
2) ma prawo do wydawania poleceń służbowych;
3) ma prawo wnioskowania do dyrektora szkoły w sprawach nagród i wyróżnień, kar
porządkowych;
4) używa pieczątki osobowej z tytułem: wicedyrektor szkoły;
5) podpisuje pisma, których treść jest zgodna z zakresem jego zadań;
6) odpowiada za realizację powierzonych zadań przed dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną,
organem prowadzącym i organem nadzoru pedagogicznego;
7) odpowiada za bezpieczeństwo osób i mienie szkoły;
8) jest pełnomocnikiem dyrektora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

Rada Pedagogiczna
§15
1. Kompetencje Rady Pedagogicznej:
- jest kolegialnym organem szkoły, a w jej skład wchodzą wszyscy zatrudnieni nauczyciele,
- rada ustala regulamin pracy Rady Pedagogicznej, a jej posiedzenia są protokołowane,
- uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ½ członków
rady,
- członkowie rady są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach,
- rada zatwierdza plan pracy szkoły,
- zatwierdza wyniki klasyfikacji i promowania uczniów,
- podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
- ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli,
15
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- zatwierdza program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoly i Szkolny Zestaw Programów,
- zatwierdza Wewnątrzszkolny System Oceniania,
- opiniuje tygodniowy rozkład zajęć,
- opiniuje propozycje dyrektora w sprawach przydziału stałych prac i zajęć edukacyjnych,
- występuje z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji
dyrektora.
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Samorząd Uczniowski
§16
1. Samorząd Uczniowski zrzesza wszystkich uczniów szkoły.
2. Cele i zadania samorządu:
-

pełnienie funkcji gospodarza szkoły,

-

organizowanie prac użytkowych na rzecz szkoły i środowiska,

-

organizowanie imprez szkolnych,

-

prowadzenie bieżącej informacji o swojej działalności,

-

dbanie o estetykę pomieszczeń i otoczenia.

3. Uprawnienia Samorządu Uczniowskiego:
-

opiniowanie pracy nauczyciela na wniosek dyrektora szkoły,

-

wydawanie opinii w sprawie wyróżnień i nagród dla uczniów,

-

reprezentowanie szkoły na zewnątrz,

-

prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,

-

prawo do przedstawiania opinii i wniosków we wszystkich sprawach szkoły,

-

prawo do zapoznania się z zadaniami, programami, celami i treścią wymagań
edukacyjnych,

-

udzielanie poręczeń za uczniów.
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Rada Rodziców
§17
1. Kompetencje Rady Rodziców:
-

występuje do Rady Pedagogicznej i Dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi
spraw oświaty, zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty z dn.07.09.1991r. z późniejszymi
zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz 2017 poz. 60)

-

udziela wszechstronnej pomocy Samorządowi Uczniowskiemu,

-

działa na rzecz stałej poprawy bazy dydaktycznej szkoły,

-

pozyskuje środki finansowe w celu wsparcia działalności szkoły,

-

współdecyduje o formach pomocy dzieciom oraz o formach ich wypoczynku,

-

współuczestniczy w opracowaniu programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły,

-

zatwierdza program wychowawczo- profilaktyczny szkoły,

-

zatwierdza programy nauczania realizowane w szkole podstawowej,

2. Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Rodziców określa regulamin, który ustala między
innymi sposób powoływania, kadencję, tryb podejmowania uchwał, zasady pozyskiwania
i wydatkowania funduszy.
3. Regulamin opracowuje Rada Rodziców i jest on zatwierdzany przez zebranie ogólne.
§ 18
1. W Szkole Podstawowej mogą działać stowarzyszenia i organizacje (za wyjątkiem partii
i organizacji politycznych), którym celem statutowym

jest działalność wychowawcza, albo

rozszerzenia i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
Zgodę na podjęcie działalności przez w/w organizacje wydaje Dyrektor Szkoły Podstawowej
z porozumieniem z organem prowadzącym.
18
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Rozdział V

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

§19
1. Działalność edukacyjna Szkoły Podstawowej opiera się na:
- Statucie,
- Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania,
- Przedmiotowych Systemach Oceniania,
- Programie Wychowawczo-Profilaktycznym Szkoły,
- Szkolnym Planie Nauczania,
- Szkolnym Zestawie Programów Nauczania.

2. W Szkole Podstawowej prowadzona jest dokumentacja

przewidziana przepisami prawa

oświatowego, za prowadzenie której odpowiada dyrektor.

§20
1. Terminy rozpoczynania i zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw i ferii
określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa
arkusz organizacyjny szkoły.
3. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący szkołę.
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§21
1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział klasowy.
2. Uczniowie danego oddziału w jednorocznym kursie nauki w danym roku szkolnym uczą się
wszystkich przedmiotów obowiązkowych przewidzianych programem i ramowym planem
nauczania dla danej klasy.
3. Podział uczniów na grupy ćwiczeniowe jest uzależniony od możliwości finansowych szkoły.

§22
1. Organizowane są stałe, obowiązkowe i nadobowiązkowe zajęcia edukacyjne i wychowawcze
oraz ustalany jest tygodniowy rozkład zajęć.
2. Tygodniowy rozkład zajęć ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym na
podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i
higieny pracy.

§23
1. Podstawową formą nauczania są zajęcia edukacyjne i wychowawcze prowadzone w systemie
klasowo – lekcyjnym.
2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie
zajęć edukacyjnych w czasie 0d 30 do 60 minut, zachowują ogólny tygodniowy czas zajęć
ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

§24
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1. Podział klasy na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i
bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu w sprawie ramowych
planów nauczania.
2. Oddziały można dzielić na grupy w nauczaniu następujących przedmiotów:
- języków obcych,
- informatyki,
- techniki,
- wychowania fizycznego.
3. Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców i za zgodą organu prowadzącego Szkołę
ustala zasady

prowadzenia niektórych zajęć: zajęcia wyrównawcze, nauczanie języków

obcych, kół zainteresowań, które mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym,
w grupach, oddziałach lub grupach międzyoddziałowych.

Biblioteka Szkolna
§25
1. Biblioteka szkolna służy do realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań edukacyjnych i
wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy
pedagogicznej wśród rodziców.
2. Biblioteka pracuje na podstawie własnego regulaminu.
3. Godziny pracy biblioteki są podane do publicznej informacji.
4. Biblioteka Szkoły Podstawowej stanowi część księgozbioru Zespołu Szkół w Ożarowie
im. Marii Skłodowskiej –Curie.
5. Zasady funkcjonowania biblioteki:
21

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół w Ożarowie
im. Marii Skłodowskiej – Curie
Os. Wzgórze 56, 27-530 Ożarów, Tel: (15) 861 18 01, Fax: (15) 861 18 02
________________________________________________________________

1) Biblioteka szkolna jest:
-

interdyscyplinarną pracownią,

-

ośrodkiem edukacji czytelniczej, informacyjnej i medialnej uczniów,

-

ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców.
2) Biblioteka szkolna służy realizacji programu nauczania i wychowania, wspiera
doskonalenie zawodowe nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do
samokształcenia i korzystania z innych bibliotek.
3) Biblioteka uczestniczy w pełnieniu podstawowych funkcji szkoły:

-

kształcąco – wychowawczej,

-

diagnostyczno – prognostycznej,

-

opiekuńczo – wychowawczej,

-

kulturalno –rekreacyjnej.

6. Kierunki pracy biblioteki:
1) Zaspakajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych
i informacyjnych;
2) Podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej,
wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania;
3) Koordynowanie procesu edukacji czytelniczej i medialnej, przygotowanie uczniów do
korzystania z różnych mediów.
7. Organizacja biblioteki:
1) Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor szkoły.
2) Pomieszczenie biblioteki pełni rolę:
a. wypożyczalni,
b. czytelni z katalogiem,
c. magazynu na książki rzadko używane.
3) Biblioteka gromadzi następujące zbiory:
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a. książki: wydawnictwa informacyjne, słowniki, encyklopedie, kompendia wiedzy, albumy,
lektury wg ustalonego przez szkołę kanonu, literaturę popularnonaukową i naukową,
beletrystykę, podręczniki i programy nauczania dla nauczycieli,
b. czasopisma dla nauczycieli i uczniów wg potrzeb,
c. płyty CD,
d. przepisy oświatowe i inne
4) Gromadzenie zbiorów finansowane jest:
-z budżetu szkoły,
-dotowane przez radę rodziców i innych ofiarodawców.
5) Godziny pracy biblioteki powinny umożliwiać dostęp do zbiorów podczas zajęć
lekcyjnych po jej zakończeniu.
6) Nauczyciel bibliotekarz z chwilą podjęcia pracy w bibliotece musi formalnie tzn.
na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego przejąć zbiory oraz sprzęt
znajdujący się w bibliotece i jest za nie materialnie odpowiedzialny.
7) Za zbiory przekazane do pracowni przedmiotowej odpowiada nauczyciel
opiekujący się pracownią . W razie kradzieży lub innego wypadku losowego
nauczyciel bibliotekarz natychmiast powiadamia o tym Dyrektora Szkoły oraz
sporządza stosowną notatkę.
8. Prawa i obowiązki czytelników.
1) Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
2) Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów biblioteki.
3) Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone zbiory.
4) Jednorazowo można wypożyczać 3 książki na 4 tygodnie. W uzasadnionych przypadkach
biblioteka może zwiększyć liczbę wypożyczeń, może także prolongować termin zwrotu.
5) W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki i innych materiałów czytelnik zobowiązany
jest zwrócić taką samą pozycję albo inną wskazaną przez bibliotekarza lub wpłacić dwukrotną
antykwaryczną wartość zagubionej książki (innego dokumentu).
6) Wszystkie wypożyczone materiały powinny być zwrócone przed końcem roku szkolnego.
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7) Czytelnicy opuszczający szkołę zobowiązani są do przedstawienia w sekretariacie szkoły
zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.
8) Uczniom biorącym udział w pracach biblioteki mogą być przyznane nagrody na koniec roku
szkolnego.
9. Szczegółowy zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności nauczyciela bibliotekarza:
1) Praca pedagogiczna z czytelnikiem:
-udostępnianie zbiorów,
-prowadzenie działalności informacyjnej,
-realizowanie przysposobienia czytelniczego i informacyjnego poprzez:pracę
indywidualną z czytelnikiem,lekcje biblioteczne, wycieczki do innych bibliotek.
2) przygotowanie i udostępnianie wszelkich materiałów nauczycielom, uczniom i
innym osobom korzystającym ze zbioru biblioteki,
3) praca z aktywem bibliotecznym,
4) informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów,
5) wprowadzenie różnych form wizualnej popularyzacji książki,
6) organizowanie konkursów czytelniczych i plastycznych oraz konkursu wiedzy i
innych związanych z książką.
7) Praca organizacyjna:
-gromadzenie zbiorów,
-ewidencjonowanie biblioteczne zbiorów,
-opracowywanie zbiorów,
-selekcjonowanie zbiorów,
-konserwowanie zbiorów,
8) organizowanie warsztatu informacyjnego:
-księgozbioru podręcznego,
-katalogów,
-kartotek,
9) morganizowanie udostępniania zbiorów poprzez dobór czasu pracy nauczyciela
bibliotekarza do potrzeb czytelnika,
10) planowanie i sprawozdawczość,
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11) prenumerowanie czasopism,
12) dbanie o estetykę i wystrój pomieszczenia bibliotecznego,
13) zaopatrywanie w sprzęt i materiały biblioteczne.

10. Uprawnienia nauczyciela bibliotekarza:
1) Dokonywanie okresowej oceny czytelnictwa w szkole i przedkładanie jej dyrektorowi
szkoły i radzie pedagogicznej.
2) Przedkładanie wniosków w sprawach czytelnictwa.
3) Wnioskowanie w sprawach dotyczących wyposażenia biblioteki.
4) Decydowanie w sprawach doboru metod, form organizacyjnych i środków dydaktycznych
dotyczących pracy biblioteki.
5) Prawo do uzyskiwania pomocy od kierownictwa szkoły, rady pedagogicznej,
poszczególnych nauczycieli i instytucji wspomagających działalność szkoły.
11. Odpowiedzialność nauczyciela bibliotekarza:
1) Służbowo przed dyrektorem szkoły i organem prowadzącym szkołę za osiąganie celów w
swoim zakresie działania.
2) Za ingerowanie wysiłków nauczycieli, rodziców i kierownictwa szkoły dotyczące
realizacji programu dydaktyczno-wychowawczego biblioteki.
3) Za poziom pracy dydaktyczno-wychowawczej biblioteki.
4) Za stan majątkowy biblioteki.
5) Za nieprzestrzeganie procedury postępowania w przypadkach wystąpienia strat
majątkowych biblioteki.
6) Służbowo przed władzami szkoły ewentualnie cywilnie lub karnie za wynikłe skutki braku
nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów.
7) Za prawidłowe prowadzenie dokumentacji wynikającej z obowiązków nauczyciela
bibliotekarza.
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Stołówka Szkolna
§26
1. W Szkole działa stołówka.
2. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni dla
uczniów i pracowników szkoły.
3. Do korzystania z posiłków uprawnieni są:
1) uczniowie, wnoszący opłaty indywidualnie;
2) uczniowie, których wyżywienie finansuje MOPS lub inni sponsorzy lub organizację;
3) pracownicy zatrudnieni w szkole.
4. Posiłki wydawane są w godzinach od 11ºº do 1240.
5. Opłaty za obiady uiszcza się z góry do 10 następnego miesiąca w kasie szkoły.
6. Z posiłków można korzystać tylko w stołówce. Szkoła nie prowadzi sprzedaży obiadów na
wynos.
7. W przypadku nieobecności ucznia w szkole dokonuje się odliczenia kosztów obiadów, pod
warunkiem, że nastąpi zgłoszenie nieobecności na dzień przed datą obiadu do referenta.
8. Odliczenie za niewykorzystane obiady następuje w formie równoważnego odpisu należności
za wyżywienie w kolejnym miesiącu. W przypadku, gdy należności nie można zaliczyć na
poczet kolejnego miesiąca następuje zwrot gotówki w kasie szkolnej.
9. Rodzice lub inne uprawnione osoby mogą pobrać ze stołówki obiad uczniowi choremu na
wynos.
10. Zasady zachowania w stołówce oraz szczegółowy regulamin pracy stołówki określa
odrębny Regulamin stołówki, umieszczony na tablicy ogłoszeń w pomieszczeniu jadalnym..
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§27
1. Podczas zajęć edukacyjnych realizowanych poza terenem szkoły i w trakcie wycieczek
szkolnych opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele i inne osoby wyznaczone przez
Dyrektora Szkoły Podstawowej.
2. Osobą odpowiedzialną za uczniów jest zawsze nauczyciel.
3. Na wycieczce pieszej na terenie Ożarowa i w okolicy opiekę nad klasą sprawują wyznaczeni
nauczyciele.
4. Na wycieczce wyjazdowej 1 nauczyciel opiekuje się grupą uczniów do 15 osób.
5. Nauczyciel organizujący wycieczkę wypełnia kartę wycieczki, którą podpisuje Dyrektor.
6. Na wyjazd ucznia pisemną zgodę wyraża rodzic/prawny opiekun.
7.Każdy uczestnik wycieczki jest zobowiązany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa
i ustalonego harmonogramu oraz regulaminu wyjazdów i wycieczek.
8. W czasie wycieczki uczniowie są pod opieką nauczyciela. Nie ma „czasu wolnego”.
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ŚWIETLICA SZKOLNA
§ 28
1. W szkole działa świetlica.
2. Pracownikami świetlicy są nauczyciele-wychowawcy.
3. Szkoła zapewnia zajęcia świetlicowe uczniom, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na:
1) czas pracy rodziców - na wniosek rodziców;
2) organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki
w szkole.
4. Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe
dzieci, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające
zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie
lekcji. Świetlica prowadzi pozalekcyjne formy pracy wychowawczo-opiekuńczej. Liczba uczniów
w grupie, na zajęciach świetlicowych, pod opieką jednego nauczyciela nie może przekraczać 25
osób.
5. Wychowawcy świetlicy współpracują z nauczycielami, wychowawcami oddziałów
pedagogiem szkolnym w zakresie pomocy w kompensowaniu braków dydaktycznych.
6. Zajęcia świetlicowe organizowane są podczas rekolekcji wielkopostnych.
7. Szczegółowy zakres działania świetlicy określa Regulamin Świetlicy.
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PEDAGOG SZKOLNY
§ 29
1. Do zadań pedagoga należy w szczególności:
a) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń
szkolnych;
b) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi
uzdolnieniami, pomocy psychologiczno - pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych
potrzeb;
c) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla
uczniów, rodziców i nauczycieli;
d) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu
wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach,
w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli;
e) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu
wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach;
f) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w
trudnej sytuacji życiowej.
2. Do zadań pedagoga szkolnego należy ponadto:
a) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym
diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych, a także wspieranie
mocnych stron uczniów,
b)

diagnozowanie

sytuacji

wychowawczych

wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów,
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c) udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej w formach odpowiednich do
rozpoznanych potrzeb,
d) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania
oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów,
e) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach
kryzysowych,
f) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości,
predyspozycji i uzdolnień uczniów,
g) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy
psychologiczno- -pedagogicznej,
h) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej.
3. Pedagog szkolny współdziała z:
1) władzami Szkoły;
2) wychowawcami klas;
3) nauczycielami;
4) pielęgniarką szkolną;
5) rodzicami uczniów;
6) świetlicą szkolną,
7)

instytucjami

pozaszkolnymi

w

celu

rozwiązywania

problemów

opiekuńczo-

wychowawczych;
8) z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznym w zakresie
konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy
w indywidualnych przypadkach.
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4. Pedagog szkolny powinien być rzecznikiem konstytucyjnego prawa rodziców do wychowania
dzieci:
1) w wychowaniu pełni funkcję wspomagającą i uzupełniającą w stosunku do rodziców,
pomaga rodzicom uczniów w wychowywaniu i podnoszeniu autorytetu;
2) jest mediatorem w sytuacjach konfliktowych między nauczycielami a uczniami;
3) ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawą moralną
i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia.
5. Pedagog szkolny organizuje i koordynuje działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania
narkomanii, alkoholizmowi i przestępczości nieletnich oraz ochrony przeciw negatywnym
wpływem mediów i sekt.
6. Do zadań pedagoga szkolnego należy organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom
opuszczonym i osieroconym, uczniom z rodzin alkoholowych, zdemoralizowanych, uczniom
z rodzin wielodzietnych mających szczególne trudności materialne, organizowanie pomocy
uczniom kalekim, przewlekle chorym, itp.
7. Pedagog szkolny prowadzi dziennik pracy, w którym rejestruje wykonane czynności, ewidencję
uczniów wymagających szczególnej opieki wychowawczej, pomocy korekcyjno-wyrównawczej.
Bierze udział w szkoleniach, zebraniach oraz spotkaniach dla pedagogów szkolnych.
8. Pedagog szkolny przewodniczy oraz koordynuje pracami szkolnego zespołu ds. pomocy
psychologiczno – pedagogicznej .

Organizacja oddziału przedszkolnego
§29a

1. Rekrutację dzieci do oddziałów przedszkolnych przeprowadza się w oparciu o zasadę
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powszechnej dostępności i zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 20.
3. Godzina prowadzonych przez nauczyciela zajęć nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu
trwa 60 minut.
4. Zajęcia obowiązkowe w oddziale przedszkolnym trwają 5 godzin dziennie.
5. Każdy oddział przedszkolny dyrektor powierza wychowawcy;
6. Dzieci oddziału przedszkolnego i ich rodzice, jeśli zachodzi taka potrzeba, objęci są w szkole
opieką i specjalistyczną pomocą przez specjalistów zatrudnionych w szkole oraz psychologa z
poradni psychologiczno – pedagogicznej.
7. Organizację pracy oddziału przedszkolnego określa ramowy rozkład dnia ustalony przez
nauczyciela prowadzącego oddział przedszkolny oraz zatwierdzony przez dyrektora szkoły.
8. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel prowadzący ustala szczegółowy plan dnia, z
uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
9. Na życzenie i za zgodą rodziców w oddziale przedszkolnym organizowana jest nauka religii
i/lub etyki oraz inne zajęcia dodatkowe rozwijające talenty i zainteresowania dzieci.
10. Czas trwania zajęć dodatkowych jest dostosowany do potrzeb i możliwości psychofizycznych
dzieci, z tym, że czas prowadzonych w oddziale przedszkolnym zajęć religii, etyki i zajęć
rewalidacyjnych powinien wynosić 30 minut.
11. Ze względu na czas pracy rodziców oraz na ich prośbę dzieci z oddziału przedszkolnego, po
zakończeniu obowiązkowych zajęć, mogą być objęte opieką świetlicy.
12. Kierownik świetlicy, w miarę możliwości, przydziela grupie dzieci z oddziału przedszkolnego
stałego wychowawcę świetlicy.
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Rozdział VI

NAUCZYCIELE I PRACOWNICY OBSŁUGI
§30

1. W Szkole Podstawowej zatrudnia się nauczycieli i pracowników obsługi i administracji.
2. Nauczycielami Szkoły Podstawowej mogą być osoby posiadające kwalifikacje określone
w aktualnie obowiązujących przepisach prawa oświatowego.
3. Pracownicy Szkoły Podstawowej zatrudniani są na podstawie umów o pracę lub umów
cywilnoprawnych jeśli wiąże się to z realizowaniem dodatkowych zadań.
4. Osobą dokonującą za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu Prawa Pracy w stosunku do
wszystkich

pracowników

placówki

jest

Dyrektor

Szkoły

Podstawowej.

Wszystkie

przedmiotowe czynności uzgadniane są z organem prowadzącym.
5. Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły Podstawowej są zatrudniani zgodnie

z Kartą

Nauczyciela w zakresie określanym dla szkół niepublicznych, Kodeksem Pracy, Ustawą
o Systemie Oświaty oraz uchwałami władz stowarzyszenia.
§ 31
1. Nauczyciel prowadzi pracę edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą i jest odpowiedzialny za
jakość tej pracy i powierzonych jego opiece uczniów.
2. Do obowiązków nauczyciela należy:
-

kontrolować systematycznie miejsca prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa
i higieny pracy,

-

uczestniczyć w szkoleniach w zakresie BHP organizowanych przez organ prowadzący,

-

przestrzegać zasad zawartych w statucie szkoły,

-

w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadkowości egzekwować przestrzeganie
regulaminu,
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-

w salach gimnastycznych i na boiskach sportowych używać tylko sprawnego sprzętu,

-

dbać o bezpieczeństwo uczniów powierzonych jego opiece,

-

na każdej lekcji kontrolować obecność uczniów,

-

stosować zasady oceniania zgodne z przyjętymi przez szkołę kryteriami,

-

podnosić i aktualizować wiedzę i umiejętności pedagogiczne,

-

służyć pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną,

-

aktywnie uczestniczyć w szkoleniowych posiedzeniach rady pedagogicznej,

-

stosować nowatorskie metody pracy i programy nauczania,

-

wspomagać rozwój psychofizyczny ucznia poprzez prowadzenie różnych form
oddziaływań w ramach zajęć pozalekcyjnych.

3.Nauczyciel w szczególności ma prawo do:
1) wyboru programu nauczania oraz jego realizacji z zastosowaniem podręcznika, materiału
edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych lub jego realizacji bez zastosowania podręcznika
lub ww. materiałów;

2)decydowania o formach i metodach pracy w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
3)egzekwowania od uczniów sformułowanych przez siebie wymagań edukacyjnych;
4)zgłaszania projektów innowacji pedagogicznych;
5)wystąpienia wnioskiem do Dyrektora Szkoły o odstąpienie od realizacji niektórych treści
nauczania objętych obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi w sytuacji prowadzenia zajęć
indywidualnego nauczania.
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§ 32
1. Nauczyciele danego przedmiotu lub grupy przedmiotów pokrewnych, wychowawcy klas mogą
tworzyć komisje przedmiotowe.
2. Pracą komisji kieruje wybrany demokratycznie przewodniczący.
3. Do zadań komisji należy:
1)opracowywanie rocznych planów działania komisji,
2)realizacja zaplanowanych działań oraz wdrażanie wniosków wynikających z prac komisji,
3)składanie sprawozdań z działania komisji.

§ 33
1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu nauczycielowi
uczącemu w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą.
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej, wychowawca oddziału w miarę
możliwości powinien opiekować się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

§ 34
1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,
a w szczególności:
1)tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia,
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2)przygotowanie ucznia do życia w społeczeństwie i rodzinie
3)rozwijanie

umiejętności

rozwiązywania

życiowych

problemów

przez

wychowanka.
2. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 winien:
1)starać się poznać warunki życia i nauki wychowanków,
2)śledzić postępy w nauce swoich wychowanków,
3)dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia szkolne,
4))udzielać porad w zakresie możliwości

dalszego kształcenia się, wyboru

zawodu, itp.
5)kształtować

właściwe

stosunki

miedzy

uczniami

oparte

na

tolerancji

i poszanowaniu godności osoby ludzkiej,
6)utrzymywać stały kontakt z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach
postępów w nauce i zachowania uczniów,
7)powiadamiać o przewidywanych dla ucznia stopniach niedostatecznych na
miesiąc przed zakończeniem roku szkolnego,
8)organizować spotkania indywidualne i klasowe z rodzicami.
3. Wychowawca prowadzi określona przepisami dokumentację pracy edukacyjno –
wychowawczej (dzienniki, arkusze ocen, świadectwa szkolne ).
Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze
strony Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

§ 34a
1.

Szkoła zatrudnia pracowników administracji i obsługi.

2.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach administracji i obsługi są zobowiązani do
wykonywania pracy zgodnie ze szczegółowym zakresem obowiązków opracowanym przez
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Dyrektora Szkoły do zajmowanego stanowiska. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków
jest potwierdzane podpisem pracownika.
3.

Szczegółowy zakres czynności na stanowiskach pracy znajduje się, w teczkach akt osobowych
pracowników.

4.

Do podstawowych obowiązków administracji i obsługi należy w szczególności:

1)

wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;

2)

udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie
dokumentów
znajdujących się w posiadaniu Szkoły, o ile prawo tego nie zabrania;

3)

dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;

4)

zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami,
podwładnymi oraz współpracownikami;

5)

zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;

6)

stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;

7)

sumienne i staranne wykonywanie poleceń Dyrektora Szkoły.
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Rozdział VII

UCZNIOWIE
§ 35

1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym kończy ono 7 lat i nie odroczono mu rozpoczęcia spełniania
obowiązku szkolnego.
2. Na wniosek rodziców naukę w szkole może rozpocząć dziecko, które w danym roku
kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki
szkolnej. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka podejmuje Dyrektor Szkoły jeżeli
dziecko:
1) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny,
w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo
2) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez
publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię
psychologiczno-pedagogiczną, założoną zgodnie z art. 82 oraz zatrudniającą pracowników
posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologicznopedagogicznych.”.
3.Uczniem Szkoły może być każde dziecko, którego Rodzice akceptują zasady
funkcjonowania Szkoły i niniejszy statut.
4. Decyzję o przyjęciu dziecka do Szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z
Organem Prowadzącym na podstawie przeprowadzonej rozmowy z Rodzicami oraz po
spotkaniu z dzieckiem.
5. Przyjęcie Ucznia do Szkoły wymaga:
1) złożenia karty zgłoszenia;
2) wstępnej rozmowy z obojgiem Rodziców;
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3) spotkania z dzieckiem na terenie Szkoły;
4) dostarczenia w wyznaczonym terminie do sekretariatu Szkoły dokumentów dziecka;
6.Wymaganymi dokumentami w postępowaniu rekrutacyjnym są:
1) wniosek o przyjęcie dziecka do Szkoły;
2) świadectwo ukończenia klasy programowo niższej w przypadku uczniów przyjmowanych
do klas II – VIII;
3) karta zdrowia dziecka;
7. Uczeń może zostać skreślony z listy uczniów decyzją Dyrektora Szkoły, podjętej
na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.
8. Powodem skreślenia ucznia z listy uczniów może być:
1) notoryczne naruszanie przez ucznia postanowień dotyczących praw i obowiązków uczniów
określonych w niniejszym statucie oraz regulaminach Szkoły;
2) spożywanie lub rozprowadzanie alkoholu i papierosów;
3) posiadanie, rozprowadzanie lub używanie substancji psychoaktywnych;
4) zagrażanie bezpieczeństwu swojemu i innych;

§ 36
1. Uczeń Szkoły Podstawowej ma prawo do:
1) posiadania pełnej wiedzy na temat kryteriów oceniania z poszczególnych przedmiotów
i zachowania,
2) znajomości tygodniowego planu zajęć,
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4) poszanowania godności osobistej,
5) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
6) swobody wyrażania myśli i przekonań o ile nie naruszają one dobra osobistego innych
osób,
7) życzliwego traktowania w procesie edukacyjno-wychowawczym,
8) bezpiecznych warunków pobytu w szkole,
9) noszenia emblematu szkoły,
10) korzystania z pomocy socjalnej i stypendialnej,
11) reprezentowania szkoły na olimpiadach przedmiotowych, konkursach, przeglądach
i zawodach sportowych,
12) ustalenia terminu sprawdzianu i pracy klasowej z tygodniowym wyprzedzeniem,
13) pisania najwyżej jednego sprawdzianu dziennie i nie więcej niż trzech sprawdzianów w
tygodniu (kartkówka dotycząca sprawdzenia wiadomości z trzech ostatnich lekcji nie
jest traktowana jako sprawdzian).

§ 37
1.Obowiązki ucznia:
1) Systematyczne i aktywne uczestniczenie w zajęciach edukacyjnych.
2) Dbanie o honor, dobre imię i tradycje szkoły.
3) Przestrzeganie zasad kultury zachowania się.
4) Wystrzeganie się nałogów.
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5) Dbanie o wspólne dobro, ład i porządek.
6) Okazywanie szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły.
7) Podczas przerw zachowywać się spokojnie, nie biegać po korytarzach i klatkach
schodowych.
8) Naprawianie wyrządzonych szkód materialnych.

§ 38
1. Uczniowi nie wolno:
1) Zapraszać osób obcych do szkoły.
2) Nosić biżuterii zagrażającej bezpieczeństwu i zdrowiu.
3) Przynosić do szkoły przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu.
4) Samowolnie bez zgody nauczyciela lub dyrektora opuszczać szkołę.
5) Używać telefonu komórkowego podczas lekcji (telefon na czas trwania lekcji musi być
wyłączony i schowany).
6) Nosić wyzywających ubiorów na terenie szkoły.

§ 39
System nagród:
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1.Uczeń może otrzymać nagrodę za:
1) rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły,
2) wzorowe zachowanie,
3) wybitne osiągnięcia,
4) działalność i odwagę.
2. Nagrodę przyznaje dyrektor na wniosek:
1) wychowawcy klasy,
2) Rady Pedagogicznej,
3) Samorządu Uczniowskiego,
4) Rady Rodziców.
3. Ustala się następujące nagrody:
1) pochwała wychowawcy wobec klasy,
2) pochwała dyrektora wobec klasy,
3) list pochwalny do rodziców,
4) dyplom,
5) nagroda rzeczowa.

§40
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1. Za nieprzestrzeganie przez ucznia obowiązków określonych w§ 37 statutu szkoły mogą
być stosowane wobec niego kary:
1) Upomnienie wychowawcy klasy.
2) Upomnienie dyrektora.
3) Nagana dyrektora na piśmie skierowana do rodziców lub prawnych opiekunów.
4) Ograniczenie udziału w zajęciach dodatkowych. O ewentualnym ograniczeniu udziału
w zajęciach dodatkowych, imprezach klasowych lub szkolnych decyduje dyrektor szkoły
w porozumieniu z wychowawcą klasy.
5)

W

sytuacji,

gdy

szkoła

wyczerpała

wszystkie

możliwości

oddziaływania

wychowawczego, a podejmowane działania nie odniosły pozytywnego skutku, uczeń może
być przeniesiony do innej szkoły.
6) Pozbawienie możliwości reprezentowania szkoły w zawodach sportowych,
konkursach.
7) Od nałożonej kary uczeń i jego rodzic/prawny opiekun ma prawo odwołać się do
Dyrektora Szkoły Podstawowej. Odwołanie w formie pisemnej składa się w sekretariacie
szkoły w ciągu 7 dni od dnia, w którym nałożono karę.
8) Dyrektor rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni i o podjętej decyzji informuje pisemnie
ucznia i jego rodzica/prawnego opiekuna.
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Rozdział VIII

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE

§ 41
1. Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;
2) zachowanie ucznia.
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli stanu
wiedzy i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w odniesieniu do
wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych
przepisach oraz realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.
3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli
oraz uczniów danej grupy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i
norm etycznych.
4. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy. Oceny klasyfikacyjne uzyskane przez ucznia w:
1) pierwszym okresie są ocenami śródrocznymi;
2) drugim okresie są ocenami rocznymi (końcowymi).

§ 42
1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania
wewnątrzszkolnego.
2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
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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 i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce,
zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno wychowawczej.
3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania
poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych;
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć
edukacyjnych oraz śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, prowadzone
według skali w formach przyjętych w szkole;
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
5) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
6) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach
i trudnościach ucznia w nauce;
7) szczegółowe zasady i sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów.
4. Do sposobów sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia należą:
1) różnorodne formy wypowiedzi ustnych;
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2) różnorodne formy wypowiedzi pisemnych;
3) prace domowe;
4) prace ucznia wykraczające poza obowiązujący program i rozwijające jego uzdolnienia
i zainteresowania;
5) udział w szkolnych i pozaszkolnych konkursach, olimpiadach i zawodach;
6) badanie wyników nauczania;
7) w zakresie wychowania fizycznego:
a) sprawdziany sprawności psychomotorycznej,
b) ocena wysiłku wkładanego przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków
wynikających z zajęć;
8) w zakresie muzyki, techniki, plastyki i informatyki:
a) ocena prac uczniów wykonanych podczas zajęć,
b) ocena wysiłku wkładanego przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków
wynikających z zajęć.
5. O ilości i wyborze poszczególnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności decyduje
prowadzący zajęcia edukacyjne, z uwzględnieniem zapisów ust. 6 i 7.
6. O planowanych pracach klasowych, sprawdzianach i innych formach kontroli wiedzy,
obejmujących szerszy materiał nauczania (więcej niż trzy ostatnie tematy lekcyjne) oraz o ich
zakresie prowadzący zajęcia informuje uczniów co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.
7. W ciągu dnia może się odbyć jeden, a w tygodniu nie więcej niż dwa sprawdziany wiedzy dla
ucznia, o których mowa w ust. 6.
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8. Sprawdzianu, o którym mowa w ust.6, może nie pisać uczeń, który był nieobecny przez dłuższy
czas (co najmniej jeden tydzień), a jego nieobecność jest usprawiedliwiona. Jeżeli taki uczeń
podejmuje się pisania sprawdzianu, ocena jest wpisywana do dziennika.
9. W przypadku otrzymania ze sprawdzianu, o którym mowa w ust.6, oceny niedostatecznej o
ewentualnej poprawie (terminie i formie) decyduje nauczyciel.
10.Formą bieżącej kontroli wiedzy jest kartkówka, obejmująca zakres treściowy ostatnich dwóch
– trzech tematów lub inny wąski zakres materiału. Kartkówka nie musi być wcześniej
zapowiadana. Kartkówki może nie pisać uczeń, który zgłosił nieprzygotowanie na początku
lekcji, a nauczyciel uznał zasadność zgłoszenia.
11.Uczeń ma prawo do zgłaszania nieprzygotowania do zajęć, bez podania przyczyny, co zwalnia
go od odpowiedzi ustnej lub pisemnej z bieżącego materiału:
1) dwa razy w okresie, jeżeli lekcje z danego przedmiotu są w tygodniu dwa razy lub częściej;
2) jeden raz w okresie, jeżeli lekcje z danego przedmiotu są jeden raz w tygodniu.
12.Pod określeniem nieprzygotowanie do zajęć należy rozumieć także wszelkie braki, np. brak
zadania, zeszytu, przyborów geometrycznych, stroju sportowego itp.
13.Konsekwencją przekroczenia limitu nieprzygotowań bez ważnej uzasadnionej przyczyny jest
otrzymanie oceny niedostatecznej z danego przedmiotu.
14.Uczeń, który unika lekcji z danego przedmiotu lub uczeń, co do którego zachodzi podejrzenie,
iż świadomie unika lekcji z danego przedmiotu, traci prawo do zgłoszenia nieprzygotowania
zgodnie z ust.11 pkt 1 i 2.
15.Nieprzygotowanie uczeń zgłasza nauczycielowi na początku lekcji.
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§ 43
1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:
1) przedmiotowym systemie oceniania, który określa wymagania edukacyjne niezbędne do
uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z 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 zajęć edukacyjnych.
2. W ocenianiu bieżącym możliwe jest ocenianie systemem punktowym. Przy przeliczeniu
punktów na ocenę obowiązuje skala:
•

0 % - 29 % niedostateczny

•

30 % - 49 % dopuszczający

•

50 % - 74 % dostateczny

•

75 % - 89 % dobry

•

90 % - 100 % bardzo dobry

•

90 % - 100 % oraz w całości wykonane zadanie dodatkowe

3. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich
rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie
uzyskania wyższej, niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz
o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
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§ 44
1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.
3. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania
ucznia jest udostępniana uczniowi oraz może być udostępniona jego rodzicom.
4. Prace kontrolne są archiwizowane w szkole do końca roku szkolnego.

§ 45
1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne,
o których mowa w § 29 ust. 1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i
edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub
specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, z
zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 29 ust.1 pkt 1, do indywidualnych
potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności
w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie
opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni
specjalistycznej, o której mowa w art. 71b ust. 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty, zwanej dalej ,,ustawą”, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo
indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 29
ust. 1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może
nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
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§ 46
1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki w szczególności
pod uwagę brany jest wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków
wynikających ze specyfiki tych zajęć.
§ 47
1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego lub informatyki na podstawie
opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez
lekarza oraz na czas określony w tej opinii. Do opinii lekarza rodzic zobowiązany jest dołączyć
podanie do Dyrektora szkoły z prośbą o zwolnienie z wyżej wymienionych zajęć.
2. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub
informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej (końcowej) oceny klasyfikacyjnej,
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony"
albo "zwolniona".

§ 48
1. 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 statucie szkoły – śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z
zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
2. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, w terminie
określonym każdego roku szkolnego przez Dyrektora szkoły w kalendarzu szkoły.
3. Klasyfikacja roczna w klasach I - III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć
edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej
oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
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4. Klasyfikacja roczna począwszy od klasy IV, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych
ucznia 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.
5. Klasyfikacja końcowa składa się z rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć
edukacyjnych

uzyskanych

w

klasie

programowo

najwyższej

oraz

rocznych

ocen

klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się
w klasach programowo niższych.
6. Śródroczne lub roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele
prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne
zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz
ocenianego ucznia.
7. O bieżących postępach w nauce oraz zachowaniu rodzice ucznia są informowani poprzez
odnotowywanie ocen z poszczególnych zajęć edukacyjnych i zachowania w dzienniczku
ucznia. Systematyczne informowanie o bieżących postępach w nauce oraz zachowaniu pozwala
uczniowi na podejmowaniu właściwych działań w celu uzyskania satysfakcjonujących
wyników.
8. Uczniowi, który otrzymał ocenę niedostateczną ze sprawdzianu (w ramach bieżącego oceniania
z zajęć edukacyjnych), przysługuje jednorazowo prawo do jej poprawienia w terminie
ustalonym przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne, nie dłuższym jednak, niż
14 dni. Uzyskana ocena jest wpisywana w dzienniku lekcyjnym obok oceny wcześniej
uzyskanej przez ucznia.
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§ 49
1. W klasach I - III bieżące oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach
według następującej skali:
1) stopień celujący – 6;
2) stopień bardzo dobry – 5;
3) stopień dobry – 4;
4) stopień dostateczny– 3;
5) stopień dopuszczający – 2;
6) stopień niedostateczny – 1.
2. Osiągnięcia uczniów odnoszą się do umiejętności, np. czytanie głośne, ciche, mówienie,
pisanie, liczenie, a nie do poszczególnych rodzajów edukacji. Odniesienie ocen do
umiejętności, a nie do rodzajów edukacji wynika ze specyfiki edukacji wczesnoszkolnej.
3. W klasach I - III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć
edukacyjnych są ocenami opisowymi. Ocena śródroczna może być dokonana w formie
podkreślonych wyrazów i zdań lub w formie tekstu ciągłego.
4. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, o której mowa w ust. 3,
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.
5. Rodzic jest informowany na początku każdego roku szkolnego o szczegółowych kryteriach
ocen zgodnych z wymaganiami edukacyjnymi realizowanego programu nauczania.
6. Bieżące śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
począwszy od klasy IV ustala się w stopniach według następującej skali:
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1) stopień celujący – 6;
2) stopień bardzo dobry – 5;
3) stopień dobry – 4;
4) stopień dostateczny – 3;
5) stopień dopuszczający –2;
6) stopień niedostateczny – 1.
7. Szczegółowe kryteria ocen zgodne z wymaganiami edukacyjnymi realizowanego programu
nauczania opracowuje nauczyciel i na początku każdego roku szkolnego informuje o nich
uczniów oraz rodziców.
8. W bieżącym ocenianiu dopuszcza się stosowanie przez nauczycieli w klasach I –VI znaków „+”
(plus) i „-„ (minus) w odniesieniu do ocen: 4 – dobry i 3 – dostateczny oraz znaku „-„ w
odniesieniu do oceny 5 – bardzo dobry. Oceny ze znakiem „+”(plus) lub „-„ (minus)
odpowiadają ocenom:
1) minus bardzo dobry (-5): 4,75;
2) plus dobry (+4):

4,50;

3) minus dobry (-4): 3.75;
4) plus dostateczny (+3): 3,50;
5) minus dostateczny (-3): 2,75.
9. Ocenę roczną ustala nauczyciel na podstawie oceny śródrocznej oraz co najmniej trzech ocen
bieżących uzyskanych z przedmiotów, których tygodniowy wymiar godzin wynosi od jednej do
dwóch godzin, a pozostałych przedmiotów ilość ocen powinna być wyższa, niż trzy.
10.Ocena roczna (śródroczna) nie jest średnią arytmetyczną ocen bieżących.
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§ 50
1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania uwzględnia w szczególności:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
3) dbałość o honor i tradycje szkoły;
4) dbałość o piękną mowę ojczystą;
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
7) okazywanie szacunku innym osobom.
2. Oceniając zachowanie ucznia bierze się pod uwagę nie tylko postawę ucznia w szkole, ale
i poza nią, w tym również w godzinach pozalekcyjnych.
3. Ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:
1) wzorowe;
2) bardzo dobre;
3) dobre;
4) poprawne;
5) nieodpowiednie;
6) naganne.
4. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
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1) oceny z zajęć edukacyjnych;
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
5. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców
o warunkach i sposobie oceniania zachowania, a także o warunkach i trybie poprawiania
przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania.
6. Śródroczną i roczną ocenę zachowania ustala wychowawca klasy po uzyskaniu opinii
nauczycieli i uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
7. Ustalona przez wychowawcę, zgodnie z obowiązującymi przepisami, śródroczna i roczna ocena
klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna.
8. Na prośbę ucznia lub jego rodziców wychowawca ustalający ocenę z zachowania powinien ją
uzasadnić.
9. O przewidywanej ocenie śródrocznej i rocznej zachowania wychowawca informuje uczniów na
tydzień przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
10.O przewidywanej ocenie nagannej informuje pisemnie (za poświadczeniem) rodziców ucznia
miesiąc przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
11.Ocenę zachowania uczniów ustala się według poniższych kryteriów:
1) Ocenę wzorową (wz) otrzymuje uczeń, który:
a) wyróżnia się wzorową postawą wobec obowiązków szkolnych (odrabia zadania domowe,
ma potrzebne pomoce, strój sportowy, w czasie uroczystości szkolnych ubrany jest w
strój galowy, itp.),
b) jest zdyscyplinowany i obowiązkowy,
c) wyróżnia się samodzielnością, inicjatywą i twórczą postawą, sam angażuje się w życie
klasy, szkoły i środowiska lokalnego,
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d) godnie reprezentuje szkołę (m. in. w konkursach przedmiotowych, zawodach
sportowych), dba o jej dobre imię,
e) bierze udział organizowaniu imprez szkolnych, akcji i zbiórek charytatywnych,
f) aktywnie angażuje się w działania samorządu uczniowskiego,
g) przejawia troskę o mienie szkoły, własność społeczną i prywatną,
h) jest koleżeński, odpowiedzialny, prawdomówny, życzliwy, chętny do pomocy, pomaga
słabszym,
i) swoją postawą stara się przeciwstawić przejawom zła i przemocy,
j) prezentuje wysoką kulturę osobistą, szanuje innych, dba o kulturę języka (nigdy nie
używa wulgaryzmów i słów powszechnie uznawanych za obraźliwe, zawsze stosuje
zwroty grzecznościowe wobec wszystkich pracowników szkoły),
k) nie opuszcza lekcji bez usprawiedliwienia, nie spóźnia się na zajęcia bez uzasadnionej
przyczyny;
2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
a) wyróżnia się bardzo dobrym stosunkiem do obowiązków szkolnych (jest bardzo dobrze
przygotowany do lekcji, odrabia zadania domowe),
b) angażuje się w życie klasy, szkoły i środowiska lokalnego,
c) bierze udział w organizowaniu imprez szkolnych, akcji i zbiórek charytatywnych,
d) angażuje się w działania samorządu uczniowskiego,
e) godnie reprezentuje szkołę (m. In. W konkursach przedmiotowych, zawodach
sportowych), , dba o jej dobre imię,
f) jest rzetelny, prawdomówny, zdyscyplinowany, godny zaufania, koleżeński, życzliwy,
chętny do pomocy,
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g) swoją postawą stara się przeciwstawiać przejawom zła i przemocy,
h) prezentuje wysoką kulturę osobistą, szanuje innych, dba o kulturę języka,
i) nie opuszcza lekcji bez usprawiedliwienia, nie spóźnia się na lekcje;
3) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
a) rzetelnie wywiązuje się z obowiązków szkolnych (jest dobrze przygotowany do lekcji,
prawie zawsze ma odrobione zadania domowe),
b) uczestniczy w życiu klasy i szkoły, często jednak bez własnej inicjatywy- oczekuje
poleceń i wskazówek,
c) stosuje zasady dobrego wychowania, wykazuje właściwą postawę względem nauczycieli,
pracowników szkoły, koleżanek i kolegów,
d) jest koleżeński, życzliwy, uczciwy, zdyscyplinowany, prawdomówny, nie jest obojętny
na zło, chętnie pomaga innym, dba o kulturę języka,
e) nie opuszcza lekcji bez usprawiedliwienia, nie spóźnia się więcej niż 3 razy w okresie;
4) Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
a) wypełnia podstawowe obowiązki szkolne,
b) nie bierze udziału w życiu klasy i szkoły lub czyni to niechętnie, tylko na wyraźne
polecenie nauczyciela,
c) poprawnie zachowuje się wobec nauczycieli, koleżanek i kolegów - kultura osobista
raczej nie budzi zastrzeżeń, na ogół stosuje się do poleceń i uwag dotyczących jego
postawy i zachowania,
d) nie opuszcza lekcji bez usprawiedliwienia, nie spóźnia się więcej niż 5 razy w okresie;
5) Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
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a) wykazuje lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych (nie przygotowuje się do
lekcji,

nie

odrabia

zadań

domowych,

nie

wykazuje

chęci

poprawy ocen

niedostatecznych),
b) nie przejawia zainteresowania sprawami klasy i szkoły,
c) niewłaściwie zachowuje się wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz wobec
koleżanek i kolegów,
d) charakteryzuje się niską kulturą osobistą,
e) opuścił bez usprawiedliwienia więcej niż 30 godzin w okresie, bardzo często się spóźnia,
f) niszczy złośliwie mienie szkolne,
g) ulega nałogom (np. pali papierosy);
6) Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
a) wykazuje negatywny stosunek do obowiązków szkolnych (nie przygotowuje się do lekcji,
nie odrabia zadań domowych, nie wykazuje chęci poprawy ocen niedostatecznych,
wyśmiewa uczniów, którzy się uczą),
b) opuścił bez usprawiedliwienia więcej niż 30 godzin w semestrze, często się spóźnia,
c) nie przejawia zainteresowania sprawami klasy i szkoły,
d) nagannie zachowuje się wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz wobec
koleżanek i kolegów - charakteryzuje się brakiem kultury osobistej, jest arogancki,
agresywny, wulgarny,
e) ma demoralizujący wpływ na innych uczniów,
f) niszczy mienie klasy i szkoły,
g) dokonuje innych negatywnych działań - dopuszcza się poważnych uchybień poza
szkołą np. kradzież, chuligaństwo, rozpowszechnianie narkotyków, rozbój,
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h) ulega nałogom (pali papierosy, zażywa środki odurzające, pije alkohol).
12.Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia
lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń
na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo
indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym
publicznej poradni specjalistycznej.
13.W klasach I - III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania ucznia są ocenami
opisowymi.
14.Podstawą przy ocenianiu zachowania ucznia klasy I - III jest w szczególności:
1) funkcjonowanie w środowisku szkolnym uwzględniające czynniki:
a) pozytywne – pracuje systematycznie, jest wytrwały, samodzielny,
trudności w nauce, gromadzi dodatkowe materiały

przezwycięża

potrzebne do zajęć i umiejętnie je

wykorzystuje, rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia, aktywnie uczestniczy w
zajęciach dydaktycznych, chętnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły, systematycznie i
punktualnie uczęszcza na zajęcia szkolne, dba o estetykę, ład i porządek w otoczeniu,
szanuje sprzęt szkolny,
b) negatywne – spóźnia się na lekcje, przeszkadza nauczycielowi i kolegom w pracy, nie
bierze aktywnego udziału w lekcji, nie przestrzega ładu i porządku w miejscu pracy,
niszczy sprzęt szkolny,

nie interesuje się i nie uczestniczy w życiu klasy

i szkoły;
2) respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych
uwzględniające czynniki:
a) pozytywne – stosuje formy grzecznościowe w stosunku do nauczycieli, kolegów,
pracowników szkoły i innych osób, jest życzliwy, uczynny koleżeński i kulturalny,
pomaga słabszym, szanuje pracę innych, przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i
poza nią,
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b) negatywne – jest niekoleżeński, nieżyczliwy, agresywny, wulgarny, arogancki, wymusza
pieniądze lub inne przedmioty, kradnie, wagaruje, nie stosuje form grzecznościowych w
stosunku do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły.
15.W klasach I – III ocena bieżąca zachowania wyrażona jest w formie opisowej lub przy
pomocy następującej skali:
1) wzorowe;
2) bardzo dobre;
3) dobre;
4) poprawne;
5) nieodpowiednie;
6) naganne.
16. Uczeń klasy I – III uzyskuje poszczególne oceny zachowania na podstawie następujących
kryteriów:
1)

wzorową

ocenę

otrzymuje

uczeń

spełniający

wszystkie

wymagania

zawarte

w obowiązkach ucznia szkoły ( jest pilny i systematyczny, nie ma godzin i spóźnień
nieusprawiedliwionych, sumiennie i rzetelnie wykonuje dodatkowe obowiązki, aktywnie
pracuje na rzecz klasy i szkoły, godnie reprezentuje swoją szkołę, prezentuje sposób bycia
nie naruszający godności własnej i innych, jest aktywnym inicjatorem pracy społecznej
całego zespołu klasowego);
2) bardzo dobrą ocenę otrzymuje uczeń, który spełnia większość wymagań zawartych w
obowiązkach ucznia szkoły (rozpoczyna i zawsze kończy swoją pracę, czynnie uczestniczy
w zajęciach szkolnych, kulturalnie zachowuje się w stosunku do nauczycieli i innych
pracowników szkoły, jest uczciwy i prawdomówny , przejawia troskę o mienie własne i
szkoły, dba o zdrowie własne i innych, nie przejawia biernej postawy wobec innych;
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3) dobrą ocenę otrzymuje uczeń, który spełnia następujące wymagania: pamięta
o obowiązkach ucznia, zgodnie współdziała w zespole klasowym, okazuje szacunek
innym, pozytywnie reaguje na uwagi i polecenia nauczyciela, opuścił nie więcej niż 2 dni
bez usprawiedliwienia, dopuszcza się 3 spóźnienia, dba o higienę osobistą, czystość i
estetykę otoczenia, dba o honor szkoły w miejscu publicznym;
4) poprawną ocenę otrzymuje uczeń, który spełnia następujące wymagania: zazwyczaj jest
obowiązkowy i systematyczny, niechętnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły, zdarza się,
że nie reaguje na uwagi i polecenia nauczyciela, nie zawsze zgodnie współpracuje w
grupie, opuścił nie więcej niż 5 dni bez usprawiedliwienia, nie plami honoru szkoły w
miejscu publicznym, dba o higienę osobistą;
5) nieodpowiednią ocenę otrzymuje uczeń, który nie przestrzega wszystkich kryteriów
zawartych w obowiązkach ucznia szkoły (nie jest systematyczny i jest mało obowiązkowy,
spóźnia się bez usprawiedliwienia, często opuszcza zajęcia bez usprawiedliwienia, wpływa
swoją postawą na niewłaściwą atmosferę i zachowanie innych w zespole klasowym, nie
wykonuje poleceń nauczyciela, nie uczestniczy w życiu klasy i szkoły, rzadko dba o
higienę osobistą i wygląd);
6) naganną ocenę otrzymuje uczeń, który rażąco uchybia wymaganiom zawartym
w obowiązkach ucznia szkoły (lekceważy wszystkie obowiązki ucznia, nagminnie
opuszcza zajęcia szkolne bez usprawiedliwienia, spóźnia się na lekcje, przejawia
negatywny stosunek do wszystkich poczynań i nie przejawia aktywności w pracach
społecznych, nie dba o higienę osobistą, prezentuje sposób bycia naruszający godność
innych, używa wulgarnego słownictwa, nagannie zachowuje się w miejscach publicznych,
przywłaszcza lub niszczy mienie innych i szkoły, popada w kolizję z prawem, nie
wykazuje chęci zmiany swojego postępowania).

§ 51
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1. Na miesiąc przed śródrocznym lub rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady
Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne są obowiązani
poinformować ucznia o przewidywanej dla niego śródrocznej lub rocznej ocenie
niedostatecznej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
2. Na miesiąc przed śródrocznym lub rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem

Rady

Pedagogicznej wychowawca informuje pisemnie rodziców ucznia o przewidywanej dla niego
śródrocznej lub rocznej ocenie niedostatecznej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
3. Rodzic potwierdza fakt zapoznania się z przewidywaną oceną niedostateczną własnoręcznym
podpisem. Jeżeli rodzic nie stawi się w wyznaczonym terminie w szkole, wówczas taka
informacja zostaje przesłana listem poleconym.
4. Na miesiąc przed śródrocznym lub rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem

Rady

Pedagogicznej wychowawca informuje ucznia o przewidywanej dla niego śródrocznej lub
rocznej ocenie nagannej zachowania.
5. Na miesiąc przed śródrocznym lub rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem

Rady

Pedagogicznej wychowawca informuje pisemnie rodziców ucznia o przewidywanej dla niego
śródrocznej lub rocznej ocenie nagannej zachowania.
6. Rodzic potwierdza fakt zapoznania się z przewidywaną oceną naganną własnoręcznym
podpisem. Jeżeli rodzic nie stawi się w wyznaczonym terminie w szkole, wówczas taka
informacja zostaje przesłana listem poleconym.
7. Na co najmniej 10 dni przed śródrocznym lub rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady
Pedagogicznej nauczyciele informują uczniów o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z
zajęć edukacyjnych i wpisują je ołówkiem do dziennika lekcyjnego.
8. Na tydzień przed śródrocznym lub rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem

Rady

Pedagogicznej wychowawca klasy informuje rodziców o przewidywanych dla niego
śródrocznych lub rocznych ocenach klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i
przewidywanej śródrocznej lub rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.
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9. Zapoznanie się z wykazem przewidywanych ocen rodzic potwierdza własnoręcznym podpisem.
10.Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych
ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła,
w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełniania braków.

§ 52
1. Uczeń, którego nie satysfakcjonuje roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych (lub
ocena śródroczna, jeżeli dane zajęcia edukacyjne odbywają się tylko w pierwszym okresie i
ocena śródroczna jest równocześnie oceną roczną) może zwrócić się do Dyrektora szkoły, za
pośrednictwem rodziców, z pisemną prośbą o przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego wraz
z uzasadnieniem tej prośby:
1) podanie może być złożone w ciągu trzech dni od dnia, w którym uczeń został
poinformowany o przewidywanej ocenie;
2) egzamin sprawdzający musi odbyć się przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady
Pedagogicznej;
3) do egzaminu sprawdzającego może przystąpić uczeń, który nie ma nieobecności
nieusprawiedliwionych;
4) do egzaminu sprawdzającego obowiązuje zakres materiału z całego roku (w przypadku zajęć
prowadzonych przez jeden okres - z całego okresu).
2. Egzamin sprawdzający przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły, w skład której
wchodzą:
1) Dyrektor szkoły;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia jako egzaminujący;
3)nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek komisji.
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3. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 może być zwolniony z uczestniczenia w egzaminie
sprawdzającym na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W
takim przypadku Dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela
prowadzącego takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
4. Egzamin sprawdzający składa się z części pisemnej oraz z części ustnej, z wyjątkiem egzaminu
z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma
przede wszystkim formę zadań praktycznych.
5. Pytania i zadania egzaminacyjne przygotowuje nauczyciel egzaminujący w oparciu
o wymagania programowe i kryteria oceny, o którą zabiega uczeń, a zatwierdza Dyrektor
szkoły.
6. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający informację o:
1) składzie komisji;
2) terminie egzaminu;
3) pytaniach egzaminacyjnych;
4) wynikach egzaminu;
5) ocenie ustalonej przez komisję.
Do protokołu załącza się prace ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
7. Ocena ustalona na egzaminie sprawdzającym jest ostateczna i odwołanie od niej nie
przysługuje.
8. Uczeń, który został dopuszczony, a nie przystąpił do egzaminu sprawdzającego, otrzymuje
ocenę ustaloną w normalnym trybie.
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§ 53
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli
brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu
nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego
na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin
klasyfikacyjny.
3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na
wniosek jego rodziców Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
4. Prośbę o egzamin klasyfikacyjny (egzaminy klasyfikacyjne), o których mowa w ust. 2 i 3,
należy złożyć na piśmie do Dyrektora szkoły najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie
klasyfikacyjnego końcowego posiedzenia Rady Pedagogicznej. Dotyczy to przedmiotów
edukacyjnych, które zgodnie ze szkolnym planem nauczania są realizowane zarówno przez
cały rok, jak i przez jeden okres. W przypadku wniosku o egzamin klasyfikacyjny (egzaminy
klasyfikacyjne), z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności, Rada Pedagogiczna podejmuje
decyzję w drodze jawnego głosowania zwykłą większością głosów.
5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki;
2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, nie
obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie
fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. W dokumentacji szkolnej uczniowi z tych
zajęć edukacyjnych wpisuje się: „zwolniony” albo „zwolniona”.
7. Uczniowi, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się
oceny zachowania.
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8. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem ust. 9.
9. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, technologii informacyjnej i
wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
10.Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
11.Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień
zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
12.Po uzgodnieniu terminu wychowawca sporządza notatkę służbową, którą przekazuje
Dyrektorowi szkoły. Uczeń i jego rodzic potwierdzają podpisem na notatce, że znana jest im
data egzaminu.
13.Zagadnienia egzaminacyjne (zadania praktyczne) pisemne i ustne, przygotowuje komisja
przedmiotowa powołana przez Dyrektora i przekazuje dyrektorowi szkoły w terminie do 5 dni
od rocznej klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej.
14.Stopień trudności egzaminacyjnych zagadnień (zadań praktycznych) powinien być różny i
odpowiadać poszczególnym kryteriom ocen.
15.Egzamin pisemny trwa 45 minut; na egzamin ustny przeznaczone jest 30 minut, w tym 15
minut na przygotowanie się do odpowiedzi; czas egzaminu praktycznego nie powinien
przekraczać 30 minut.
16.Na podstawie przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego nauczyciel (komisja) ustala ocenę
według skali obowiązującej w szkole.
17.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.
18.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 lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:
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1) Dyrektor szkoły;
2) nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie
nauczania dla odpowiedniej klasy.
19.Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, oraz jego
rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego
dnia.
20.W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów - rodzice
ucznia.
21.Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół

zawierający

w szczególności:
1) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 18, a w przypadku egzaminu
klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, – skład
komisji;
2) termin egzaminu klasyfikacyjnego;
3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;
4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.
22.Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach
ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
23.W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu
nauczania

zamiast

oceny

klasyfikacyjnej

wpisuje

się

,,nieklasyfikowany”

albo

„nieklasyfikowana”, co traktowane jest tak, jak ustalenie oceny niedostatecznej.
24.Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w
wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym
przez Dyrektora szkoły.
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§ 54
1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena
klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna.
2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna
roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu
poprawkowego.
3. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna.
§ 55
1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że
uzyskana roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna
zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej
oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć
dydaktyczno – wychowawczych.
2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna
ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa lub
kryteriami oceniania zachowania dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, 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
klasyfikacyjną

zachowania

w

drodze

głosowania

zwykłą

roczną

większością

w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

68

ocenę
głosów;

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół w Ożarowie
im. Marii Skłodowskiej – Curie
Os. Wzgórze 56, 27-530 Ożarów, Tel: (15) 861 18 01, Fax: (15) 861 18 02
________________________________________________________________

3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, przeprowadza się nie później niż w
terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i
jego rodzicami.
4. W skład komisji wchodzą:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) Dyrektor szkoły – 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 lub jego zastępca – jako przewodniczący komisji,
b) wychowawca klasy,
c) wskazany przez Dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej
klasie,
d) pedagog.
5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji
na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku
Dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z
tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z
Dyrektorem tej szkoły.
6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena
klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona
przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z
zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
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7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) skład komisji,
b) termin sprawdzianu,
c) zadania (pytania) sprawdzające,
d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;
2) W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) skład komisji,
b) termin posiedzenia komisji,
c) wynik głosowania,
d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
8. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą
informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w
ust. 2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie,
wyznaczonym przez Dyrektora szkoły.
10.Przepisy ust. 1- 9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia
zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku
ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
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§ 56
1. Uczeń klasy I-III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, z zastrzeżeniem ust. 9.
2. Na wniosek rodziców i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy
klasy i po uzyskaniu zgody rodziców, Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu
ucznia klasy I i II do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.
3. Począwszy od klasy IV 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.
4. Począwszy od klasy IV, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych
zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę
zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
5. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim otrzymują z
danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (śródroczną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który
tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim uzyskał po
ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych,
otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.
6. Uczeń kończy szkołę:
1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z
obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne
oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła
się w klasach programowo niższych uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny
niedostatecznej.
7. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa
w ust.1 pkt 1 uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz
co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
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8. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 3, nie otrzymuje promocji do klasy
programowo wyższej i powtarza klasę.
9. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez
ucznia klasy I-III na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia.

§ 57
1. Począwszy od klasy IV, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę
niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać
egzamin poprawkowy z tych zajęć.
2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz z części ustnej, z wyjątkiem egzaminu
z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma
przede wszystkim formę zadań praktycznych.
3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych
zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim
tygodniu ferii letnich.
4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły. W skład
komisji wchodzą:
1) Dyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący;
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.
5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na
własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku
Dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie
same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole
następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły.
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6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający
w szczególności:
1) skład komisji;
2) termin egzaminu poprawkowego;
3) pytania egzaminacyjne;
4) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach
ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w
wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym
przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo
wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 9.
9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu
danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał
egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że
te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane
w klasie programowo wyższej.

§ 58
1. Rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena
klasyfikacyjna lub roczna ocena zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone pisemnie w terminie 7
dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
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2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna lub roczna ocena zachowania
została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny,
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 roczna ocenę
klasyfikacyjną

zachowania

w

drodze

głosowania

zwykłą

większością

głosów;

w przypadku równe liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, uzgadnia się z rodzicami.
4. W skład komisji wchodzą:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) Dyrektor – jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
c) dwóch nauczycieli ze szkoły lub innej szkoły podstawowej prowadzących takie same
zajęcia edukacyjne;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) Dyrektor – jako przewodniczący komisji,
b) wychowawca klasy,
c) wskazany przez Dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
d) pedagog,
e) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,
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f) przedstawiciel rady rodziców.
5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit.b może być zwolniony z udziału w pracy komisji
na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych, przypadkach. W takim przypadku
Dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z
tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z
Dyrektorem tej szkoły.
6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna lub roczna ocena zachowania nie może być
niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem
niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona
w wyniku egzaminu poprawkowego.
7. Z prac komisji sporządza się protokół, który stanowi załącznik do arkusza ocen.
8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym
terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora
szkoły.
9. Przepisy ust. 1-8 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia
zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu.
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Rozdział IX

RODZICE

§ 59
Prawa i obowiązki rodziców (prawnych opiekunów)
1. Rodzice mają prawo do:
a) poznania kryteriów oceniania z poszczególnych przedmiotów i oceny zachowania.
b) zwolnić dziecko z zajęć poprzez informację pisemną lub osobiście.
2. Rodzice maja obowiązek:
a) usprawiedliwić nieobecność dziecka w ciągu siedmiu dni od dnia powrotu do szkoły,
b) przekazywać wychowawcy klasy, pedagogowi szkolnemu lub pielęgniarce ważne
informacje o stanie zdrowia dziecka,
c) uczestniczyć w zebraniach klasowych, stawiać się do szkoły na wezwania pisemne lub
telefoniczne,
d) w razie trudności wychowawczych dziecka kontaktować się ze szkołą w ustalonych
terminach.
3. Rodzice zostali poinformowani i akceptują:
1) Wykonywanie w czasie organizowanych przez Szkołę imprez zdjęć dziecka oraz ich
publikację na stronie internetowej lub w gablotach Szkoły, w związku z działaniami
informacyjnymi i marketingowymi Szkoły;
2) Wykorzystywanie i rozpowszechnianie przez Szkołę prac dziecka wytworzonych pod
kierunkiem nauczyciela na zajęciach szkolnych lub dla celów zajęć szkolnych;
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3) Publikację danych dotyczących dziecka i jego osiągnięć na tablicy i/lub stronie internetowej
Szkoły, w związku z działaniami informacyjnymi oraz marketingowymi Szkoły.

§ 60
Sposoby kontaktowania się ze szkołą
1. Przynajmniej dwa razy w semestrze odbywa się spotkanie wychowawcy i rodziców
(wywiadówki).
2. Rodzice (prawni opiekunowie) są zawiadamiani przez dyrektora lub wychowawcę o zebraniach
klasowych.
3. W uzasadnionych przypadkach spotkania mogą być organizowane częściej niż 2 razy
w semestrze.
4. W klasie pierwszej pierwsze spotkanie rodziców odbywa się we wrześniu.
5. Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów mogą zasięgać informacji o swoim dziecku w czasie
dni otwartych szkoły – w terminach ogłaszanych przez Dyrektora Szkoły Podstawowej na
początku roku szkolnego.

§ 61
Działalność Rad Klasowych Rodziców
1. Członkowie Rad Klasowych Rodziców wybierani są na pierwszym spotkaniu w roku szkolnym
spośród rodziców danej klasy.
2. Członkowie Rad Klasowych Rodziców mają prawo:
a) występować z wnioskami do dyrektora, Rady Pedagogicznej, wychowawcy, Rady
Rodziców,
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b) uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych i imprezach klasowych,
c) brać udział w rozwiązywaniu konfliktów zaistniałych na terenie klasy.
3. Członkowie Rad Klasowych Rodziców reprezentują daną klasę w Radzie Rodziców.

§ 62
1. Rodziców szczególnie zaangażowanych w życie szkoły lub klasy można nagrodzić listem
pochwalnym.

§ 63
1 . Działalność Rady Rodziców określa oddzielny regulamin.

Rozdział X

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
§ 63a

1.

W ostatnim roku nauki w Szkole przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty. Egzamin jest
przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia
ogólnego dla szkoły podstawowej oraz sprawdza, jakim stopniu uczeń spełnia te wymagania.

2.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany
przedmioty obowiązkowe:

1)

język polski;

2)

matematykę;
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3)

język obcy nowożytny, jeden przedmiot do wyboru spośród przedmiotów: biologia, fizyka,
chemia, geografia lub historia.

3.

Rodzice ucznia składają Dyrektorowi Szkoły, nie później niż do dnia 30 września roku
szkolnego, którym jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty, pisemna deklarację:

1)

wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu (uczeń przystępuje
do egzaminu z języka nowożytnego, którego uczy się w Szkole w ramach obowiązkowych
zajęć edukacyjnych),

2)

wskazująca przedmiot do wyboru, o którym mowa w ust.2 pkt 3.

4.

Rodzice ucznia mogą złożyć Dyrektorowi Szkoły,

nie później niż na 3 miesiące przed

terminem egzaminu pisemną informację o zmianie języka obcego wskazanego w deklaracji,
zmianie przedmiotu do wyboru.
5.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany:

1)

w terminie głównym - w kwietniu;

2)

w terminie dodatkowym – w czerwcu.

6.

Uczeń, który przyczyn losowych lub zdrowotnych, w terminie głównym:

1)

nie przystąpił do egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów albo;

2)

przerwał egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów – przystępuje do egzaminu z tego
przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym w Szkole.

§ 63b
1.

Wyniki egzaminu są przedstawiane w procentach i na skali centylowej.

1)

Wyniki egzaminu w procentach ustala dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej na
podstawie:
liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów sprawdzających prace egzaminacyjne, oraz

2)

elektronicznego odczytu karty odpowiedzi - przypadku wykorzystania do sprawdzania prac
egzaminacyjnych narzędzi elektronicznych.

2.

Wyniki z egzaminu ósmoklasisty obejmują;

1)

wynik z języka polskiego;

2)

wynik z matematyki;

3)

wynik z języka obcego nowożytnego;
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wynik z przedmiotu do wyboru.

3.

Wyniki z egzaminu ósmoklasisty nie wpływają na ukończenie Szkoły.

4.

Dyrektor Szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom zaświadczenie o szczegółowych
wynikach egzaminu ósmoklasisty, wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną.

§ 63c

1.

Szczegółowe zasady oraz przebieg egzaminu ósmoklasisty określa okręgowa komisja
egzaminacyjna.

2.

Dyrektor szkoły odpowiada za organizację i prawidłowy przebieg egzaminu ósmoklasisty.

Rozdział XI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 64
1. Regulaminy określające działalność organów Szkoły Podstawowej, jak też wynikające z
celów i zadań szkoły nie mogą być sprzeczne z zapisami Statutu oraz z przepisami prawa
oświatowego i Ustawy o Systemie Oświaty.
§ 65
1. Szkoła ma prawo do własnego ceremoniału szkolnego.
§ 66
1. Szkoła podstawowa na prawach szkoły publicznej jest samodzielną jednostką organizacyjną.
2. Obsługę finansową zapewnia organ prowadzący.
3. Źródłami finansowania szkoły są:
1)dotacja oświatowa,
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2)środki finansowe Stowarzyszenia,
3)środki finansowe Rady Rodziców,
4)dotacja budżetowa
5)darowizny i inne środki przekazywane szkole przez osoby trzecie.
4. Środki finansowe w postaci dotacji oświatowej są przekazywane przez Urząd Gminy
Ożarów na konto Stowarzyszenia w miesięcznych ratach.
5. Planowanie

i dystrybucja

środków finansowych następuje zgodnie

z obowiązującą

klasyfikacją budżetową.
§ 67
1. Szkoła Podstawowa prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 68
1. Statut zatwierdza Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
§69

1.

Organem uprawnionym do uchwalania zmiany Statutu Szkoły jest Rada Pedagogiczna.

2.

Z wnioskiem o dokonanie zmian w Statucie Szkoły może wystąpić Dyrektor Szkoły,
przewodniczący komisji lub zespołu Rady Pedagogicznej, organy Szkoły, organ sprawujący
nadzór pedagogiczny, organ prowadzący.

3.

Przyczyną zmiany Statutu Szkoły mogą być zmiany w prawie zewnętrznym lub wewnętrzna
inicjatywa zmierzająca do wprowadzenia rozwiązań usprawniających pracę Szkoły.

4.

Procedurę postępowania przy nowelizacji Statutu Szkoły regulują:

1)

ogólne zasady stanowienia i nowelizowania prawa;

2)

zasady określone w Statucie.

5.

Po dokonaniu zmiany Statutu, Dyrektor Szkoły opracowuje ujednolicony tekst Statutu Szkoły.
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6.

W przypadku licznych zmian lub zmian, które naruszałyby spójność Statutu albo w
przypadku, gdy Statut był już wielokrotnie nowelizowany, opracowuje się projekt nowego
Statutu

7.

Dyrektor

Szkoły zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem Szkoły wszystkim

członkom społeczności szkolnej.
8.

Wyciąg z treści Statutu w zakresie praw, obowiązków, nagradzania i karania uczniów
zamieszcza się na tablicy Samorządu Uczniowskiego.

9.

Wyciąg z treści Statutu w zakresie zadań i obowiązków nauczycieli zamieszcza się na tablicy
informacyjnej w pokoju nauczycielskim.
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