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STATUT
Szkoły Podstawowej nr 16

im. Jana Śniadeckiego
w Krakowie

Tekst ujednolicony 
Stan na dzień 1 września 2015 r

Podstawa prawna:

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r.  o  systemie  oświaty  (  Dz.  U.  z  2004 r.  Nr 256
poz. 2572 ze zm.),

 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela ( Dz. U. z 2014 r. poz. 191),

str. 1



Statut  Szkoły Podstawowej nr 16 im. Jana Śniadeckiego w Krakowie

 Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  21  maja  2001 r.  w  sprawie
ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r.
Nr 61 poz. 624 ze zm.),

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie
podstawy  programowej  wychowania  przedszkolnego  oraz  kształcenia  ogólnego
w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. poz. 977),

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie
szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 843),

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie
szczegółowych  warunków  i  sposobu  przeprowadzania  sprawdzianu,  egzaminu
gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (DZ.U. z 2015, poz. 959),

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie
zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych
przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r., poz. 532),

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie
indywidualnego  obowiązkowego  rocznego  przygotowania  przedszkolnego  dzieci  i
indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2008 r. Nr 175, poz. 1086),

 Rozporządzenie  Ministra Edukacji  Narodowej i  Sportu z dnia 1 września 2009 r.
zmieniające  rozporządzenie  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  w  publicznych  i
niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1157),

 Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 grudnia 2001 r. w
sprawie  warunków i  trybu  udzielania  zezwoleń  na  indywidualny  program lub  tok
nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. z 2002 r. Nr
3, poz. 28),

 Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie
warunków organizowania  kształcenia,  wychowania  i  opieki  dla  dzieci  i  młodzieży
niepełnosprawnych  oraz  niedostosowanych  społecznie  w przedszkolach,  szkołach  i
oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr. 228, poz. 1490
z późn. zm.),

 Konwencja o Prawach Dziecka,
 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885

ze zm.).
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WSTĘP

Szkoła Podstawowa Nr 16 założona została na podstawie aktu fundacyjnego Wysokiej ck.

Rady Szkolnej Krajowej z dnia 12 sierpnia 1892r L.14382. Rozporządzeniem Wysokiej Rady

Szkolnej Krajowej z dnia 7 maja 1896r. L.8377 szkoła otrzymała imię „Cesarza Franciszka

Józefa”. Po uzyskaniu niepodległości we wrześniu, miesiącu rozpoczynającym rok szkolny

1919-1920 Rada Miejska uchwaliła zmianę nazwy szkoły na szkołę im. „Jana Śniadeckiego”.

Prezydent m. Krakowa dr Szlachtowski w dniu poświęcenia gmachu szkoły 5 września 1892r.

wyraził nadzieję, że : „... Zdrowa oświata z tego budynku szerzyć się będzie”.

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.
1. Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa nr 16 im. Jana Śniadeckiego.

2. Siedzibą szkoły od 1892 r. jest budynek nr 70 przy ul. Józefa Dietla w Krakowie.

3. Adres: Szkoła Podstawowa nr 16

ul. Józefa Dietla 70, 31-039 Kraków.

tel: 12 421 18 70

e-mail: spod16@op.pl

www.sp16.com.pl

4. Organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków. Od 1.01.2016r. Obsługa płacowa i

finansowo-księgowa prowadzona jest przez ZEO w Krakowie.

5. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Krakowie.

6. Szkoła Podstawowa jest placówką oświatowo-wychowawczą o charakterze publicznym,

kształcącą w sześcioletnim etapie edukacyjnym.

7. W oddziałach szkolnych prowadzone jest bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie

podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych.

8. Rekrutacja do szkoły przeprowadzana jest w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

9.  Obwód  szkoły  obejmuje  ulice:  Bernardyńska,  Bogusławskiego,  Bonerowska,  Dietla

numery  parzyste  od  44  –  90,  Dominikańska,  Grodzka,  Kanonicza,  Librowszczyzna,

Morsztynowska,  Plac  Bernardyński,  Plac  Dominikański,  Plac  Świętej  Marii  Magdaleny,

Sarego, Starowiślna do nr 28, Stradomska, Świętego Idziego, Świętego Sebastiana do nr 24,
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Świętej Gertrudy, Westerplatte od Poczty Głównej do ul Zyblikiewicza, Wielopole, Zamek

(Wawel).

Rozdział II

CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 1

1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program

wychowawczy i  program profilaktyki,  wspomagając  rozwój  dziecka i  wprowadzając je  w

życie społeczne poprzez:

1)  wprowadzenie  nauczania  dającego  możliwość  osiągania  przez  dziecko  wiedzy  i

umiejętności niezbędnych do dalszego procesu kształcenia,

2) rozwijanie poznawczych możliwości  dzieci,  tak aby mogli  oni przechodzić do bardziej

dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata,

3) rozwijanie i przekształcanie spontanicznej motywacji poznawczej w motywację świadomą,

przygotowując do podejmowania zadań wymagających systematycznego i dłuższego wysiłku

intelektualnego i fizycznego,

4) uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka,

5)  rozwijanie  umiejętności  poznawania  i  racjonalnego  oceniania  siebie,  najbliższego

otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturowego, przyrodniczego i technicznego,

6)  umacnianie  wiary  dziecka  we  własne  siły  i  w  możliwość  osiągania  trudnych,  ale

wartościowych celów,

7) rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej  dziecka oraz wspieranie rozwoju jego

indywidualnych zdolności twórczych,

8) wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej, religijnej i narodowej,

9) kształtowanie samodzielności, obowiązkowości, odpowiedzialności za siebie i innych,

10) zachęcanie do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych,

11) kształtowanie potrzeby i umiejętności dbania o własne zdrowie i sprawność fizyczną,

12) stworzenie warunków sprzyjających integracji uczniów niepełnosprawnych i sprawnych.

§ 2

Sposoby realizacji zadań szkoły z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia:

1)  nauczyciele  poszczególnych  przedmiotów  wybierają  program  nauczania  z  zestawu

programów  zatwierdzonych  przez  MEN  lub  opracowują  własne  programy  zgodnie  z

rozporządzeniem  MEN  w  sprawie  warunków  i  trybu  dopuszczania  do  użytku  szkolnego

programów
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nauczania,

2)  nauczyciele  podczas  pierwszych  zajęć  dydaktycznych  mają  obowiązek  przedstawić

uczniom  treści  przyjętych  do  realizacji  programów  nauczania  oraz  szczegółowe  kryteria

oceniania,  obowiązujące  dla  danego  przedmiotu  nauczania  w  formie  przedmiotowego

systemu oceniania,

3) uwzględniając potrzeby rozwojowe ucznia,  szkoła realizuje obok zajęć obowiązkowych

zajęcia  pozalekcyjne:  koła  przedmiotowe,  koła  zainteresowań,  zespoły  dydaktyczno-

-wyrównawcze,  nauczanie  indywidualne  uczniów  z  zaburzeniami  rozwojowymi  i

zdrowotnymi.

4) Dyrektor może zezwolić na indywidualny program lub tok nauki na wniosek: ucznia za

zgodą rodziców, rodziców lub prawnych opiekunów ucznia, wychowawcy klasy lub innego

nauczyciela  uczącego  zainteresowanego  ucznia,  za  zgodą  rodziców,  zgodnie  z

obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

5) działania nauczycieli wynikają z programów wychowawczych i nauczania opracowanych

dla  poszczególnych  klas.  Realizowane  są  poprzez  ciekawe  i  różnorodne  formy  pracy

uwzględniające optymalne  warunki rozwoju ucznia w szczególności:  wyjazdy na "Zieloną

Szkołę",  wycieczki  zawodoznawcze,  turystyczno-krajoznawcze i  kulturoznawcze,  udział  w

różnorodnych akcjach promujących zdrowy styl życia, udział w szkolnych i pozaszkolnych

konkursach rozwijających i poszerzających zakres posiadanej wiedzy i umiejętności, praca w

organizacjach  szkolnych,  udział  w  zajęciach  świetlicy  szkolnej,  pogadanki,  prelekcje,

odczyty,  warsztaty,  współpraca  ze  służbami  medycznymi  i  społecznymi,  organizowanie

imprez  okolicznościowych  zgodnie  z  kalendarzem  imprez  i  uroczystości  szkolnych,

organizowanie kursów na kartę rowerową, współpraca z ośrodkami kultury,  instytucjami i

innymi szkołami.

6) prowadzenie lekcji religii i etyki w szkole,

7)  prace  nauczycieli  specjalistów  oraz  wychowawców  klas  wspomagane  są  badaniami  i

zaleceniami  Poradni  Psychologiczno  -  Pedagogicznej  w  Krakowie,  współpracą  z  sądem

rodzinnym,  Komisariatem  Policji,  Poradnią  Zdrowia  Psychicznego,  Miejskim  Ośrodkiem

Pomocy Społecznej,

8) dbanie o rozwój fizyczny uczniów, szczególnie z klas 1-3 (gimnastyka korekcyjna,wyjazdy

rekreacyjne – w ramach możliwości szkoły).

§ 3

1.  Szkoła  zapewnia  dzieciom  opiekę  pedagogiczną  oraz  pełne  bezpieczeństwo  w  czasie

organizowanych zajęć na terenie szkoły oraz poza terenem szkoły oraz dba o ich zdrowie:
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1) podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych za bezpieczeństwo

uczniów  odpowiada  nauczyciel  prowadzący  zajęcia.  Zobowiązany  jest  on  również  do

niezwłocznego poinformowania  Dyrektora  o każdym wypadku,  mającym miejsce  podczas

powyższych zajęć,

2) podczas zajęć poza terenem szkoły pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo

uczniów ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek szkolnych - kierownik

wycieczki wraz z opiekunami,

3)  jeden  opiekun  przypada  na  30  uczniów  w czasie  wycieczki  grupy  po  mieście,  na  15

uczniów – w czasie wycieczki, w czasie której grupa korzysta z przejazdu, na 10 uczniów – w

czasie turystyki kwalifikowanej,

4) nauczyciele zobowiązani są do pełnienia dyżurów przed rozpoczęciem swoich zajęć,

w czasie  przerw międzylekcyjnych  oraz po zajęciach według corocznie  ustalanego

przez Dyrektora harmonogramu,

5) do sali komputerowej i sali gimnastycznej uczniowie przechodzą pod opieką nauczyciela,

6) nauczyciele  wychowania fizycznego pełnią  dyżury w obiektach  sportowych przed i  po

każdej swojej lekcji,

7)  dyżurującemu  nauczycielowi  nie  wolno zejść  z  dyżuru  do  czasu  zastąpienia  go  przez

innego nauczyciela,

8) nauczyciele  uczący w klasach I-III  zapewniają  nieprzerwanie  opiekę nad uczniami

swojego oddziału podczas ich planowego pobytu w szkole,

9) nauczyciele po skończonych zajęciach przez uczniów odprowadzają ich do szatni,

10) za nieobecnego nauczyciela dyżur pełni nauczyciel mający zastępstwo,

11)  w  czasie  zajęć  omawiane  są  z  uczniami  zasady  bezpieczeństwa,  przepisy  ruchu

drogowego,

12) utrzymuje się kuchnię,  jadalnię i urządzenia sanitarne w stanie pełnej sprawności i w

stałej czystości,

13) szkoli się pracowników szkoły w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

14)  uwzględnia  się  w  tygodniowym  rozkładzie  zajęć  dydaktyczno-wychowawczych

równomierne rozłożenia zajęć w każdym dniu oraz niełączenia w kilkugodzinne jednostki

lekcyjne zajęć z tego samego przedmiotu, z wyjątkiem przedmiotów, których program tego

wymaga.

2.  W  szkole  nie  przewiduje  się  dokonywania  jakichkolwiek  zabiegów  lekarskich  ani

podawania farmaceutyków. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia dziecka, nauczyciel lub

Dyrektor informuje rodziców (opiekunów prawnych) o jego stanie a rodzice (opiekunowie
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prawni) są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka ze szkoły.  W sytuacji  nagłej

wzywane  jest  pogotowie,  z  równoczesnym  poinformowaniem  rodziców  (opiekunów

prawnych).

§ 4

Dzieciom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc,

szkoła udziela wsparcia poprzez:

1) Pomoc pedagogiczną i psychologiczną udzielaną przez nauczycieli specjalistów oraz

wychowawców klas i instytucje świadczące specjalistyczne poradnictwo.

2)  Prowadzenie  indywidualnego  i  zindywidualizowanego  nauczania  dla  uczniów

wytypowanych decyzją poradni psychologiczno-pedagogicznej.

3)  Prowadzenie  zespołów  wyrównawczych  dla  uczniów  trudnych,  zaniedbanych  i

opóźnionych.

4) Zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej dzieciom z klas I – IV. Wszyscy rodzice

zobowiązani są wypełnić kartę zapisu do świetlicy i potwierdzić zatrudnienie.

5) Zapewnianie obiadów finansowanych przez pomoc społeczną i sponsorów.

6) Zorganizowanie pomocy stypendialnej ze środków publicznych, oraz materialnej

i rzeczowej w ramach akcji charytatywnych.

§ 5

1.  Szkoła  współdziała  z  rodzicami  uczniów w zakresie  nauczania,  wychowania,  opieki  i

profilaktyki.

2. Szkoła jest zobowiązana zapoznać rodziców uczniów z:

1) zadaniami i zamierzeniami dydaktycznymi, wychowawczymi i opiekuńczymi,

2) planem organizacyjnym szkoły na dany rok szkolny,

3) wymaganiami edukacyjnymi stawianymi uczniom na poszczególnych etapach kształcenia,

4) zasadami przeprowadzania zewnętrznego sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej

oraz standardami wymagań na tym sprawdzianie,

5) zestawem podręczników dla poszczególnych oddziałów,

6) zasadami oceniania i sposobami sprawdzania osiągnięć uczniów,

7) postępami dziecka w nauce i zachowaniu,

8) z przyczynami trudności i możliwościami pomocy,

9) przepisami prawa oświatowego i wewnątrzszkolnymi uregulowaniami: ustawą o systemie

oświaty, Statutem Szkoły, przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i promowania

uczniów, szkolnym programem wychowawczym, szkolnym zestawem programów nauczania.
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3. Szkoła informuje rodziców o sposobie nauczania i zakresie treści dotyczących wiedzy o

życiu seksualnym człowieka.

4. Szkoła informuje rodziców o możliwości nauczania religii/etyki.

5.  Na  miesiąc  przed  klasyfikacją  szkoła  jest  zobowiązana  poinformować  rodziców  o

przewidywanej  dla  ucznia  ocenie  niedostatecznej,  a  na  tydzień  przed  klasyfikacyjnym

posiedzeniem Rady Pedagogicznej o wszystkich przewidywanych ocenach semestralnych i

rocznych.

6. Szkoła jest zobowiązana do zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom w czasie trwania zajęć

lekcyjnych oraz pozalekcyjnych.

§ 6

1. Szkoła oczekuje od rodziców:

1) stałego kontaktu,

2) zainteresowania postępami dziecka w nauce i zachowaniu poprzez kontakt z wychowawcą,

nauczycielem uczącym, koordynatorem ds. pedagogiczno- wychowawczych lub Dyrektorem,

3) informowania wychowawcy o sytuacji  społecznej  i  zdrowotnej dziecka,  a także o jego

deficytach rozwojowych,

4) informowania wychowawcy o niepokojących przejawach w zachowaniu dziecka,

5) pomocy w organizowaniu przedsięwzięć i w podejmowanych działaniach wychowawczych

i opiekuńczych,

6) właściwego kształtowania relacji międzyludzkich,

7)  przedstawiania  w  szkole  swoich  uwag,  zastrzeżeń  i  wniosków  dotyczących  jej

funkcjonowania.

2. Szkoła utrzymuje kontakt z rodzicami poprzez:

1) zebrania rodziców,

2) dni otwarte (indywidualne konsultacje z wychowawcą, nauczycielami lub Dyrektorem),

3) indywidualne kontakty z wychowawcą, nauczycielami lub Dyrektorem z inicjatywy

obu stron (konsultacje),

4) kontakt telefoniczny wychowawcy z rodzicami,

5) pisemną informację dla rodziców o przewidywanych ocenach okresowych lub rocznych,

6) w szczególnych przypadkach pisemne wezwanie rodziców do szkoły,

7) spotkania Dyrektora lub Rady Pedagogicznej z przedstawicielami rodziców (z inicjatywy

Rady Pedagogicznej),

8) spotkania okolicznościowe, np. wspólny udział w uroczystościach.

3. Kontakty rodziców z nauczycielami przebiegają według ustalonego i podanego na początku
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okresu harmonogramu uwzględniającego zebrania rodziców oraz dni otwarte szkoły.

4. W uzasadnionych sytuacjach nauczyciel organizuje spotkanie indywidualne z rodzicami

w uzgodnionym terminie.

§ 7

Szkoła realizuje:

1) podstawy programowe przedmiotów obowiązkowych zatwierdzone przez MEN,

2) szkolny plan nauczania ustalony przez Dyrektora,

3) wewnątrzszkolny system oceniania uchwalony przez Radę Pedagogiczną,

4) szkolny program wychowawczy oraz szkolny program profilaktyczny uchwalony przez

Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną

Rozdział III

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

§ 1
Dyrektor

1. Dyrektor:

1)  kieruje  bieżącą  działalnością  dydaktyczno-  wychowawczą  szkoły  i  reprezentuje  ją  na

zewnątrz,

2) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli i zatrudnionych pracowników w

szkole,

3) inspiruje nauczycieli do samodzielnej, innowacyjnej i twórczej działalności pedagogicznej,

metodycznej i organizacyjnej,

4) zapewnia szkole bieżące informacje o aktualnych problemach oświatowych,

5) sprawuje opiekę nad uczniami z uwzględnieniem ich wszechstronnego rozwoju,

6) sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie

szkoły,

7) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej,

8) kieruje pracami Rady Pedagogicznej jako jej przewodniczący,

9) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność

za ich prawidłowe wykorzystanie,  a także może organizować administracyjną,  finansową i

gospodarczą obsługę szkoły,

10) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,

11) może  tworzyć  zespoły  wychowawcze,  zespoły  przedmiotowe  lub  inne  zespoły

problemowo-zadaniowe.,
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12) corocznie ustala zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych,

13) wykonuje  czynności  związane  z  zakupem  do  biblioteki  szkolnej

podręczników,materiałów edukacyjny,ćwiczeniowych i innych oraz określa warunki

korzystania przez uczniów z podręczników i materiałów edukacyjnych

2. Dyrektor decyduje w sprawach:

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

2)  występowania  z  wnioskami,  po  zasięgnięciu  opinii  Rady  Pedagogicznej,  w  sprawach

nagród, odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników,

3) o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły oraz o odroczeniu obowiązku szkolnego po

zasięgnięciu  opinii  poradni  psychologiczno-pedagogicznej,  a  także  w  uzasadnionych

przypadkach może zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą.

3. Sposoby rozwiązywania spraw spornych przez Dyrektora:

1) przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,

2) jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicem,

3) dba o przestrzeganie postanowień zawartych w Statucie,

4) w swej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu,

5) wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego,

w związku z tym wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom szkoły, jeżeli działalność

tych organów narusza interesy szkoły i nie służy rozwojowi jej uczniów.

§ 2

Rada Pedagogiczna

1) l. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe zadania -

dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.

2) Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor.

3) W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

4) W zebraniach Rady Pedagogicznej  mogą także brać udział  z głosem doradczym osoby

zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej. Mogą

to być:

1) pracownicy ekonomiczni, administracyjni i obsługi szkoły,

2) przedstawiciele rodziców (Rady Rodziców),

3) przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego i młodzieżowych organizacji działających na

terenie szkoły,

4) lekarze szkolni i inni pracownicy powołani do sprawowania opieki higieniczno- lekarskiej

nad uczniami,
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5) przedstawiciele zakładów pracy, z którymi szkoła współpracuje,

6) przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń społecznych, oświatowych czy pedagogicznych.

5) Rada obraduje na zebraniach plenarnych lub w powołanych przez siebie komisjach.

6)  Zebrania  są  organizowane  przed  rozpoczęciem  roku  szkolnego,  w  każdym  okresie  w

związku  z  uchwaleniem  wyników  klasyfikacji  i  promowania  uczniów,  po  zakończeniu

rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.

7) Zebrania Rady Pedagogicznej organizowane są w czasie pozalekcyjnym.

8) Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy: przewodniczącego, organu sprawującego

nadzór  pedagogiczny,  organu  prowadzącego  szkołę,  co  najmniej  1/3  członków  Rady

Pedagogicznej.

9)  Przewodniczący  przygotowuje  i  prowadzi  zebrania  oraz  jest  odpowiedzialny  za

zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania przynajmniej na 3 dni

przed posiedzeniem.

10) Dyrektor Szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej,  nie rzadziej  niż dwa razy w roku

szkolnym,  ogólne  wnioski  wynikające  ze  sprawowania  nadzoru  pedagogicznego  oraz

informuje o działalności szkoły.

11) Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1) zatwierdzenie planów pracy szkoły,

2) wspólne z Radą Rodziców uchwalenie: programu wychowawczego i programu profilaktyki

szkoły,

3) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

4) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, po

zaopiniowaniu ich,

5) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki,

6) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów.

12) Do kompetencji opiniodawczych Rady Pedagogicznej należy ocena:

1)  organizację  pracy  szkoły,  w  tym  zwłaszcza  tygodniowy  rozkład  zajęć  lekcyjnych  i

pozalekcyjnych,

2) projekt planu finansowego szkoły,

3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

4) propozycje Dyrektora lub placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i

zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych,

wychowawczych i opiekuńczych.
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13) Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności

co najmniej połowy jej członków.

14) Przewodniczący Rady jest zobowiązany do realizacji uchwał stanowiących Rady.

15) Realizacja uchwał stanowiących obowiązuje wszystkich pracowników i uczniów (także

wtedy, gdy członek Rady zgłosił do nich swoje zastrzeżenia).

16) Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwał stanowiących Rady Pedagogicznej, jeżeli

stwierdzi, że są one niezgodne z przepisami prawa. O fakcie wstrzymania wykonania uchwały

stanowiącej  Dyrektor  niezwłocznie  zawiadamia  organ  prowadzący  szkołę  oraz  organ

sprawujący  nadzór  pedagogiczny,  który  uchyla  uchwałę.  Decyzja  organu  sprawującego

nadzór pedagogiczny po poinformowaniu organu prowadzącego szkołę jest w tym względzie

ostateczna.

17)  Rada  Pedagogiczna  może  występować  z  wnioskiem do organu  prowadzącego  szkołę

odwołanie z funkcji Dyrektora.

18)  Organ prowadzący szkołę  (Dyrektor  w odniesieniu  do  innych  nauczycieli  pełniących

funkcje  kierownicze  w szkole)  jest  zobowiązany prowadzić  postępowanie  wyjaśniające  w

ciągu 14 dni od otrzymania uchwały Rady Pedagogicznej.

19) Członkowie Rady zobowiązani są do:

a) przestrzegania postanowień prawa szkolnego oraz wewnętrznych zarządzeń Dyrektora,

b) czynnego uczestnictwa we wszystkich zebraniach i pracach Rady i jej komisji, do

których zostali powołani,

c) składania przed Radą sprawozdań z wykonania przydzielonych zadań, nieujawniania spraw

poruszonych  na  posiedzeniach  Rady  Pedagogicznej,  które  mogą  naruszyć  dobro  osobiste

uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. Rada powołuje,

w  zależności  od  potrzeb,  stałe  lub  doraźne  komisje.  Działalność  komisji  może  dotyczyć

wybranych zagadnień statutowej działalności szkoły i pracy nauczycieli. Pracą komisji kieruje

przewodniczący  powołany  przez  Radę  lub  na  wniosek  przewodniczącego  Rady.  Komisja

informuje Radę o wynikach swojej pracy, formułując wnioski do zatwierdzenia przez Radę.

20) Zebrania Rady są protokołowane w księdze protokołów.

21) Członkowie Rady mają obowiązek zapoznać się z treścią protokołu.

22) Protokół posiedzenia Rady Pedagogicznej powinien podpisany przez przewodniczącego

i członków Rady imiennie.

23)  Księga  protokołów  może  być  udostępniona  na  terenie  szkoły  jej  nauczycielom  oraz

organom nadzorującym i prowadzącym szkołę.

24) Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady
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Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także

nauczycieli i innych pracowników szkoły lub placówki.

§ 3

Rada Rodziców

1. W szkole działała Rada Rodziców, które reprezentuje ogół rodziców uczniów.

2. Rada Rodziców jest wybierana na 1 rok szkolny.

3. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

4.  Rada  Rodziców  na  pierwszym  posiedzeniu  uchwala  regulamin  swojej  działalności,  w

którym określa w szczególności:

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady,

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rad Oddziałowych.

5.  Działalnością  Rady  Rodziców  kieruje  prezydium  z  przewodniczącym,

wiceprzewodniczącym i sekretarzem.

6.  Prezydium Rady Rodziców tworzą  Rodzice  z  różnych  klas.  W sytuacji,  kiedy rodzice

posiadają, więcej niż jedno dziecko uczęszczające do szkoły, w Radzie Rodziców nie może

zasiadać  matka  i  ojciec,  jako  przedstawiciele  różnych  klas.  Wyjątek  stanowi  funkcja

skarbnika, który nieodpłatnie prowadzi dokumentację księgową Rady Rodziców.

7.  Działalność  prezydium  Rady  Rodziców  kontroluje  komisja  rewizyjna  licząca  trzech

członków. Komisję rewizyjną wybiera Rada Rodziców na swym pierwszym posiedzeniu.

8. Rada Rodziców może utworzyć stałe komisje problemowe. Może też powoływać komisje

dla  wykonania  zadań  doraźnych.  W  ramach  komisji  działać  mogą  wszyscy  rodzice

(opiekunowie) uczniów szkoły. W ramach wszystkich komisji problemowych mogą działać

wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły. Członków stałych i doraźnych komisji oraz ich

przewodniczących powołuje Rada Rodziców lub jej prezydium.

9.  Członkowie  Rady  Rodziców  i  jej  ogniw  pełnią  swe  funkcje  honorowo  tzn.  bez

wynagrodzenia.

10. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów szkoły lub placówki,

organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny

z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki.  Kompetencje Rady

Rodziców:

1) opiniowanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną: programu wychowawczego

szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane

do  uczniów,  realizowanego  przez  nauczycieli,  programu  profilaktyki  dostosowanego  do

potrzeb  rozwojowych  uczniów  oraz  potrzeb  danego  środowiska,  obejmującego  wszystkie
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treści  i  działania  o  charakterze  profilaktycznym  skierowane  do  uczniów,  nauczycieli  i

rodziców,

2)  opiniowanie  programu  i  harmonogramu  poprawy  efektywności  kształcenia  lub

wychowania szkoły,

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora.

11. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska

porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programów ww., o którym mowa w ust. 10,

program ten ustala Dyrektor w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.

Program ustalony przez Dyrektora obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę

Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

12. Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok.

13. W celu wspierania działalności  statutowej szkoły lub placówki,  Rada Rodziców może

gromadzić  fundusze  z  dobrowolnych  składek  rodziców  oraz  innych  źródeł.  Rozliczenia

finansowe następują z końcem roku szkolnego.

14. Rada Rodziców współpracuje z Radami Oddziałowymi Rodziców (tzw. trójki klasowe)

15.  Zadaniem  Rady  Klasowej  rodziców  jest  przede  wszystkim  realizacja  celów  Rady

Rodziców na terenie danej klasy, a w szczególności:

1) współdziałanie ze wszystkimi rodzicami (opiekunami) i włączanie ich do realizacji swego

planu pracy,

2) współdziałanie z przewodniczącym Rady Rodziców i prezydium w celu realizacji zadań o

charakterze ogólnoszkolnym,

3) zwoływanie z własnej inicjatywy lub na wniosek wychowawcy klasy zebrań rodziców w

miarę potrzeby, nie rzadziej niż 2 razy w roku,

4)  opracowanie  planów  działalności  klasowej  na  dany  rok  szkolny  wraz  z  planem

finansowym i przedstawienie ich do aprobaty przewodniczącemu Rady Rodziców, składanie

sprawozdań ze swej działalności w zakresie problemów klasy przed rodzicami uczniów

klasy.

§ 4

Samorząd Uczniowski

1.  Samorząd  może  przedstawiać  Radzie  Szkoły,  Radzie  Pedagogicznej  oraz  Dyrektorowi

wnioski  i  opinie  we wszystkich  sprawach szkoły,  w szczególności  dotyczących  realizacji

podstawowych praw uczniów, takich jak:

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi

wymaganiami,
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2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji

między  wysiłkiem  szkolnym,  a  możliwością  rozwijania  i  zaspokajania  własnych

zainteresowań,

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,

5) prawo organizowania działalności  kulturalnej,  oświatowej,  sportowej  oraz rozrywkowej

zgodnie  z  własnymi  potrzebami  i  możliwościami  organizacyjnymi,  w  porozumieniu  z

Dyrektorem,

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.

2. Zadania Samorządu to:

1)  organizowanie  społeczności  uczniowskiej  do  jak  najlepszego  spełniania  obowiązków

szkolnych,

2) organizacja imprez szkolnych i uroczystości,

3) organizacja współzawodnictwa (w nauce, zachowaniu, czystości) i zachowania porządku,

4)  spełnianie  wobec  władz  szkolnych  orzecznictwa  interesów  ogółu  społeczności

uczniowskiej,

5)  dbanie  o  sprzęt  i  urządzenia  szkolne,  organizowanie  uczniów  do  wykonywania

niezbędnych prac na rzecz szkoły i klasy,

6) organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w nauce,

7) rozstrzyganie sporów między uczniami i zapobieganie konfliktom,

8) dbanie w całokształcie swojej działalności o dobre imię i honor szkoły,  kultywowanie i

wzbogacanie jej tradycji

3. Uprawnienia Samorządu

1) Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we

wszystkich  sprawach  szkoły,  w szczególności  dotyczących  realizacji  podstawowych  praw

uczniów,

2)  może  brać  udział  w  formowaniu  przepisów  wewnętrznych  szkoły  regulujących  życie

społeczności uczniowskiej,

3) ma prawo wydawania gazetek szkolnych, prowadzenia apeli w celu informowania ogółu o

swojej działalności,

4) może wnioskować do Dyrektora Szkoły w sprawie powołania określonego nauczyciela na

opiekuna Samorządu z ramienia Rady Pedagogicznej,

5) ma prawo dysponować w porozumieniu z opiekunem funduszami będącymi w posiadaniu

Samorządu oraz środkami wspólnie wypracowanymi przez młodzież.
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4. Wszyscy uczniowie szkoły tworzą Samorząd Szkolny. Wszyscy uczniowie danej klasy -

Samorząd klasowy.

5 Władzą wykonawczą Samorządu są rady samorządów uczniowskich: klasy i  szkoły.  Na

czele  Samorządu  Szkolnego  stoi  Szkolna  Rada  Uczniowska,  której  członkami  są

przedstawiciele  Rad Klasowych.  Pracami  rady kieruje  wybrany przez przedstawicieli  Rad

Klasowych przewodniczący oraz zastępca.

6.  Strukturę  organizacyjną  Rad  Samorządów  Uczniowskich  klas,  szkoły  oraz  liczbę  ich

członków  ustanawia  ogólne  zebranie  członków  Samorządu  zgodnie  z  konkretnymi

potrzebami i możliwościami.

7. Rady Samorządów uczniowskich klas realizują zdania określone w punkcie 2 i korzystają

uprawnień w punkcie 3. Szczególne zadania Rad Samorządów Uczniowskich klas ustanawia

zebranie reprezentacji klas.

8. Wybory do Samorządów uczniowskich klas odbywają się wg ordynacji ustanowionej na

zasadach demokratycznych przez zebranie ogółu członków Samorządu - głosowanie tajne.

9. Kadencja Rad Samorządów Uczniowskich klas trwa przez cały rok szkolny.

10. Rady Samorządów uczniowskich klas współpracują z wychowawcami klas i władzami

szkolnymi, uzgadniając z nimi plany pracy i ważniejsze przedsięwzięcia. Rady Samorządów

uczniowskich klas informują ogół uczniów o swojej działalności i składają im sprawozdanie.

Zebrania,  narady,  spotkania  wynikające  z  działalności  Samorządów  uczniowskich  klas

odbywają się w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.

11. Obowiązki władz szkolnych wobec Samorządu uczniowskiego:

1)  udzielanie  pomocy  w  całokształcie  działalności  Samorządów  w  szczególności  w

przedsięwzięciach wymagających udziału pracowników szkoły tzn. nauczycieli, pracowników

obsługi,

2)  zapoznanie  Rad  Uczniowskich  z  tymi  elementami  planu  działalności  wychowawczej

szkoły, których realizacja uzależniona jest od aktywności i inicjatywy samej młodzieży oraz

informowanie ich o aktualnych sprawach wychowawczych i problemach szkoły,

3)  zapewnienie  warunków  materialnych  i  organizacyjnych  niezbędnych  do  działalności

Samorządów,

4)  czuwanie  nad  zgodnością  działalności  Samorządu  uczniowskiego  z  celami

wychowawczymi szkoły,

5)  sprawowanie  nadzoru  i  udzielanie  pomocy  w  zakresie  zgodnego  z  obowiązującymi

przepisami gospodarowania środkami finansowymi.

12. Dyrektor ma obowiązek zawiesić i uchylić uchwałę lub inne postanowienia Samorządu,
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jeżeli jest ono sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi szkoły.

13. Obowiązki opiekuna Samorządu uczniowskiego:

1) udzielanie pomocy w realizacji zadań,

2)  czuwanie  nad  prawidłowym  działaniem  Samorządu,  w  tym  również  w  zakresie

dysponowania jego funduszami,

3)  informowanie  młodzieży  o  uchwałach  Rad  Pedagogicznych  dotyczących  spraw

uczniowskich,

4) inspirowanie nauczycieli (wychowawców) do współpracy z Samorządem i udzielanie mu

pomocy w jego działalności,

5) uczestnictwo w ocenianiu  pracy Samorządu dokonywanej  prze dyrekcję szkoły i  Radę

Pedagogiczną.

14. Szkolny Samorząd uczniowski ma roczny plan pracy.

1) każdy członek Samorządu może zgłosić do przewodniczącego swoje postulaty,

2) Szkolna Rada Uczniowska może przeprowadzić sondaże, referenda.

15. Dla działalności Samorządu są powołane sekcje:

1) ds. nauki, kultury i sztuki,

2) organizacji imprez szkolnych

3) dekoratorska

4) porządkowa lub inne.

16  Posiedzenia  Szkolnej  Rady  Uczniowskiej  w  zależności  od  potrzeb  zwołuje

przewodniczący.

§ 5

Zasady współdziałania organów szkoły.

1) Każdy organ szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działania powinny

być uchwalone nie później niż do końca września.

2) Każdy organ szkoły, po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się

do rozwiązywania konkretnych problemów szkoły, proponując swoją opinię lub stanowisko w

danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.

3) Organy szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli

innych organów w celu wymiany informacji i poglądów.

4) Uchwały organów szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,

podaje się do ogólnej wiadomości w szkole w formie pisemnych tekstów uchwał. Uchwały te

gromadzone są pod nadzorem Dyrektora w zbiorze pt.: “Uchwały organów szkoły”.

§ 6
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Sposoby rozwiązywania sporów między organami szkoły.

1)  Spory  kompetencyjne  między  organami  szkoły  rozstrzyga  komisja  statutowa,  w  skład

której wchodzi jeden przedstawiciel każdego organu.

2) Organy kolegialne wybierają swego przedstawiciela do komisji.  Dyrektor,  jako organ o

charakterze jednoosobowym może wyznaczyć swego przedstawiciela.

3) Komisja jest powołana na trzy lata.

4) Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego na kadencję roczną.

5) Komisja statutowa wydaje swoje rozporządzenia w drodze uchwały podjętej zwykłą

większością głosów, przy obecności wszystkich członków. Rozstrzygnięcia jej są ostateczne.

6) Sprawy pod obrady komisji wnoszone są w formie pisemnej w postaci skargi organu,

którego kompetencje naruszono.

7) Organ, którego winę komisja ustaliła,  musi naprawić skutki swego działania w ciągu 3

miesięcy od ustalenia rozstrzygnięcia przez komisję.

8) Rozstrzygnięcie komisji statutowej podawane jest do ogólnej wiadomości w szkole.

Rozdział IV

ORGANIZACJA SZKOŁY

§ 1

1. Rok  szkolny  rozpoczyna  się  z  dniem 1  września  każdego  roku,  a  kończy  -  z  dniem

31 sierpnia następnego roku.

2. Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu

września,  a  kończą  w  ostatni  piątek  czerwca.  Jeśli  pierwszy  dzień  września  wypada

w piątek lub sobotę,  zajęcia  dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w najbliższy

poniedziałek po dniu 1 września.

3. Terminy  rozpoczynania  i  zakończenia  zajęć  dydaktyczno-wychowawczych,  przerw

świątecznych oraz ferii określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

4. Podstawą organizacji nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym jest arkusz

organizacyjny szkoły opracowany przez Dyrektora z uwzględnieniem  Szkolnego planu

nauczania,  o  którym  mowa  w  przepisach  w  sprawie  ramowych  planów  nauczania  -

najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ

prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.

5. W  arkuszu  organizacji  szkoły  zamieszcza  się  w  szczególności:  liczbę  pracowników

szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin
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zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący

szkołę.

6. Na  podstawie  zatwierdzonego  arkusza  organizacyjnego  Dyrektor  ustala,

z uwzględnieniem  zasad  ochrony  zdrowia  i  higieny  pracy,  tygodniowy  rozkład  zajęć

określający organizację zajęć edukacyjnych.

§ 2
Organizacja zajęć w szkole

1. Rok szkolny dzieli się na 2 okresy. 

2. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne,

2) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, dodatkowe zajęcia edukacyjne

oraz  zajęcia  dydaktyczno-wyrównawcze  i  specjalistyczne  organizowane  dla

uczniów  wymagających  szczególnego  wsparcia  w  rozwoju  lub  pomocy

psychologiczno-pedagogicznej.

3. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. 

4. Zajęcia edukacyjne w klasach I–III są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż

25 uczniów

5a. W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć 

      dydaktycznych, do oddziału klasy I, II lub III ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły, 

      Dyrektor po poinformowaniu rady oddziałowej, o której mowa w § 9. ust. 2, dzieli dany 

      oddział, jeżeli liczba uczniów jest wyższa niż 25.

5b. Dyrektor może odstąpić od podziału, o którym mowa w ust. 5a, zwiększając liczbę 

      uczniów w oddziale, na wniosek rady oddziałowej oraz po uzyskaniu zgody organu 

      prowadzącego.

5c. Liczba uczniów w oddziale klas I – III może być zwiększona o nie więcej niż 2 uczniów.

5d. Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I - III zostanie zwiększona zgodnie z ust. 5b i 5c 

      w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego 

      zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale.

5e. Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększona zgodnie z ust. 5b i 5c, może funkcjonować 

      ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego.

5. Podstawową formą pracy w szkole jest system klasowo-lekcyjny.

6. Niektóre  zajęcia  obowiązkowe  mogą  być  prowadzone  poza  systemem  klasowo-

lekcyjnym.
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7. Podział na grupy jest obowiązkowy:

1) w  klasach  IV–VI  na  obowiązkowych  zajęciach  komputerowych  w  oddziałach

liczących więcej niż 24 uczniów; liczba uczniów w grupie nie może przekraczać

liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej,

2) na  obowiązkowych  zajęciach  edukacyjnych  z  języków  obcych  w  oddziałach

liczących  więcej  niż  24  uczniów;  przy  podziale  na  grupy  należy  uwzględnić

stopień zaawansowania znajomości języka obcego,

3) na  obowiązkowych  zajęciach  wychowania  fizycznego  zajęcia  mogą  być

prowadzone  w  grupie  międzyoddziałowej  liczącej  nie  więcej  niż  26  uczniów;

w klasach  IV–VI  zajęcia  mogą  być  prowadzone  łącznie  albo  oddzielnie

dla dziewcząt i chłopców,

4) w przypadku oddziałów liczących nie więcej niż 24 uczniów podział  na grupy

można stosować za zgodą organu prowadzącego.

8. Godzina  lekcyjna  trwa  45  minut.  W  uzasadnionych  przypadkach  dopuszcza  się

prowadzenie  zajęć  edukacyjnych  w  czasie  od  30  do  60  minut,  zachowując  ogólny

tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć, o którym mowa w § 11

ust. 5. 

9. Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze trwają 60 minut.

10. Czas trwania zajęć z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej określają odrębne

przepisy.

11. Czas  trwania  poszczególnych  zajęć  edukacyjnych  w  klasach  I  -  III  ustala  nauczyciel

prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć, o którym mowa w § 11

ust. 4. 

12. Zajęcia szkolne prowadzone są w pomieszczeniach szkolnych lub w terenie.

13. Zajęcia szkolne prowadzone są przez nauczycieli zatrudnionych w szkole.

14. Istnieje możliwość prowadzenia zajęć przez rodziców, wolontariuszy oraz specjalistów

niezatrudnionych w szkole. W zajęciach tych musi jednak uczestniczyć – w charakterze

obserwatora lub nauczyciela wspomagającego – nauczyciel zatrudniony w szkole.

15. W celu realizacji zajęć w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących 

z Unii Europejskiej, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub na ich rzecz, w szkole

może  być  zatrudniony  nauczyciel,  który  nie  realizuje  w  niej  tygodniowego

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

posiadający kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.
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§ 2

Indywidualny program lub tok nauki

1. Na  wniosek  lub  za  zgodą  rodziców  Dyrektor  szkoły,  po  zasięgnięciu  opinii  Rady

Pedagogicznej  i  publicznej  poradni  psychologiczno  -  pedagogicznej,  w  tym  poradni

specjalistycznej, może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki oraz

wyznaczyć nauczyciela – opiekuna. Odmowa udzielenia zezwolenia następuje w drodze

decyzji administracyjnej.

§ 3

Spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą

1. Na  wniosek  rodziców  Dyrektor  może  zezwolić,  w  drodze  decyzji,  na  spełnianie

obowiązku szkolnego poza szkołą.

2. Zezwolenie,  o  którym  mowa  w ust.  1,  może   być  wydane  przed  rozpoczęciem roku

szkolnego  albo  w  trakcie  roku  szkolnego,  jeśli  do  wniosku  o  wydanie  zezwolenia

dołączono:

1) opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej;

2) oświadczenie  rodziców  o  zapewnieniu  dziecku  warunków  umożliwiających

realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym;

3) zobowiązanie  rodziców  do  przystępowania  w  każdym  roku  szkolnym

przez dziecko  spełniające  obowiązek  szkolny  do  rocznych  egzaminów

klasyfikacyjnych, o których mowa w ust. 3.

3. Przepisów, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 i 3 nie stosuje się w przypadku wydawania

zezwolenia,  o którym mowa w ust. 1. dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie

kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie w stopniu umiarkowanym

lub znacznym.

4. Dziecko spełniające obowiązek szkolny poza szkołą otrzymuje świadectwo ukończenia

poszczególnych klas po zdaniu egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy

programowej  obowiązującej  na  danym  etapie  edukacyjnym,  uzgodnionej  na  dany

rok szkolny z Dyrektorem szkoły. Dziecku takiemu nie ustala się oceny zachowania.
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5. Dziecko spełniające  obowiązek szkolny poza  szkołą  ma prawo uczestniczyć  w szkole

w zajęciach,  których mowa w § 14 ust. 3. pkt 2.

6. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, następuje:

1) na wniosek rodziców,

2) jeżeli  dziecko  z  przyczyn  nieusprawiedliwionych  nie  przystąpiło  do  egzaminu

klasyfikacyjnego, o którym mowa w ust. 2 pkt. 3, 

3) w razie wydania zezwolenia z naruszeniem prawa.

7. Na wniosek rodzica udostępniona jest dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego

przeprowadzonego  dla  ucznia,  który  otrzymał  zezwolenie  na  nauczanie  poza  szkołą,

przechodzi  do  innego  typu  szkoły,  jest  nieklasyfikowany  z  powodu  nieobecności  (ponad

50%), otrzymał zezwolenie na indywidualny tok nauki.

§ 4
Organizacja zajęć dodatkowych

&1
Organizacja zajęć dodatkowych:

1) zajęcia dodatkowe prowadzone są w grupach międzyklasowych i międzyoddziałowych

poza systemem klasowo-lekcyjnym,

2)  zajęcia  dodatkowe  organizowane  są  w  ramach  posiadanych  przez  szkołę  środków

finansowych,

3) liczba uczestników zajęć gimnastyki korekcyjnej nie powinna przekraczać 12 osób

§ 2
Religia  jako  szkolny  przedmiot  nieobowiązkowy  jest  prowadzona  dla  uczniów,  których

rodzice sobie tego życzą:

1) życzenie wyrażane jest w najprostszej formie, nie musi być ponawiane w kolejnym

roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione,

2)  uczniowie  nie  korzystający  z  lekcji  religii  objęci  są  zajęciami  opiekuńczo-

wychowawczymi,

3) nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy potwierdzone przez władze kościelne,

4) nauczyciela  religii  zatrudnia Dyrektor  na podstawie imiennego,  pisemnego skierowania

wydanego w przypadku Kościoła Katolickiego przez właściwego biskupa diecezjalnego

lub zwierzchników kościołów w przypadku innych wyznań,

5) nauczyciel religii wchodzi w skład Rady Pedagogicznej,
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6)  nauczyciel  religii  ma  prawo  do  organizowania  spotkań  z  rodzicami  swoich  uczniów,

wcześniej ustalając z Dyrektorem termin i miejsce planowanego spotkania ,

7) nauczyciel religii ma obowiązek wypełniania dziennika szkolnego,

8) nauka religii odbywa się w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo,

9) ocena z religii umieszczana jest na świadectwie szkolnym,

10) ocena z religii nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy,

11) ocena z religii jest wystawiana wg regulaminu oceniania przyjętego przez szkołę,

12) nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii, w zakresie metodyki nauczania i zgodności

z programem prowadzi Dyrektor Szkoły oraz pracownicy nadzoru pedagogicznego

§ 3
Organizacja pracy świetlicy

1. W szkole działa świetlica.

2. Zajęcia świetlicowe organizowane są dla wszystkich dzieci z klas I–IV, które muszą dłużej

przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców.

3. Do świetlicy przyjmowane są dzieci zgodnie z następującymi procedurami:

1) Przyjęcie  dziecka do świetlicy następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/

prawnych opiekunów (Karta uczestnika świetlicy), składanego corocznie w świetlicy.

2) Karty uczestników są pobierane u nauczycieli świetlicy .

3) W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci, których oboje rodzice pracują zawodowo.

Akceptacji dokonuje Komisja składająca się z Dyrektora i wychowawców.

4. Czas pracy świetlicy trwa od 7.00 do 17.00.

5. Świetlica prowadzi pozalekcyjne formy pracy wychowawczo-opiekuńczej w grupach nie

mniejszych niż 25 osób.

6. Świetlica posiada dwa pomieszczenia – dla kas młodszych (I-III) oraz starszych (III-IV).

7. Wychowawcy świetlicy współpracują z nauczycielami i wychowawcami klas w zakresie

pomocy w kompensowaniu  braków dydaktycznych  oraz  pedagogiem szkolnym,  otaczając

opieką dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo.

8. Nadzór pedagogiczny nad pracą świetlicy sprawuje Dyrektor lub zastępca Dyrektora.

9.  Dyrektor  zapewnia  świetlicy  fachową  obsadę  kadrową,  a  dla  świetlicy  zapewnia

odpowiednie pomieszczenie i wyposażenie w meble i sprzęt.

10. Wychowawcy świetlicy realizują zadania opiekuńczo- wychowawcze poprzez:

1) organizowanie czynnego wypoczynku dzieci przed i po lekcjach,

2) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,
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3) pomoc w odrabianiu zadań domowych,

4) kształtowanie umiejętności współżycia w grupie.

11. Szczegółowe zadania i formy pracy świetlicy określa roczny plan pracy świetlicy.

12. Wychowawcy świetlicy odpowiadają za:

1) całokształt pracy wychowawczo-dydaktyczno – opiekuńczej w świetlicy,

2) opracowanie rocznego planu pracy świetlicy,

3) prowadzenie dokumentacji świetlicy zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi,

4) dbanie o aktualny wystrój świetlicy,

5) współpracę z rodzicami,

6) dopilnowanie kulturalnego spożywania posiłków przez dzieci,

7) przestrzeganie obowiązujących przepisów bhp, p. poż, sanitarno-higienicznych,

8) posiadane wyposażenie, materiały i pomoce szkolne eksploatują zgodnie z przepisami

i odpowiednio je zabezpieczają przed kradzieżą, zniszczeniem.

13. Dokumentacja świetlicy:

1) roczny plan pracy,

2) dzienniki zajęć,

3) karty zgłoszeń dzieci,

4) regulamin świetlicy,

5) ramowy rozkład dnia.

§ 4

Szkoła  zapewnia  uczniom  możliwość  spożycia  ciepłego  posiłku  w  stołówce  szkolnej.

Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej ustala Dyrektor, w porozumieniu

z. Radą Rodziców, z uwzględnieniem możliwości częściowego lub całkowitego zwolnienia z

opłat uczniów, którzy potrzebują szczególnej opieki w zakresie żywienia.

§ 5

1. Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną nr 1.

2.  Poradnia  Psychologiczno  -  Pedagogiczna  dokonuje  diagnozy  psychologiczno-

pedagogicznej uczniów na wniosek szkoły i rodziców.

3. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna informuje szkołę i  rodziców o formach pracy

postdiagnostycznej  poradni  i  kwalifikuje  uczniów  i  rodziny  do  tych  form  (np.  terapia

indywidualna, terapia rodzinna, reedukacja, relaksacja ).

4. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna utrzymuje systematyczny z koordynatorem ds.

pedagogiczno- wychowawczych oraz wychowawcami.
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5.  Poradnia  Psychologiczno  -  Pedagogiczna  wskazuje  optymalne  formy opieki  i  pomocy

psychologicznej

(realizowane również poza poradnią i szkołą ).

§ 6

1.  Szkoła  utrzymuje  stały  kontakt  z  pracownikami  socjalnymi  MOPS  w  celu  szybkiej

diagnozy środowiska domowego niektórych uczniów.

2.  Szkoła  współpracuje  z  MOPS  w  dziedzinie  udzielania  pomocy  materialnej  rodzinom

ubogim wnioskując o:

1) refundowanie obiadów dla uczniów,

2) konsultacje prawne.

§ 7

Szkoła współpracuje z Wydziałem Policji ds. Nieletnich:

1) w sytuacjach wymagających natychmiastowej interwencji,

2) mając na uwadze podniesienie bezpieczeństwa uczniów w drodze do szkoły i ze szkoły,

3) w działaniach prewencyjnych i profilaktycznych,

4) organizując m.in. spotkania z uczniami i rodzicami.

§ 8

Szkoła współpracuje ze Strażą Miejską:

1) w celu podniesienia bezpieczeństwa uczniów w drodze do szkoły i ze szkoły,

2) w działaniach prewencyjnych i profilaktycznych, organizując m.in. spotkania z uczniami i

rodzicami.

§ 9

1. Szkoła kieruje do sądu wnioski dotyczące uczniów zaniedbanych i z rodzin patologicznych.

2. Szkoła współpracuje z kuratorami sądowymi i społecznymi.

§ 10
Organizacja pracy biblioteki szkolnej

1. Biblioteka szkolna służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno

wychowawczych Szkoły oraz doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli .

2. Biblioteka funkcjonuje zgodnie z właściwym jej regulaminem.

3. Do zadań biblioteki należy w szczególności:

1)  udostępnienie  zbiorów  bibliotecznych  uczniom,  nauczycielom  i  innym  pracownikom

Szkoły w czasie zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu,
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2) prowadzenie specjalistycznych zajęć edukacyjnych (bibliotecznych, czytelniczych),

3) gromadzenie i ewidencjonowanie zbiorów bibliotecznych.

4. Biblioteka stosując właściwe sobie metody i środki pełni funkcję:

1) kształcąco-wychowawczą poprzez:

a) rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych,

b) kształcenie kultury czytelniczej,

c) wdrażanie do poszanowania książki,

d) tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania

informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,

e)  rozbudzania  i  rozwijania  indywidualnych  zainteresowań  uczniów  oraz  wyrabiania  i

pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się,

f) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.

g) udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym.

2) opiekuńczo-wychowawczą poprzez:

a) współdziałanie z nauczycielami,

b) otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych,

3) kulturalno-rekreacyjną poprzez uczestniczenie w rozwijaniu życia kulturalnego.

5. Do zadań i obowiązków nauczyciela bibliotekarza należy:

1) koordynowanie pracy w bibliotece,

2) praca pedagogiczna,

3) praca organizacyjna.

6. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor.

7. Prawa i obowiązki czytelników, nauczycieli i innych pracowników szkoły.

1) Z biblioteki mogą korzystać wyłącznie uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.

2) Użytkownicy mają prawo do bezpłatnego korzystania ze zgromadzonych zbiorów.

3)  Czytelnicy  zobowiązani  są  do  zachowania  należytej  staranności  w  korzystaniu  z

wypożyczanych  zbiorów, udostępnianego sprzętu  pozostającego na wyposażeniu  pracowni

bibliotecznej oraz terminowego zwrotu książki.

4) Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki na okres 2 tygodni.

5)  W szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  w porozumieniu  z  wychowawcą  klasy  lub

nauczycielem przedmiotu bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć indywidualnie liczbę

wypożyczeń lub prolongować termin zwrotu.
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6)  W  przypadku  zniszczenia  lub  zagubienia  książki  lub  innych  materiałów  czytelnik

zobowiązany  jest  do  zwrócenia  tej  samej  pozycji  lub  innej  wskazanej  przez  nauczyciela

bibliotekarza.

7) Wszystkie  wypożyczone materiały powinny być  zwrócone najpóźniej  na tydzień  przed

zakończeniem zajęć szkolnych.

8) Uczniowie pracujący systematycznie na rzecz biblioteki mogą otrzymać nagrody w miarę

posiadanych przez szkołę środków.

9)  W  przypadku  zmiany  szkoły  /pracy/  uczeń,  nauczyciel,  pracownik  szkoły,  powinien

uregulować swoje zobowiązania wobec biblioteki

§ 11
Działalność innowacyjna oraz eksperymentalna

1. W szkole może być prowadzona działalność innowacyjna lub eksperymentalna zgodnie

z odrębnymi przepisami.

2. Uczniowie mogą uczestniczyć w programach i projektach edukacyjnych organizowanych

we współpracy z instytucjami zewnętrznymi. Przy określeniu szczegółowych warunków

realizacji projektu dyrektor zasięga opinii rady pedagogicznej.

§ 12

Zadania opiekuńcze i bezpieczeństwo uczniów

1. Szkoła  sprawuje  opiekę  nad  uczniami  przebywającymi  w  szkole  podczas  wszystkich

zajęć. Opieka ta wyraża się m. in. w bezpośrednim nadzorze nauczycieli w trakcie zajęć

i przerw.

2. Zadania opiekuńcze wykonywane są na następujących zasadach:

1) za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych

i pozalekcyjnych odpowiada nauczyciel prowadzący te zajęcia,

2) za  bezpieczeństwo  uczniów  w  czasie  przerw  międzylekcyjnych  odpowiadają

nauczyciele zgodnie z opracowanym planem dyżurów,

3) nauczyciele  pełniący  dyżur  odpowiadają  za  bezpieczeństwo  uczniów

na korytarzach, w szatniach i w sanitariatach, na klatkach schodowych, w szatni

przed  salą  gimnastyczną,  na  terenach  zielonych  szkoły  (jeżeli  uczniowie
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wychodzą  w  czasie  przerw  na  zewnątrz  budynku  szkoły)  lub  w  innych

wyznaczonych miejscach,

4) dyżur  rozpoczyna  się  co  najmniej  15  minut  przed  zajęciami  dydaktycznymi,

równo  z  dzwonkiem rozpoczynającym  przerwę  i  kończy równo  z  dzwonkiem

kończącym przerwę,

5) za  bezpieczeństwo  uczniów  po  dzwonku  kończącym  przerwę  odpowiada

nauczyciel rozpoczynający daną lekcję,

6) za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć odbywających się poza terenem szkoły

odpowiadają nauczyciele prowadzący te zajęcia.

3. Sprawowanie  opieki  nad  uczniami  przebywającymi  w  szkole  podczas  zajęć  jest

realizowane przez:

1) bezwzględną  obecność  nauczyciela  w miejscu,  w którym prowadzi  on  zajęcia

z uczniami,

2) systematyczne  sprawdzanie  obecności  uczniów na  każdej  lekcji  i  na  zajęciach

dodatkowych, reagowanie na spóźnienia i ucieczki z lekcji,

3) systematyczne sprawdzanie obecności uczniów przebywających w świetlicy,

4) sprawdzanie  warunków  bezpieczeństwa  w  miejscach,  w  których  prowadzone

są zajęcia,

5) reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące

zagrożenie dla ich bezpieczeństwa,

6) niezwłoczne  powiadamianie  Dyrektora  o  wszelkich  dostrzeżonych  zdarzeniach

noszących  znamiona  przestępstwa  lub  stanowiące  zagrożenie  dla  zdrowia

lub życia uczniów, a w razie wypadku:

6.a) udzielanie  pierwszej  pomocy,  zawiadamianie  rodziców,  a  w  razie

potrzeby wzywanie pogotowia,

6.b) odnotowywanie wypadku w rejestrze wypadków, 

7) ścisły nadzór nad osobami postronnymi wchodzącymi do szkoły:

8) objęcie  newralgicznych  miejsc  na   terenie  szkoły  systemem  monitoringu

wizyjnego;

4. Wychowawcy  klas  pierwszych  mają  obowiązek  w  pierwszych  dniach  września

przeprowadzić zajęcia mające na celu zaznajomienie uczniów z pomieszczeniami szkoły,

zasadami bezpieczeństwa na ich terenie, przepisami ruchu drogowego oraz podstawami

higieny umysłowej.
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5. Opiekę nad uczniami i pomoc z powodu trudnych warunków rodzinnych lub losowych

organizuje pedagog w porozumieniu z wychowawcami klas.

6. Stałą  lub  doraźną  pomoc  dla  uczniów  pochodzących  z  rodzin  o  trudnej  sytuacji

materialnej organizuje pedagog.

7. Dla zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją

oraz innymi przejawami patologii społecznej Dyrektor szkoły może wprowadzić w trybie

zarządzeń  i  regulaminów  wewnętrznych  zasady  postępowania  uczniów,  nauczycieli

i innych pracowników w określonych sytuacjach.

§ 13

Zasady  korzystania  z  telefonów  komórkowych  i  innych  urządzeń  

z dostępem do internetu

1. Uczeń  przynosi  do  szkoły  telefon  komórkowy  oraz  inne  wartościowe  przedmioty

na własną odpowiedzialność.

2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności materialnej z tytułu utraty ww. przedmiotów.

3. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych przez uczniów.

Dotyczy to wszystkich funkcji dostępnych w telefonie.

3a. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz korzystania przez uczniów z tabletów i innych 

      urządzeń z dostępem do internetu, które nie stanowią wyposażenia szkoły. Zakaz ten nie 

      dotyczy uczniów, którzy – na mocy opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej – 

      korzystają z komputera do nauki.

4. W czasie lekcji oraz przerw telefon musi być wyłączony lub wyciszony.

5. W szczególnych przypadkach uczeń może skorzystać z telefonu wyłącznie po uzyskaniu

zgody nauczyciela lub pracownika sekretariatu.

6. W przypadku złamania zasad określonych w ust. 3, 3a lub 4 urządzenie zostaje odebrane

i zdeponowane w sekretariacie szkoły.

7. Do odbioru telefonu komórkowego i  urządzeń wymienionych w ust.  3a uprawnieni są

wyłącznie  rodzice,  a  w  wyjątkowych  przypadkach  –  osoba  dorosła  opiekująca  się

dzieckiem.

§ 14

Organizacja pomocy uczniom
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1. Szkoła, we współpracy z Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim oraz instytucjami

i organizacjami  zajmującymi  się  szeroko  rozumianą  pomocą  społeczną,  sprawuje

indywidualną opiekę nad uczniami:

1) znajdującymi się w trudnej sytuacji rodzinnej, materialnej lub losowej,

2)  uczniami niepełnosprawnymi,

3)  uczniami klas najmłodszych.

2. Opieka i pomoc realizowana jest w następujących formach:

1) zajęcia rozwijające zainteresowania,

2) zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze, 

3) zajęcia korekcyjno - kompensacyjne,

4) terapia pedagogiczna,

5) zajęcia rewalidacyjne,

6) zajęcia socjoterapeutyczne,

7) nauczanie indywidualne,

8) dodatkowe zajęcia dla uczniów powracających z zagranicy,

9) zajęcia logopedyczne,

10) dostosowanie wymagań do potrzeb i możliwości ucznia,

11) pomoc rzeczowa,

12) dożywianie (obiady sponsorowane),

13) inne  formy  pomocy  materialnej  organizowane  we  współpracy  z  instytucjami

zewnętrznymi (np. wypoczynek letni, paczki świąteczne),

14) zajęcia w świetlicy socjoterapeutycznej.

3. Każdy uczeń ma prawo do korzystania z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego

i logopedycznego na terenie szkoły.

4. Szkoła  zapewnia  uczniom  dostosowanie  wymagań,  form  i  metod  pracy

do indywidualnych  potrzeb  i  możliwości  uczniów,  zgodnie  z  opinią   lub  orzeczeniem

poradni psychologiczno - pedagogicznej.

5. Nauczanie uczniów posiadających orzeczenie o upośledzeniu w stopniu lekkim odbywa

się według programu szkoły ogólnodostępnej, dostosowanego do indywidualnych potrzeb

i możliwości uczniów.

Rozdział V

ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI I INNYCH PRACOWNIKÓW
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&1
1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjno - obsługowych.

2. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest

w  szczególności  ustalenie  zestawu  programów  nauczania  dla  danego  oddziału  oraz  jego

modyfikowanie  w miarę  potrzeb.  Dyrektor  może tworzyć  zespoły wychowawcze,  zespoły

przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.

3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez Dyrektora na wniosek zespołu.

4. Cele i zadania zespołów nauczycielskich obejmują:

1) ustalenie zestawu programów nauczania oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb,

2) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów

nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadniania

decyzji w sprawie wyboru programu nauczania,

3) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania

wyników nauczania,

4)  organizowanie  wewnątrzszkolnego  doskonalenia  zawodowego  oraz  doradztwa

metodycznego dla początkujących nauczycieli,

5) współdziałanie w organizowaniu pracowni, a także w uzupełnieniu ich wyposażenia,

6)  wspólne  opiniowanie  przygotowanych  w  szkole  autorskich,  innowacyjnych  i

eksperymentalnych programów nauczania.

§ 2

1.  Nauczyciele  i  rodzice  współdziałają  ze  sobą  w  zakresie  nauczania,  wychowania  i

profilaktyki.

2. Nauczyciel uwzględnia prawo rodziców do:

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

w klasie i szkole,

2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz

przeprowadzania egzaminów,

3)  uzyskiwania  rzetelnej  informacji  na  temat  swego  dziecka,  jego  postępów  w  nauce  i

zachowaniu,

4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci,

5) wyrażania i przekazywania organom sprawującym nadzór pedagogiczny opinii na temat

pracy szkoły.

§ 3

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

2. Nauczyciel zobowiązany jest do:

1) prawidłowej organizacji procesu dydaktycznego,

2) odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,

3) dbanie o pomoce naukowe i inny sprzęt szkolny,

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

5) bezstronności i obiektywizmu w ocenie uczniów oraz sprawiedliwego traktowania,

6) udzielania pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych,

7) doskonalenia umiejętności dydaktycznych i podnoszenia poziomu swej wiedzy,

8) prowadzenia prawidłowo dokumentacji szkolnej,

9) przestrzegania procedury postępowania po zaistnieniu wypadku dotyczącego ucznia lub

wypadku związanego z mieniem szkoły.

3. Nauczyciel ma prawo do:

1) decydowania w sprawie doboru metod, form organizacyjnych, podręczników i środków

dydaktycznych w nauczaniu swojego przedmiotu,

2) decydowania o ocenie bieżącej, po I okresie i rocznej postępów w nauce powierzonych

uczniów,

3) współdecydowania o ocenie zachowania swoich uczniów,

4) wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla uczniów.

§ 4

1. Dyrektor powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli

uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „ wychowawcą”.

2.  Dla  zapewnienia  ciągłości  i  skuteczności  pracy wychowawczej,  wychowawca  w miarę

możliwości powinien opiekować się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

4. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku

uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.

5.  Zadaniem  wychowawcy  jest  sprawowanie  opieki  wychowawczej  nad  uczniami,  a  w

szczególności:

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz

przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie,

2) inspirowanie działań zespołowych uczniów,

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole oraz między

uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

6.Wychowawca w celu realizacji zadań :
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1) otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swych wychowanków,

2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami: różne formy życia zespołowego

rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski, ustala treść i formę zajęć tema -

tycznych na godzinach wychowawczych,

3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale uzgadniając z nimi i koordynując

ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna

jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak

i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami),

4)  utrzymuje  kontakt  z  rodzicami  uczniów  w  celu:  poznania  ich  i  ustalania  potrzeb

opiekuńczo-  wychowawczych  ich  dzieci,  współdziałania  z  rodzicami  w  działaniach

wychowawczych, włączenia rodziców w sprawy życia klasy i szkoły,

5) współpracuje z koordynatorem ds. pedagogiczno- wychowawczych innymi specjalistami

świadczącymi  kwalifikowaną  pomoc  w  rozpoznawaniu  potrzeb  i  trudności  (także

zdrowotnych)  oraz  zainteresowań  i  szczególnych  uzdolnień  uczniów.  Organizuje

odpowiednie formy tej pomocy na terenie szkoły i w placówkach pozaszkolnych, zgodnie a

zarządzeniem MEN w sprawie zasad udzielania pomocy psychologicznej i pedagogicznej,

6) organizuje comiesięczne spotkania z rodzicami informując ich o postępach w nauce i o

zachowaniu ucznia,

7)  na  miesiąc  przed  końcem okresu  (roku szkolnego)  wychowawca  jest  zobowiązany do

pisemnego  zawiadomienia  rodziców  (opiekunów)  o  grożącej  ocenie  niedostatecznej  z

przedmiotu.

7.Wychowawca wykonuje czynności administracyjne dotyczące klasy.

8.Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze

strony Dyrektora oraz Rady Pedagogicznej,  a także ze strony wyspecjalizowanych w tym

zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych.

9. Rodzice i uczniowie w uzasadnionych przypadkach mogą wystąpić z pisemnym wnioskiem

do Dyrektora o zmianę nauczyciela – wychowawcy.

10.  Dyrektor  ostateczną  decyzję  w  przedmiocie  zmiany  wychowawcy  podejmuje  po

zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w ciągu 7 dni.

§ 5

W  szkole,  która  liczy  co  najmniej  12  oddziałów,  Dyrektor  po  zasięgnięciu  opinii  Rady

Pedagogicznej powołuje Wicedyrektora.

§ 6

1. Wicedyrektor przyjmuje na siebie część zadań Dyrektora, a w szczególności:
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1) pełni funkcję zastępcy dyrektora w przypadku jego nieobecności,

2) przygotowuje projekty następujących dokumentów organizacyjnych szkoły:

a) szkolny zestaw programów nauczania,  który obejmuje całą działalność szkoły z punktu

widzenia dydaktycznego, przedmiotowe systemy oceniania, rozkłady materiałów, wymagania

edukacyjne, wykaz podręczników obowiązujących w danym i następnym roku szkolnym,

b) program wychowawczy szkoły,

c) tygodniowy rozkład zajęć szkolnych oraz grafik pracy świetlicy, biblioteki, koordynatora

ds. pedagogiczno-wychowawczych i nauczycieli oddziałów przedszkolnych,

d) plan zajęć pozalekcyjnych i nadobowiązkowych,

e)  zastępstwa  doraźne  i  długoterminowe  oraz  rozlicza  miesięcznie  nauczycieli  z

wykonywanych zastępstw,

f) opracowanie harmonogramu dyżurów nauczycielskich na terenie szkoły,

g) kalendarz szkolny,

h) współpraca przy opracowaniu projektu organizacyjnego szkoły,

i) informacje o stanie pracy szkoły w zakresie mu przydzielonym,

j) przygotowuje i opracowuje sprawozdawczość wyników klasyfikacji śródrocznej i rocznej,

3)  prowadzi  czynności  związane  z  nadzorem  pedagogicznym  oraz  doskonaleniem

zawodowym nauczycieli,

4) pełni bieżący nadzór kierowniczy nad całą szkołą według ustalonego harmonogramu,

5) nadzoruje wypełnianie obowiązku szkolnego przez uczniów.

2. Wicedyrektor:

1)  jest  bezpośrednim  przełożonym  służbowym  z  upoważnienia  Dyrektora  nauczycieli  i

wszystkich pracowników szkoły

2) ma prawo do przydzielania zadań służbowych i wydawania poleceń,

3)  pełni  nadzór  pedagogiczny  i  ocenia  pracę  opiekuńczo-wychowawczą  wszystkich

nauczycieli i wychowawców,

4)  wnioskuje  do  Dyrektora  w  sprawach  nagród  i  wyróżnień  oraz  kar  porządkowych  dla

nauczycieli, których jest bezpośrednim przełożonym,

5) używa pieczątki imiennej z tytułem „Wicedyrektor” oraz podpisuje pisma, których treść

jest zgodna z zakresem jego zadań i kompetencji.

3.Wicedyrektor  odpowiada  jak  każdy  nauczyciel,  służbowo  przed  Dyrektorem,  Radą

Pedagogiczną i organami prowadzącymi i nadzorującymi szkołę za:

1) sprawność organizacyjną i poziom wyników nauczania,

2) poziom pracy wychowawczo-opiekuńczej szkoły,
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3) poziom nadzoru pedagogicznego i stan doskonalenia zawodowego nauczycieli, dla których

jest bezpośrednim przełożonym,

4) prawidłowe przygotowanie imprez szkolnych pod względem organizacyjnym,

5) wystrój szkoły,

6) bezpieczeństwo osób i wyposażenia materialnego szkoły podczas pełnienia swojej

funkcji i bieżącego nadzoru nad szkołą,

7) stan sprawności technicznej bazy lokalowej (usuwanie zagrożeń).

4.  Wicedyrektor  wykonuje  polecenia  Dyrektora  nie  ujęte  w  zakresie  obowiązków,  a

wynikające z potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i rytmiczną pracą szkoły.

5.  Szczegółowe  zasady  związane  z  wdrażaniem  reformy  oświatowej  włączone  do

obowiązków wicedyrektora.

1) Wewnątrzszkolny system oceniania – założenia, opracowanie.

2) Wewnątrzszkolny system doskonalenia – współtworzenie, lider.

3) Diagnoza kompetencji uczniów – narzędzia, wyniki, raporty.

4) Program wychowawczy szkoły – opracowanie, nadzór, wdrażanie.

5) Ewaluacja – pracowanie, narzędzia, raport.

6) Rozwój organizacyjny szkoły – współtworzenie, lider.

7) Opracowanie zestawu podręczników i programów.

6.  Stopień  współdecydowania  przez  wicedyrektora  w  ważnych  dla  szkoły  działaniach

związanych z wdrażaniem reformy oświatowej:

1) wewnątrzszkolny system oceniania

2) wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli

3) rozwój organizacyjny szkoły

§ 7

Zadania pracowników administracji i obsługi:

1)  troska  o  bezpieczeństwo  dzieci  poprzez  sprawną  organizację  pracy,  przestrzeganie

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

2) rzetelne wykonywanie powierzonych obowiązków (zgodnie z przydziałem czynności),

3) przestrzegania regulaminu pracy i ustalonego w szkole regulaminu porządkowego,

4) poszanowanie mienia szkolnego,

5) przestrzeganie zasad współżycia społecznego,

6) przestrzeganie tajemnicy służbowej
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Rozdział VI

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

§ 1
Informacje wstępne 

1. Ocenianiu podlegają:

1) osiągnięcia  edukacyjne  ucznia  –  polega  to  na  rozpoznawaniu  przez  nauczycieli

poziomu  i  postępów  w  opanowaniu  przez  ucznia  wiadomości  i  umiejętności  

w  stosunku  do  wymagań  określonych  w  podstawie  programowej  oraz  wymagań

edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania,

2) zachowanie  ucznia  –  polega  to  na  rozpoznawaniu  przez  wychowawcę  oddziału,

nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad

współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w Statucie

szkoły.

2. Wymagania  edukacyjne  dostosowuje  się  do  indywidualnych  potrzeb  rozwojowych  

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

1) posiadającego  orzeczenie  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego –  na  podstawie  tego

orzeczenia  oraz  ustaleń  zawartych  w  indywidualnym  programie  edukacyjno  –

terapeutycznym,

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego

orzeczenia,

3) posiadającego  opinię  poradni  psychologiczno  –  pedagogicznej,  w  tym  poradni

specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni

psychologiczno  –  pedagogicznej,  w  tym  poradni  specjalistycznej,  wskazującą  na

potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii,

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii,  wymienionych w pkt 1-3,  który jest  objęty

pomocą  psychologiczno  –  pedagogiczną  w  szkole  –  na  podstawie  rozpoznania

indywidualnych  potrzeb  rozwojowych  i  edukacyjnych  oraz  indywidualnych

możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów,

5) posiadającego  opinię  lekarza  o  ograniczonych  możliwościach  wykonywania  przez

ucznia określonych ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej

opinii.

3. Ocenianie bieżące  z zajęć edukacyjnych  ma na celu monitorowanie  pracy ucznia oraz

przekazywanie  mu  informacji  o  jego  osiągnięciach  edukacyjnych  pomagających  

str. 36



Statut  Szkoły Podstawowej nr 16 im. Jana Śniadeckiego w Krakowie

w uczeniu się, poprzez wskazanie co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz

jak powinien dalej się uczyć.

4. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną

zachowania.

5. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

§ 2
1.  Ocenianie  wiedzy  i  umiejętności  ucznia  powinno  być  dokonywane  systematycznie,  w

różnych formach i warunkach zapewniających obiektywność oceny.

2. W klasach I-III przyjęto dwa rodzaje oceniania:

1)  ocena  bieżąca  ma  charakter  ciągły  i  odbywa  się  w  klasie  podczas  wielokierunkowej

działalności ucznia. W czasie oceny bieżącej nauczyciel: sprawdza wykonane prace, chwali

za wysiłek i chęci włożone w pracę, nagradza uśmiechem, pochwałą, gestem, wskazuje co

uczeń  powinien  zmienić,  poprawić,  czy  też  wyeksponować,  rozmawia  z  uczniem,  pisze

recenzje prac i motywuje do dalszych wysiłków.

2) ocena opisowa to ustna lub pisemna informacja nauczyciela skierowana do rodziców

i  ucznia.  Zawiera  ona  wiadomości  o:  indywidualnych  możliwościach  dziecka,  jego

wewnętrznych  stanach,  które  ujawniają  się  w  działaniach  zewnętrznych,  jego  rozwoju

fizycznym, psychicznym, moralnym i umysłowym, postępach w rozwoju, zainteresowaniach

i  uzdolnieniach,  funkcjonowaniu  dziecka  w  szkole,  umiejętnościach,  które  dziecko  już

opanowało, a które jeszcze się nie ujawniły.

3. W edukacji zintegrowanej ocena ma służyć wspieraniu osiągnięć uczniów oraz motywować

ich do nauki, ma być informacją o aktywności, postępach, trudnościach oraz uzdolnieniach i

zainteresowaniach ucznia.

4. Ocena opisowa okresowa ma spełniać funkcję: informacyjną, korekcyjną, motywacyjną.

Ocenę opisową ucznia otrzymują rodzice na zakończenie I okresu w postaci „Śródrocznej

oceny  opisowej”.  Na  zakończenie  roku  szkolnego  uczeń  otrzymuje  świadectwo  opisowe.

Dopuszcza się możliwość opracowania oceny opisowej metodą komputerową.

Ocena opisowa roczna zawiera wartość informacyjną, występuje jako świadectwo opisowe.

Ocenę opisową formułuje się na podstawie oceny bieżącej.

Prace  uczniów (sprawdziany,  prace  pisemne,  czytanie,  pisanie,  mówienie)  oceniamy przy

pomocy pieczątek natomiast do dziennika wpisujemy symbole cyfrowe.
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6. Symbole cyfrowe –stosowane jako ocena bieżąca (i cząstkowa) za postępy i osiągnięcia

dydaktyczne

Pieczątka                                 Symbol                             Opis 

                          6                         wspaniale

                       5                        bardzo dobrze

 

                               4                        ładnie

                            3                      postaraj się

                              2                   pomyśl
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                          1                        pracuj więcej

6. Poziom opanowania przedmiotu w klasach IV-VI ocenia się w stopniach szkolnych. Oceny

bieżące i klasyfikacyjne śródroczne i roczne w klasach IV-VI ustala się według skali:

Stopień Skrót literowy Oznaczenie cyfrowe

celujący cel 6

bardzo dobry bdb 5

dobry db 4

dostateczny dst 3

dopuszczający dop 2

niedostateczny ndst 1

7. Dopuszcza się wpisywanie przy ocenach bieżących w dziennikach lekcyjnych znaków „+”

i „-”

8.  Oceny  bieżące  (cząstkowe)  określają  poziom  wiadomości  lub  umiejętności  ucznia  ze

zrealizowanej części programu nauczania.

9.  Oceny klasyfikacyjne  śródroczne określają ogólny poziom wiadomości  i  umiejętności,a

roczne w całym roku szkolnym.

10.Oceny te nie powinny być ustalane jako średnia arytmetyczna stopni cząstkowych. Należy

brać pod uwagę możliwości edukacyjne ucznia, będące wynikiem jego kondycji psychofizycz

-nej,  wysiłek  wkładany  przez  ucznia  w  wywiązanie  się  z  obowiązków  wynikających  ze

specyfiki  przedmiotów,  stopień  wsparcia  dziecka  w pokonywaniu  trudności  edukacyjnych

przez dom rodzinny.

11. Przy ustaleniu  oceny z wychowania  fizycznego,  techniki,  plastyki  i  muzyki  należy w

szczególności  brać  pod  uwagę  wysiłek  wkładany  przez  ucznia  w  wywiązywanie  się  z

obowiązków  wynikających  ze  specyfiki  tych  zajęć,  chęć  do  pracy,  zaangażowanie  i

aktywność.

12.W uzasadnionych  przypadkach  uczeń  może  być  zwolniony  na  czas  określony z  zajęć

wychowania fizycznego. Decyzje o tym zwolnieniu podejmuje Dyrektor na podstawie opinii

o  ograniczonych  możliwościach  uczestniczenia  ucznia  w  tych  zajęciach,  wydanej  przez
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lekarza.  W przypadku  zwolnienia  ucznia  z  zajęć  w  dokumentacji  z  przebiegu  nauczania

zamiast oceny

klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

14. Oceny śródroczne i roczne nie mogą być zapisywane cyfrowo.

Kryteria oceny opisowej w kl. I - III:

1) Ocena 6 – Wspaniale. Uczeń posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza program

nauczania w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia, biegle posługuje

się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów, proponuje rozwiązania

nietypowe, wykraczające poza poziom danej klasy, osiąga sukcesy w konkursach.

2) Ocena 5 - Bardzo dobrze. Uczeń opanował cały zakres materiału i umiejętności określone

w programie nauczania, sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, samodzielnie

rozwiązuje problemy i zadania stawiane przez nauczyciela.

3) Ocena 4 – Ładnie. Uczeń opanował zdecydowaną większość materiału programowego,

poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne

i praktyczne.

4) Ocena 3 - Postaraj się. Uczeń nie opanował w pełni wiadomości określonych programem

nauczania, rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności, czasem przy pomocy

nauczyciela, opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym postępy

w dalszej edukacji.

5) Ocena 2 – Pomyśl. Uczeń w ograniczonym zakresie opanował podstawowe wiadomości

i umiejętności, rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności przy pomocy nauczyciela.

6) Ocena 1 - Pracuj więcej. Uczeń nie opanował niezbędnego minimum podstawowych

wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania, ma trudności ze zrozumieniem

i wykonaniem podstawowych poleceń, zadań, nie rokuje nadziei na usunięcie braków

w wiedzy  nawet  przy  pomocy  nauczyciela,  braki  uniemożliwiają  edukację  na  następnym

poziomie

nauczania.

2.  Sposoby  dokumentowania  informacji.  Nauczyciel  obserwuje  ucznia  i  jego  rozwój.

Gromadzenie informacji o uczniu i ich dokumentowanie ma dostarczyć wystarczająco dużo

danych pozwalających ocenić postępy i rozwój dziecka.  Do dokumentowania informacji o

uczniu służą:

1) teczki ucznia - uczeń gromadzi w nich potrzebne materiały, prace pisemne, rysunki,

sprawdziany itp.,

2) zeszyt obserwacyjny - w którym nauczyciel odnotowuje swoje obserwacje, spostrzeżenia,
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pozytywne i negatywne uwagi o uczniu,

3) dziennik lekcyjny - nauczyciel wpisuje, stosując symbole literowe tj. 6, 5, 4, 3, 2, 1

dzienniczek ucznia, kryteria ocen z zachowania (do dziennika wpisuje się symbole literowe

wz, bdb, db, popr, ndp, ng).

§ 3

Ocenianie w klasach IV–VI

1. Ocenianie  wiedzy  i  umiejętności  ucznia  w  klasach  IV–VI  dokonywane  jest

systematycznie, w różnych formach, w warunkach zapewniających obiektywność oceny.

2. Podstawą ustalenia  oceny są wymagania  edukacyjne  i  kryteria  ocen z  poszczególnych

przedmiotów.  Wymagania  edukacyjne  dostosowuje  się  do  indywidualnych  potrzeb

rozwojowych  i  edukacyjnych  oraz  możliwości  psychofizycznych  ucznia.  (dot.  ucznia

posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego naucznia -na podstawie orzeczenia

oraz ucznia posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej)

3. Nauczyciele   każdego  roku  szkolnego  opracowują  Przedmiotowe  Systemy  Oceniania,

informują  uczniów  oraz  ich  rodziców  o  ich  treści,  

w szczególności o:

1) wymaganiach  edukacyjnych  niezbędnych  do  otrzymania  przez  ucznia

poszczególnych  śródrocznych  ocen  klasyfikacyjnych  z  zajęć  edukacyjnych

wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,

2) sposobie sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

3) warunkach  i  trybie  otrzymania  wyższej  niż  przewidywana  rocznej  oceny

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.

4. Przedmiotowe Systemy Oceniania są dostępne dla uczniów i ich rodziców w bibliotece

szkolnej.

5. Uczniowie są zobowiązani posiadać dzienniczek.

6. Stopnie są jawne dla uczniów i ich rodziców. Na prośbę rodziców nauczyciel uzasadnia

ocenę.  Uzasadnienie  ocen  cząstkowych  przekazywane  jest  rodzicom  ustnie  w  czasie

wywiadówek. 

7. Sprawdzone i  ocenione  pisemne  prace  kontrolne  uczeń otrzymuje  do  wglądu podczas

lekcji. W zależności od sposobu komunikacji przyjętego przez nauczyciela Rodzice mogą

się nimi zapoznać w następujący sposób:
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1) w  czasie  wywiadówek  i  konsultacji-  udostępnienie  oryginału  sprawdzianu  do

wglądu.  Rodzic  nie  powinien  sporządzać  kopii  (zdjęć),  prace  udostępniene  są

tylko do wglądu.

8. Nauczyciel ustala oceny bieżące w trakcie roku szkolnego oraz oceny śródroczną i roczną.

9. Oceny śródroczne, roczne i bieżące wyrażone są w stopniach.

10. Poziom opanowania wiedzy i umiejętności z poszczególnych przedmiotów określonych

w programie nauczania ocenia się w stopniach:

Stopień Skrót literowy Ocena cyfrowa
Celujący Cel 6
bardzo dobry Bdb 5
Dobry Db 4
Dostateczny Dst 3
Dopuszczający Dop 2
Niedostateczny Ndst 1

11a. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny: celujący, bardzo dobry, dobry,   

        dostateczny, dopuszczający.

11b. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena niedostateczna.

11. Ocena roczna uwzględnia całokształt pracy ucznia w danym roku szkolnym. 

12. Wystawiając  ocenę,  uwzględnia  się  indywidualne  możliwości  ucznia.  Na  podstawie

orzeczenia lekarza specjalisty lub orzeczenia i opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej

nauczyciel odpowiednio dostosowuje wymagania do możliwości ucznia.

13a.Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla ucznia posiadającego 

      orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia po

      zasięgnięciu  opinii  nauczyciela  prowadzącego  z  uczniem zajęcia  specjalistyczne  -  

     w oparciu o indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny.

13. Przy wystawianiu stopnia nauczyciel kieruje się następującymi kryteriami ogólnymi:

1) zakres i jakość wiadomości,

2) rozumienie materiału naukowego,

3) posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami i umiejętnościami,

4) kultura przekazywania wiadomości,

5) przy  wystawianiu  stopnia  z  wychowania  fizycznego,  muzyki,  plastyki  i  zajęć

technicznych  w szczególności  bierze  się  pod  uwagę  wysiłek  i  zaangażowanie

ucznia  oraz  wywiązywanie  się  z obowiązków  wynikających  ze  specyfiki  tych

zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału
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ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez

szkołę na rzecz kultury fizycznej.

14a.Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim otrzymuje z danych zajęć 

       edukacyjnych roczną ocenę celującą.

14. Dyrektor  szkoły  zwalnia  ucznia  z  zajęć  wychowania  fizycznego,  zajęć  komputerowych

na podstawie  opinii  o  braku możliwości  uczestniczenia  ucznia  w tych  zajęciach,  wydanej

przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

15a. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na 

       zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach 

       wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej 

       opinii.

15. W przypadku gdy okres zwolnienia  ucznia,  z realizacji  zajęć,  o których mowa w ust.  15

uniemożliwia  ustalenie  śródrocznej  lub  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  w  dokumentacji

przebiegu  nauczania  zamiast  oceny  klasyfikacyjnej  wpisuje  się  „zwolniony”  albo

„zwolniona”.

16. Informację o proponowanej rocznej ocenie niedostatecznej z przedmiotów edukacyjnych

oraz nagannej ocenie z zachowania wraz z warunkami poprawy nauczyciel  przekazuje

rodzicom za pisemnym potwierdzeniem na miesiąc przed konferencją klasyfikacyjną.

17. Informacje  o  proponowanej  ocenie  rocznej  innej  niż  niedostateczna  z  przedmiotów

edukacyjnych  oraz  z  zachowania  przekazuje  uczniowi  i  rodzicom  nauczyciel  danego

przedmiotu na 14 dni kalendarzowych przed konferencją klasyfikacyjną. Za przekazanie

informacji  uznaje  się  odpowiedni  wpis  do  dzienniczka  lub  zeszytu  przedmiotowego

ucznia.

18. Ocena proponowana nie jest oceną ostateczną.
19. Ocenę  ostateczną  należy  wystawić  nie  później  niż  na  7  dni  przed  konferencją

klasyfikacyjną.
    Kryteria ocen w kl. IV-VI

1)  Stopień  celujący  otrzymuje  uczeń,  który  posiadł  wiedzę  i  umiejętności  znacznie

wykraczające poza program nauczania danej klasy, samodzielnie i twórczo rozwija własne

uzdolnienia,  biegle  posługuje  się  zdobytymi  wiadomościami  w  rozwiązywaniu

problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje

rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania

tej  klasy,  lub osiąga sukcesy w konkursach i  olimpiadach przedmiotowych,  zawodach

str. 43



Statut  Szkoły Podstawowej nr 16 im. Jana Śniadeckiego w Krakowie

sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu regionalnym albo krajowym

lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.

2)  Stopień  bardzo  dobry  otrzymuje  uczeń,  który  opanował  pełny  zakres  wiedzy  i

umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu w danej klasie, oraz sprawnie

posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i

praktyczne  ujęte  programem  nauczania,  potrafi  zastosować  posiadaną  wiedzę  do

rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.

3)  Stopień  dobry  otrzymuje  uczeń,  który  nie  opanował  w pełni  wiadomości  określonych

programem nauczania danej klasy, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania

zawarte  w  minimum  programowym,  oraz  poprawnie  stosuje  wiadomości,  rozwiązuje

(wykonuje) samodzielnie zadania teoretyczne i praktyczne.

4) Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności

określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nieprzekraczającym wymagań

zawartych  w  minimum  programowym,  oraz  rozwiązuje  (wykonuje)  typowe  zadania

teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności.

5) Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu minimum

programowego,  ale  braki  te  nie  przekreślają  możliwości  uzyskania  przez  danego  ucznia

podstawowej  wiedzy  z  danego  przedmiotu  w  ciągu  nauki,  oraz  rozwiązuje  (wykonuje)

zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności.

6) Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności

określonych w minimum programowym przedmiotu nauczania w danej klasie, a braki

w  wiadomościach  i  umiejętnościach  uniemożliwiają  dalsze  zdobywanie  wiedzy  z  tego

przedmiotu, oraz nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym)

stopniu trudności.

7) Każdy nauczyciel zobowiązany jest opracować, w oparciu o ww. kryteria ogólne,

własny system oceniania  osiągnięć  edukacyjnych  uczniów z  nauczanego  przedmiotu  oraz

poinformować o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów).

Sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów

1. W szkole stosuje się następujące sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów:

1) ustne odpowiedzi uczniów ze zrealizowanego materiału,

2) prace pisemne wykonywane na lekcji,

3) rozwiązywanie zadań w zeszytach ćwiczeń,

4) pisemne i ustne zadania domowe,

5) kartkówki (15-20 min.) –ostatnie trzy tematy lekcyjne,
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6) sprawdziany pisemne,

7) dyktanda,

8) testy sprawdzające,

9) referaty i prace przygotowywane w porozumieniu z nauczycielem,

10) diagnoza osiągnięć uczniów- wewnętrzne w kl. I- III,

11) diagnoza osiągnięć uczniów - wewnętrzne w klasach IV, V i VI z języka polskiego,

języka angielskiego, matematyki i przyrody.

12) diagnoza osiągnięć uczniów - zewnętrzne w kl. VI.

2. Uczestnictwo ucznia w procesie oceniania zapewniają przedmiotowe systemy oceniania

z uwzględnieniem następujących zasad.

1) Praca klasowa jest zapowiedziana uczniom tydzień wcześniej i omówiony jest jej zakres.

2) W ciągu tygodnia uczeń może pisać tylko 2 prace klasowe lub 2 sprawdziany.

3) Oddanie pracy klasowej lub sprawdzianu uczniom musi nastąpić w ciągu 2 tygodni.

4) Pracę klasową ocenioną na ocenę niedostateczną i dopuszczającą można poprawić.

Poprawa jest dobrowolna w formie uzgodnionej z nauczycielem przedmiotu w ciągu tygodnia

od rozdania prac. Oprócz oceny z pracy klasowej wpisuje się ocenę ustaloną w wyniku

poprawy.

5) Przy ocenianiu bierze się pod uwagę wskazówki zamieszczone w orzeczeniach poradni

psychologiczno - pedagogicznej.

3. W dzienniku lub w karcie obserwacji ucznia stosuje się zapisy nieprzygotowania do lekcji,

braku zadania, wprowadza się uwzględniony w przedmiotowym systemie oceniania odrębny

system aktywności szkolnej obejmujący:

1) odrobienie zadania domowego,

2) przygotowanie materiałów, przyborów do lekcji,

3) wykonanie ćwiczeń,

4) przygotowanie krzyżówek, rebusów i innych ciekawych form,

5) zgłaszanie się, aktywne rozwiązywanie problemów dotyczących treści nauczania,

6) prace w grupach,

7) pomoc koleżeńską szkolną i pozaszkolną w zakresie treści nauczania,

8) inne, podlegające ocenie po konsultacji z klasą.

4.  Brak  pracy  domowej  niezgłoszony  wcześniej  przez  ucznia,  a  stwierdzony  przez

nauczyciela

powoduje wpisanie do dziennika oceny niedostatecznej.
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5.  Każdy  uczeń  po  dłuższej  nieobecności  ma  możliwość  zgłoszenia  nauczycielowi  faktu

nieprzygotowania

się do lekcji.

6. Można odstąpić od oceny ucznia w sytuacjach losowych.

§ 4

Ocenianie zachowania uczniów

1. Ocena zachowania wyraża opinię szkoły o uczniu i powinna uwzględniać następujące

elementy:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

3) dbałość o honor i tradycje szkoły,

4) dbałość o piękno mowy ojczystej,

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.  Ocenę  zachowania  śródroczną  i  roczną,  począwszy  od  klasy  IV  ustala  się  według

następującej skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.

3. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania

są ocenami opisowymi.

4. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy na forum klasy tydzień przed konferencją

klasyfikacyjną biorąc pod uwagę co miesięczne oceny ucznia.

5.  Wychowawca  klasy  przy  ustalaniu  oceny  zachowania  powinien  uwzględnić  opinię  o

uczniu:

1) innych nauczycieli (opinia poprzez kartę obserwacji ucznia),

2) uczniów danej klasy (poprzez dyskusję),

3) uwagi innych pracowników szkoły,

4) oraz orzeczenia z poradni psychologiczno - pedagogicznej lub innej poradni czy

lekarza specjalisty.

6. Z zasadami i kryteriami ocen zachowania wychowawca klasy jest zobowiązany zapoznać:

uczniów - na pierwszych godzinach wychowawczych w nowym roku szkolnym, rodziców –

na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym.

7. Wychowawca w porozumieniu z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, ustala ocenę

z  zachowania.  Przy  ocenianiu  brane  będzie  również  pod  uwagę  zachowanie  uczniów  na

świetlicy szkolnej.
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8. Szczegółowe kryteria oceny zachowania klas I-III

1) Zachowanie wzorowe otrzymuje uczeń, który:

a) Bez zastrzeżeń wypełnia obowiązki ucznia,

b) Punktualnie uczęszcza na zajęcia,

c) Z szacunkiem odnosi się do nauczycieli, personelu szkolnego, kolegów,

d) Zawsze bierze czynny udział w lekcjach,

e) Systematycznie przygotowuje się do zajęć,

f) Wzorowo przestrzega ustaleń władz szkolnych i zawsze postępuje zgodnie

z regulaminem szkolnym,

g) Zawsze kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią,

h) Jest koleżeński, uczciwy, nie odmawia pomocy,

i) Szanuje cudze mienie,

i) Wykazuje dużą samodzielność, inicjatywę,

j) Podejmuje się dodatkowych zobowiązań edukacyjnych: rozwija swoje zainteresowania

i umiejętności.

2) Zachowanie bardzo dobre otrzymuje uczeń, który:

a) Wypełnia obowiązki ucznia,

b) Jest punktualny,

c) Z szacunkiem odnosi się do nauczycieli, personelu szkolnego, kolegów,

d) Jest aktywny na zajęciach,

e) Przestrzega norm społecznych,

f) Kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią,

g) Jest koleżeński, uczciwy,

g) Odrabia zadania,

h) Nosi przybory szkolne,

i) Jest obowiązkowy,

j) Bierze udział w konkursach szkolnych i poza szkolnych.

3) Zachowanie dobre otrzymuje uczeń, który:

a) Nie sprawia kłopotów wychowawczych,

b) Zwykle przestrzega ustalonych norm społecznych,

c) Zdarzają mu się spóźnienia,

d) Stara się przestrzegać ustaleń władz szkolnych,

e) Osiąga wyniki szkolne na miarę swoich możliwości,

f) Posiada podstawowe nawyki grzecznościowe,
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g) Potrafi współpracować w grupie,

h) Udziela innym pomocy,

i) Dobrze zachowuje się w szkole i poza nią.

4) Zachowanie poprawne otrzymuje uczeń, który:

a) Często spóźnia się na zajęcia,

b) Jest życzliwy, koleżeński,

c) Osiąga wyniki szkolne na miarę swoich możliwości,

d) Zdarza się, ze nie odrabia zadań,

e) Zapomina przyborów,

f) Nie systematycznie przygotowuje się do zajęć,

g) Nie zawsze przestrzega zasad dobrego zachowania,

h) Zdarza się, że sprawia kłopoty wychowawcze,

i) Przeszkadza w prowadzeniu zajęć,

j) Nie wypełnia poleceń nauczyciela,

k) Nie przestrzega ustaleń władz szkolnych.

5) Zachowanie nieodpowiednie otrzymuje uczeń, który:

a) Sprawia kłopoty wychowawcze,

b) Jego kultura osobista budzi zastrzeżenia,

c) Nie posiada umiejętności współpracy w grupie,

d) Jest niepunktualny,

e) Nie odrabia prac domowych,

f) Nie przynosi przyborów,

g) Przeszkadza w prowadzeniu zajęć,

h) Jest mało koleżeński,

i) Nie bierze udziału w zajęciach,

j) Obojętnie traktuje obowiązki szkolne,

k) Zwykle nie przestrzega regulaminu szkolnego,

l) Czasami stwarza zagrożenie swoim zachowaniem wobec innych.

6) Zachowanie naganne otrzymuje uczeń, który:

a) Posługuje się wulgarnym słownictwem,

b) Nie przestrzega zasad i obowiązujących norm,

c) Jest niepunktualny,

d) Nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych, lekceważy je,

e) Posiada niską kulturę osobistą,
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f) Nie potrafi opanować negatywnych emocji,

g) Zachowuje się niewłaściwie w szkole i poza nią,

h) Przeszkadza w prowadzeniu lekcji,

i) Nie wykazuje żadnej aktywności,

j) Nie potrafi pracować w grupie,

k) Stwarza zagrożenie swoim zachowaniem dla innych.

9. Kryteria oceny zachowania ucznia w klasach IV-VI.

1) Zachowanie wzorowe otrzymuje uczeń, który

a) Przestrzega praw i obowiązków ucznia zatwierdzonych w Statucie Szkoły

(Paragraf – Prawa i obowiązki ucznia) – jest wzorem do naśladowania przez kolegów.

b) Wyróżnia się wysoką kulturą osobistą w każdej sytuacji, z szacunkiem odnosi

się do osób dorosłych, jest uprzejmy i życzliwy wobec kolegów i pracowników

szkoły, stosuje formy grzecznościowe w kontaktach z innymi osobami.

c) Zachowuje się zawsze bezpiecznie.

d) Wzorowo pełni funkcje w szkole, klasie, godnie reprezentuje szkołę w konkursach

i zawodach pozaszkolnych.

e) Jest uczynny, koleżeński, ma pozytywny wpływ na zachowanie rówieśników.

f) Jest prawdomówny, uczciwy i tolerancyjny, szanuje poglądy innych.

g) Niesie pomoc słabszym, stara się przeciwdziałać przemocy.

h) Bierze aktywny udział w życiu klasy, jest pomysłowy i samodzielny w działaniach

na rzecz klasy i szkoły, inicjuje i organizuje imprezy wewnątrzklasowe.

i)  Rozwija  swoje  zainteresowania  i  uzdolnienia,  chętnie  i  aktywnie  uczestniczy  w

dodatkowych imprezach, zajęciach i konkursach, przygotowaniach do uroczystości

szkolnych oraz reprezentuje klasę i szkołę w konkursach i zawodach.

j) Dba o wspólne mienie, przyczynia się do podnoszenia estetyki klasy i szkoły,

szanuje pracę innych.

k) Dba o swój wygląd, jest zawsze stosownie ubrany, nosi strój galowy w wymaganych

okolicznościach, ma zawsze obuwie zmienne.

l) Systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia szkolne, nie ma nieusprawiedliwionych

nieobecności i spóźnień.

m) Nie był upominany za niewłaściwe zachowanie.

2) Zachowanie bardzo dobre otrzymuje uczeń, który

a) Przestrzega praw i obowiązków ucznia zatwierdzonych w Statucie Szkoły

(Paragraf – Prawa i obowiązki ucznia).
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b) Uczeń zachowuje się kulturalnie wobec kolegów i pracowników szkoły, stosuje

formy grzecznościowe, dba o kulturę słowa.

c) Swoim zachowaniem nie stwarza zagrożenia dla siebie i innych.

d) Pracuje systematycznie, jest wytrwały, samodzielny, bardzo dobrze wywiązuje

się z obowiązków ucznia i powierzonych mu funkcji.

e) Jest koleżeński, ma pozytywny wpływ na zachowanie rówieśników.

f) Jest prawdomówny, uczciwy, szanuje poglądy innych.

g) Stara się pomagać słabszym, nie stosuje przemocy.

h) Czynnie uczestniczy w życiu klasy, bywa pomysłowy i samodzielny, niekiedy

inicjuje działania na rzecz klasy.

i) Stara się rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia, bierze udział w zajęciach

dodatkowych, przygotowaniach do uroczystości szkolnych, reprezentuje klasę

i szkolę w konkursach i zawodach.

j) Dba o wspólne mienie, estetykę klasy i szkoły, szanuje pracę innych.

k) Jest stosownie ubrany, nosi strój galowy w wymaganych okolicznościach,

ma zawsze obuwie zamienne.

l) Systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia szkolne, nie ma nieusprawiedliwionych

nieobecności i spóźnień.

m) Jeśli zdarzyło mu się upomnienie poprawił je na bieżąco.

3) Zachowanie dobre otrzymuje uczeń, który

a) Przestrzega praw i obowiązków ucznia zatwierdzonych w Statucie Szkoły

(Paragraf – Prawa i obowiązki ucznia).

b) Kultura osobista i zachowanie wobec kolegów oraz pracowników szkoły nie

budzą zastrzeżeń, stosuje formy grzecznościowe.

c) Bezkonfliktowo funkcjonuje w zespole klasowym, nie stosuje przemocy,

swoim zachowaniem nie stwarza zagrożenia dla siebie i innych. Brak skarg o złym

zachowaniu poza szkołą.

d) Dobrze wywiązuje się z obowiązków ucznia i powierzonych mu funkcji.

e) Jest koleżeński.

f) Jest prawdomówny i uczciwy.

g) Bierze udział w życiu klasy, wykonuje zlecone zadania.

h) Dba o wspólne mienie, porządek i estetykę w swoim otoczeniu, szanuje pracę

innych.

i) Jest stosownie ubrany, nosi strój galowy w wymaganych okolicznościach,
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ma zawsze obuwie zamienne.

j) Systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia szkolne, ma pojedyncze

nieusprawiedliwione godziny i spóźnienia.

4) Zachowanie poprawne otrzymuje uczeń, który

a) Zazwyczaj przestrzega praw i obowiązków ucznia zatwierdzonych w Statucie

Szkoły (Paragraf – Prawa i obowiązki ucznia), w przypadku naruszeń regulaminu

potrafi wyciągnąć właściwe wnioski.

b) Kultura osobista i słownictwo sporadycznie mogą budzić zastrzeżenia, zna

i stosuje podstawowe zwroty grzecznościowe.

c) Sporadycznie przekracza zasady bezpieczeństwa, bywa upominany, zdarza

mu się nieprzestrzeganie szkolnego regulaminu.

d) Brak mu wytrwałości w spełnieniu przyjętych na siebie obowiązków, trzeba

mu o nich przypominać.

e) Stara się być koleżeński.

f) Stara się być prawdomówny i uczciwy.

g) Na ogół uczestniczy w życiu klasy.

h) Stara się uczestniczyć w zajęciach dodatkowych np. przygotowaniu do imprez

klasowych lub szkolnych

i) Jest na ogół stosownie ubrany, sporadyczne braki obuwia zamiennego.

j) Zdarzają się pojedyncze nieusprawiedliwione spóźnienia i nieobecności.

5) Zachowanie nieodpowiednie otrzymuje uczeń, który

a) Nie przestrzega praw i obowiązków ucznia zatwierdzonych w Statucie Szkoły

(Paragraf – Prawa i obowiązki ucznia).

b) Kultura osobista budzi zastrzeżenia, nie stosuje podstawowych zwrotów

grzecznościowych, niewłaściwie odnosi się do kolegów i pracowników szkoły.

c) Często nie przestrzega regulaminu zachowania, bywa agresywny, swoim zachowaniem

stwarza zagrożenie dla innych i siebie.

d) Narusza dyscyplinę podczas lekcji, nie wykonuje wszystkich poleceń, jest

wielokrotnie upominany.

e) Często łamie prawa i obowiązki ucznia, ma negatywny wpływ na rówieśników.

f) Zdarza mu się postępować nieuczciwie i mijać się z prawdą.

g) Niszczy mienie szkoły i kolegów, nie szanuje pracy innych.

h) Jest często niestosownie ubrany, często nie zmienia obuwia.

i) Ma pojedyncze nieusprawiedliwione spóźnienia i nieobecności.
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j) Naraża na szwank dobre imię szkoły.

6) Zachowanie naganne otrzymuje uczeń, który

a) Nie przestrzega praw i obowiązków ucznia zatwierdzonych w Statucie Szkoły

(Paragraf – Prawa i obowiązki ucznia).

b) Kultura osobista i słownictwo budzą poważne zastrzeżenia, cechuje go brak

szacunku dla osób dorosłych, ma lekceważący stosunek do kolegów, jest arogancki

i wulgarny, poniża godność drugiego człowieka.

c) Świadomie stwarza sytuacje zagrażające bezpieczeństwu, jest często agresywny

w stosunku do innych, prowokuje postawy sprzyjające agresji, narusza nietykalność

osobistą, które utrudniają lub uniemożliwiają prowadzenie lekcji, przeszkadza

kolegom, nie wykonuje poleceń i nie reaguje na upomnienia.

d) Notorycznie łamie prawa i obowiązki ucznia, ma negatywny wpływ na rówieśników.

e) Kłamie, oszukuje, wymusza lub kradnie inne przedmioty.

f) Niszczy mienie szkoły i innych uczniów, dokonuje aktów wandalizmu.

g) Jest często niestosownie ubrany, nagminnie nie zmienia obuwia.

h) Ma nieusprawiedliwione nieobecności, spóźnia się i wagaruje.

i) Naraża na szwank dobre imię szkoły.

Klasyfikowanie uczniów przeprowadza się 2 razy w ciągu roku szkolnego:

1) śródroczne za 1 okres w styczniu,

2) roczne pod koniec czerwca.

3. Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocje do klasy programowo wyższej, jeżeli ze

wszystkich  zajęć  edukacyjnych  określonych  w szkolnym planie  nauczania,  uzyskał  oceny

klasyfikacyjne

roczne wyższe od stopnia niedostatecznego.

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 otrzymują z danych zajęć

edukacyjnych  celującą  roczną  ocenę  klasyfikacyjną,  a  w  przypadku  zajęć  edukacyjnych,

których realizacja  zakończyła  się w klasie  programowo niższej  -  celującą końcową ocenę

klasyfikacyjną  z tych zajęć.

6. Uczeń klasy VI, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie do dnia 20 sierpnia danego

roku, powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej.
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7.  Klasyfikowanie  roczne  począwszy  od  klasy  IV  polega  na  podsumowaniu  osiągnięć

edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym

planie  nauczania  w  oparciu  o  kryteria  i  ustaleniu  ocen  klasyfikacyjnych  oraz  oceny  z

zachowania według skali.

8.  Przed  śródrocznym  i  rocznym  klasyfikacyjnym  posiedzeniem  Rady  Pedagogicznej

poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych

opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych:

1)  na  tydzień  przed  klasyfikacyjnym  posiedzeniem  Rady  Pedagogicznej  nauczyciele

poszczególnych  przedmiotów i  wychowawcy  klas  są  zobowiązani  do  wystawienia  ocen  i

poinformowania  ucznia  o  przewidywanych  dla  niego  stopniach  śródrocznych  (rocznych).

Informacja o ww. ocenach przekazywana jest rodzicom (prawnym opiekunom) ucznia,

2) o przewidywanym dla ucznia śródrocznym (rocznym) stopniu niedostatecznym, należy

poinformować  ucznia  (ustnie)  i  jego rodziców (forma ustna  i  pisemna)  na miesiąc  przed

rocznym posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej,

3) w razie nieobecności rodzica na zebraniu klasowym, a także nie zgłoszenia się na rozmowę

indywidualną  z  wychowawcą  klasy  -  wychowawca  obowiązany  jest  przesłać  rodzicom

informację listem poleconym,

4)  niestawienie  się  rodzica  na  zebranie,  a  następnie  nieodebranie  informacji  listownej

wyklucza starania rodziców o przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego.

9.  Ustalona  przez  nauczyciela  niedostateczna  ocena  klasyfikacyjna  śródroczna lub roczna,

może  być  zmieniona  tylko  w  wyniku  egzaminu  poprawkowego  lub  egzaminu

sprawdzającego.

§ 5

Zmiany wymagań edukacyjnych

1.  Nauczyciel  jest  zobowiązany,  na  podstawie  pisemnej  opinii  poradni  psychologiczno  –

pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, obniżyć wymagania edukacyjne, o których

mowa w  §11 i  §13, w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w

uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym

wynikającym z programu nauczania.

2. Decyzje o obniżeniu uczniowi wymagań programowych z jednego, kilku lub wszystkich

przedmiotów podejmuje Dyrektor na podstawie wniosku rodziców lub pedagoga, nauczyciela

uczącego  danego przedmiotu  za  zgodą rodziców (prawnych  opiekunów) i  opinii  wydanej

przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną współpracującą ze szkołą albo inną poradnię

specjalistyczną placówki służby zdrowia.
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3. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) Dyrektor po zasięgnięciu opinii nauczycieli

i po uzyskaniu orzeczenia poradni psychologiczno - pedagogicznej  może przenieść ucznia

szczególnie  uzdolnionego  do  klasy  programowo  wyższej  w  celu  kontynuowania  dalszej

nauki. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki należy w

szczególności  brać  pod  uwagę  wysiłek  wkładany  przez  ucznia  w  wywiązywanie  się  z

obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

4.  W uzasadnionych  przypadkach  uczeń  może  być  zwolniony na  czas  określony z  zajęć

wychowania fizycznego. Decyzje o tym zwolnieniu podejmuje Dyrektor na podstawie opinii

o  ograniczonych  możliwościach  uczestniczenia  ucznia  w  tych  zajęciach,  wydanej  przez

lekarza.  W przypadku  zwolnienia  ucznia  z  zajęć  w  dokumentacji  z  przebiegu  nauczania

zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

Egzamin sprawdzający
1.  Uczeń  ma  prawo  składania  podania  o  egzamin  sprawdzający,  jeżeli  ustalona  przez

nauczyciela ocena okresowa (roczna) jest jego zdaniem lub zdaniem jego rodziców zaniżona.

2. Egzamin sprawdzający przeprowadza się na pisemna prośbę rodziców ucznia, zgłoszoną do

Dyrektora, egzamin odbywa się w terminie ustalonym przez Dyrektora, przy czym nie może

to  być  termin  późniejszy  niż  przedostatni  dzień  przed  konferencją  klasyfikacyjną  Rady

Pedagogicznej.

3. Dla przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego, Dyrektor powołuje trzyosobową komisję

w składzie:

1) Dyrektor albo inny nauczyciel pełniący w szkole funkcję kierowniczą jako przewodniczący

komisji,

2) nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu - jako egzaminator,

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

4.  Egzamin  sprawdzający  przeprowadza  się  w  formie  pisemnej  lub  ustnej  z  wyjątkiem

przedmiotów:

plastyka, muzyka, elementy informatyki, kultura fizyczna, z których egzamin powinien

mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

5.  Pytania  (ćwiczenia,  zadania  praktyczne)  egzaminacyjne  proponuje  egzaminator,  a

zatwierdza przewodniczący komisji w porozumieniu z członkiem komisji. Stopień trudności

pytań (ćwiczeń, zadań praktycznych) musi odpowiadać kryteriom stopnia o który ubiega się

uczeń.

6. Komisja o której mowa w ust.3 może na podstawie egzaminu sprawdzającego podwyższyć
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stopień -  w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu,  a w innym przypadku pozostawia

stopień ustalony przez nauczyciela.

7. Z przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego sporządza się protokół zawierający: skład

komisji,  termin  egzaminu,  pytania  (ćwiczenia,  zadania  praktyczne)  egzaminacyjne,  wynik

egzaminu oraz stopień ustalony przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne odpowiedzi

ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do

arkusza ocen ucznia, w którym wpisuje się datę egzaminu oraz ustalony stopień.

9. Uczeń, który z udokumentowanych przyczyn losowych nie mógł w wyznaczonym terminie

przystąpić do egzaminu sprawdzającego, może przystąpić do niego w terminie określonym

przez  Dyrektora,  przy  czym  może  to  być  termin  późniejszy  niż  ostatni  dzień  przed

klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej podsumowującej okres I lub rok szkolny.

§ 6

Egzamin klasyfikacyjny

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. Uczeń  nieklasyfikowany  z  powodu  nieusprawiedliwionej  nieobecności  może  zdawać

egzamin klasyfikacyjny za zgodą Rady Pedagogicznej.

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki,

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla  ucznia,  o  którym mowa w ust.  5 pkt  2),

nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: zajęcia techniczne, plastyka, muzyka

i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

6. Uczniowi,  o którym mowa w ust.  5,  zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala  się

oceny zachowania.

7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

8. Egzamin klasyfikacyjny z  plastyki,  muzyki,  zajęć technicznych,  zajęć komputerowych

i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zajęć praktycznych.

9. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
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10a.Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 

       zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych.

10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i 5 pkt 1, przeprowadza

komisja, w skład której wchodzą: 

1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji 

2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, przeprowadza komisja

w skład której wchodzą: 

1) Dyrektor  szkoły  lub  nauczyciel  wyznaczony  przez  dyrektora  szkoły  -  jako

przewodniczący komisji,

2) nauczyciel  albo  nauczyciele  obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych,  z  których

przeprowadzany jest ten egzamin.

 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.

12. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów –

rodzice ucznia.

13. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się  protokół.  Do protokołu

dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i

zwięzłą  informację o wykonaniu  przez ucznia zadania praktycznego.  Protokół  stanowi

załącznik do arkusza ocen ucznia.

14. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

15. Uczeń,  który  z  przyczyn  usprawiedliwionych  nie  przystąpił  do  egzaminu

klasyfikacyjnego, może przystąpić ponownie w terminie wyznaczonym przez Dyrektora

szkoły.

16. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu

nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany". Ustalona przez

nauczyciela  albo  uzyskana  w  wyniku  egzaminu  klasyfikacyjnego  roczna  ocena

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna z zastrzeżeniem § 50.

17. Ustalona  przez  nauczyciela  i  uzyskana  w  wyniku  egzaminu  klasyfikacyjnego

niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona

w wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem  § 49.
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18. Ustalona  przez  wychowawcę  klasy  roczna  ocena  klasyfikacyjna  zachowania

jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 49.

19. Ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena jest ostateczna.

§ 7

Zastrzeżenia do klasyfikacji

1. Uczeń  lub  jego  rodzice  mogą  zgłosić  zastrzeżenia  do  Dyrektora  szkoły,  jeżeli  uzna,

że 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 zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak

niż  w  ciągu  2  dni   roboczych  od  dnia  zakończenia  rocznych  zajęć  dydaktyczno-

wychowawczych.

2. W  przypadku  stwierdzenia,  że  roczna  ocena  klasyfikacyjna  z  zajęć  edukacyjnych

lub roczna  ocena  klasyfikacyjna  zachowania  została  ustalona  niezgodnie  z  przepisami

prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza

sprawdzian  wiadomości  i  umiejętności  ucznia,  w  formie  pisemnej  i  ustnej,

oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,

2) w przypadku  rocznej  oceny klasyfikacyjnej  zachowania  – ustala  roczną  ocenę

klasyfikacyjną  zachowania  w  drodze  głosowania  zwykłą  większością  głosów;

w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

2a. Komisja, o której mowa w ust. 2 pkt 2 ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w 

      terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1.

3. Termin  sprawdzianu,  o  którym mowa w ust.  2  pkt  1,  uzgadnia  się  z  uczniem i  jego

rodzicami, przy czym nie może on być dłuższy niż 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, 

o których mowa w ust. 1.

4. W skład komisji wchodzą:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

1.a) Dyrektor  szkoły  albo  nauczyciel  wyznaczony  przez  Dyrektora  -  jako

przewodniczący komisji,

1.b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

1.c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
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2.a) Dyrektor szkoły albo nauczyciel  wyznaczony przez dyrektora szkoły –

jako przewodniczący komisji,

2.b) wychowawca oddziału,

2.c) pedagog,

2.d) psycholog,

2.e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

2.f) przedstawiciel Rady Rodziców

2.g) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale.

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 negatywnej  rocznej  oceny

klasyfikacyjnej  z  zajęć edukacyjnych,  która może być  zmieniona  w wyniku egzaminu

poprawkowego.

7. Z prac komisji sporządza się protokół. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

8. Uczeń, który z przyczyn  usprawiedliwionych nie przystąpił  do sprawdzianu, o którym

mowa w ust. 2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym

terminie  wyznaczonym  przez  Dyrektora  szkoły  w  uzgodnieniu  z  uczniem  i  jego

rodzicami.

§ 8

Egzamin poprawkowy

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  części  ustnej,  z  wyjątkiem

egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych oraz wychowania

fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
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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  albo  nauczyciel  wyznaczony  przez  dyrektora  szkoły  –  jako

przewodniczący komisji,

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

5. Nauczyciel,  o którym mowa w ust. 4 pkt 2, może być zwolniony z udziału w 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.

6. Z  przeprowadzonego  egzaminu  poprawkowego  sporządza  się  protokół.  Do  protokołu

dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i

zwięzłą  informację o wykonaniu  przez ucznia zadania praktycznego.  Protokół  stanowi

załącznik do arkusza ocen ucznia.

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.

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.

10. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić w terminie 5 dni roboczych zastrzeżenia do oceny

ustalonej  w wyniku  egzaminu  poprawkowego,  jeśli  uznają,  że  została  ona  ustalona

niezgodnie  z przepisami  prawa  dotyczącymi  ustalenia  tej  oceny.  Przeprowadza  się

wówczas postępowanie przewidziane w § 49 ust.  2. W tym przypadku ocena ustalona

przez komisję jest ostateczna. 
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§ 9
Odwołanie od rocznej oceny z zachowania

1.  Uczeń,  jego rodzice  lub  prawni opiekunowie  mogą  zgłosić  zastrzeżenia  do Dyrektora,

jeżeli uznają, że roczna (semestralna) 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

przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2.  Pisemne  i  umotywowane  odwołanie  składa  rodzic  lub  prawny  opiekun  dziecka  do

Dyrektora.

3. Dyrektor rozstrzyga czy wychowawca przestrzegał obowiązującego trybu i kryteriów

ustalania oceny z zachowania, poprzez analizę dokumentacji wychowawcy klasowego.

1) Na 30 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych wychowawca

przedstawia rodzicom na zebraniu a uczniom podczas godziny wychowawczej

proponowane oceny roczne z zachowania.

2) Dyrektor przeprowadza rozmowę z wychowawcą mającą na celu przedstawienie

uzasadnienia wystawionej oceny.

4. Dyrektor stwierdzając zachowanie obowiązującego trybu ustalania oceny z zachowania

utrzymuje w mocy wystawioną wcześniej ocenę.

5. W przypadku stwierdzenia, że roczna klasyfikacyjna ocena z zachowania została ustalona

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor powołuje

komisję, która ustala roczną klasyfikacyjną ocenę z zachowania.

6. W skład komisji wchodzą: Dyrektor lub jego zastępca jako przewodniczący komisji,

wychowawca klasy, wskazany przez Dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne

w danej klasie i koordynator ds. pedagogiczno-wychowawczych.

7. Ustalona przez komisję ocena nie może być niższa od ustalonej wcześniej i nie przysługuje

od niej dalsze odwołanie.

§ 10

W  klasie  VI  szkoły  podstawowej  jest  przeprowadzany  sprawdzian  poziomu  opanowania

umiejętności,  ustalonych  w  standardach  wymagań  będących  podstawą  przeprowadzania

sprawdzianu  w  ostatnim  roku  nauki  w  szkole  podstawowej.  Sposób  przeprowadzenia  i

oceniania sprawdzianu opisują oddzielne przepisy.

§ 11

1. Wszelkie spory wynikłe z interpretacji tego systemu oceniania rozstrzyga Dyrektor.
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Rozdział VII

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW

&1

Prawa i obowiązki ucznia

1. Uczeń ma prawo:

1) do informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania,

2) posiadać pełną wiedzę na temat wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania

poszczególnych ocen z przedmiotów i zachowania,

3) do sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów

w nauce,

4) do znajomości na bieżąco ocen z poszczególnych przedmiotów,

5) do opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo,

ochrony  przed  wszelkimi  formami  przemocy  fizycznej  bądź  psychicznej  oraz  ochrony  i

poszanowania jego godności,

6) do swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a

także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób,

7) do rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

8) do nietykalności osobistej,

9) do życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie kształcenia i wychowania,

10)  zwracania  się  do  wychowawców,  pedagoga,  innych  nauczycieli  oraz  Dyrektora  ze

wszystkimi problemami, celem uzyskania pomocy,

11) uczestnictwa w konkursach, przeglądach i zawodach,

12) korzystania z pomocy materialnej zgodnie z wyznaczonymi kryteriami,

13) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową,

14)  korzystania  z  pomieszczeń  szkolnych,  sprzętu  szkolnego,  środków  dydaktycznych,

biblioteki.

2. Uczeń ma obowiązek:

1) przestrzegać postanowień zawartych w Statucie Szkoły,

2) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych i życiu szkoły,

3) przestrzegać zasad kultury współżycia  w odniesieniu do kolegów, nauczycieli  i  innych

pracowników szkoły,
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4)  szanować  mienie  szkolne,  zgłaszać  nauczycielom  wszelkie  zniszczenia  i  odpowiadać

materialnie za wyrządzoną szkodę,

5) w czasie przerw:

a) zachowywać się w sposób zgodny z zasadami bezpieczeństwa,

b) pozostawić uporządkowane swoje miejsce pracy,

c) nie hałasować,

d)  po  dzwonku  na  lekcję  ustawić  się  w  parach  przed  salą  i  w  spokoju  oczekiwać  na

nauczyciela,

6) w czasie lekcji:

a) wypełniania poleceń nauczyciela,

b) dbania o porządek na ławce i wokół siebie,

c) systematycznego i aktywnego udziału w lekcji,

d) posiadać pomoce potrzebne do lekcji oraz dzienniczek ucznia i okazywać go na każde

żądanie nauczyciela,

7) w przypadku nieobecności w szkole przestrzegać następujących zasad:

a) Uczeń ma obowiązek systematycznie i punktualnie uczęszczać na zajęcia lekcyjne.

b) Wychowawca przechowuje usprawiedliwienia do końca roku szkolnego.

c) Uczeń ma obowiązek dostarczyć usprawiedliwienie w ciągu pierwszych 7 dni po powrocie

do szkoły.

d) Uczeń nie może samowolnie opuścić szkoły przed zakończeniem zajęć.

W uzasadnionych przypadkach wychowawca podejmuje decyzję o wcześniejszym zwolnieniu

ucznia z zajęć w porozumieniu z jego rodzicami.

e)  uznaniu  usprawiedliwienia  za  zasadne  decyduje  wychowawca.  Usprawiedliwienia

dostarczone po terminie nie będą honorowane.

f) Po 15 godzinach nieusprawiedliwionych wychowawca przeprowadza rozmowę

wyjaśniającą z uczniem i powiadamia jego rodziców -  Ustne Upomnienie Wychowawcy.

Rozmowy z uczniem lub rodzicami wychowawca odnotowuje w dzienniku.

g)  Po 30 godzinach  nieusprawiedliwionych  wychowawca  przeprowadza  kolejną  rozmowę

wyjaśniającą z uczniem i powiadamia rodziców-Nagana Wychowawcy. Fakt odnotowuje w

dzienniku.

h) Po 60 godzinach nieusprawiedliwionych wychowawca zawiadamia dyrektora szkoły-ustne

Upomnienie Dyrektora.

i)  Po 100 godzinach nieusprawiedliwionych wychowawca zawiadamia dyrektora -  Nagana

Dyrektora Szkoły na piśmie.
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8) zgłaszać nauczycielowi wszelkie przejawy agresji i przemocy,

9) wystrzegać się wszelkich szkodliwych nałogów: nie palić tytoniu,  nie pić alkoholu,  nie

używać narkotyków,

10) przestrzegać zasad higieny,

11) dbać o estetyczny wygląd:

a) w szkole obowiązuje obuwie zamienne -  nie wyglądające jak obuwie pozaszkolne.

b) strój galowy:

Przez strój galowy należy rozumieć:

  dla dziewcząt - elegancka spódnica nie krótsza niż do kolan w kolorach stonowanych

(granatowy, czarny, szary, brązowy) i biała bluzka bez głębokich dekoltów.

  dla chłopców – ciemne spodnie w klasycznym kroju, biała koszula, buty wizytowe.

  Elementem  należącym  do  stroju  galowego  zarówno  dla  dziewcząt  jak  i  chłopców  jest

krawat  Szkoły  Podstawowej  nr  16  w  Krakowie.  Strój  galowy  obowiązuje  podczas

uroczystości  szkolnych,  rozpoczęcia  i  zakończenia  roku  szkolnego,  egzaminów,  świąt

państwowych.  Strój  galowy obowiązuje również wtedy,  gdy uczeń reprezentuje  szkołę na

zewnątrz

- o ile organizator nie ustali inaczej oraz zawsze na polecenie przełożonych.

c) ubiór codzienny:

  Strój  codzienny  ucznia  na  terenie  szkoły  powinien  być  skromny i  schludny,  a  wygląd

zadbany i czysty.

  Na lekcjach wychowania fizycznego ze względu na bezpieczeństwo zabrania się noszenia

biżuterii.

Dziewczęta obowiązują następujące normy dotyczące stroju codziennego:

  spódnica nie krótsza niż do kolan, w stonowanej kolorystyce, zabronione krzykliwe kolory

(jaskrawy róż, zieleń, żółty, pomarańczowy),

  bluzka, koszula, sweter bez dekoltów, przynajmniej do bioder, w stonowanych odcieniach;

w szkole zabronione jest noszenie odzieży odsłaniającej ciało (brzuch, plecy),

  spodnie o klasycznym kroju, dżinsy, dopuszczalne tzw. „rybaczki”, wykluczone krótkie

spodenki,

  biżuteria: dopuszczalne są krótkie kolczyki przy uszach

Chłopców obowiązują następujące normy dotyczące stroju codziennego:

  chłopców obowiązują długie spodnie o klasycznym lub sportowym kroju bez dziur, rozcięć,

w stonowanych kolorach, dopuszczalne tzw. „rybaczki”, zabrania się noszenia szortów,

  obuwie noszone w szkole powinno być bezpieczne,
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  sweter,  koszula,  koszulka,  bluza  powinny  być  klasycznego  kroju,  w  stonowanych

odcieniach

Na terenie szkoły uczeń nie może chodzić w nakryciu głowy (czapka, kaptur, chustka).

Obowiązuje obuwie zamienne w formie tenisówek, trampek, halówek na nieślizgającej  się

podeszwie.

d) sankcje

  w razie niestosowania się ucznia do regulaminu wychowawca informuje rodzica/prawnego

opiekuna o niewłaściwym ubiorze i przez kolejne dni zajęć szkolnych ponownie kontroluje

strój ucznia,

  w chwili przynajmniej trzykrotnego naruszenia zasad ubioru przez ucznia, gdy wychowanek

był  o  tym poinformowany,  wychowawca ma prawo obniżyć  ocenę z  zachowania o jeden

stopień,

 w momencie powtarzających się odstępstw od zasad, gdy skorygowanie stroju nie następuje,

wzywa się rodziców lub prawnych opiekunów do szkoły.

3.  W szkole obowiązuje całkowity zakaz używania  telefonów komórkowych,  ładowarek i

innych  urządzeń  elektronicznych.  Naruszenie  powyższej  zasady  przez  ucznia  spowoduje

zabranie  urządzenia  i  oddanie  „w  depozyt”  do  Dyrektora.  O  fakcie  tym  poinformowani

zostaną  rodzice/prawni  opiekunowie  ucznia.  Urządzenia  zostaną  wydane  rodzicowi  lub

prawnemu opiekunowi ucznia.

4. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy pozostawione na jej terenie.

5. W razie konieczności uczeń może zostać zwolniony z lekcji tylko na podstawie pisemnej

prośby  rodziców  lub  opiekunów  prawnych  w dzienniczku  ucznia  (należy  podać  godzinę

wyjścia  ze  szkoły).  Nauczyciel  wyraża  zgodę  podpisując  prośbę  i  odnotowując  godzinę

zwolnienia. Uczeń jest zobowiązany przedstawić zwolnienie pani szatniarce i na tej podstawie

wydaje mu się odzież wierzchnią.

6. W przypadku, kiedy uczeń uważa, że jego prawa zostały naruszone może odwołać się do

wychowawcy lub Dyrektora.

§ 2

Nagrody, wyróżnienia i kary

1. Szkoła może przyznać zasługującym na to uczniom następujące wyróżnienia lub nagrody:

1) tytuł  wzorowego ucznia -  I  okres (w klasach 0-3 – za wysokie  wyniki  w nauczaniu  i

najlepsze zachowanie; w klasach 4-5 - średnia ocen: powyżej 4,75 zachowanie wzorowe lub

bardzo dobre),
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2) tytuł wzorowego ucznia klasy - nagroda książkowa na koniec roku szkolnego w klasach 0-

3 – za wysokie wyniki w nauczaniu i najlepsze zachowanie; w klasach 4-5 – średnia ocen

powyżej 4,75 zachowanie wzorowe lub bardzo dobre),

3)  tytuł  Wzorowego  Absolwenta  (uczeń,  który  w  klasie  czwartej,  piątej  uzyskał  tytuł

wzorowego ucznia),  w klasie  6 ma zachowanie wzorowe, średnia ocen powyżej  4,75 bez

oceny dostatecznej na koniec roku

4) pochwałę Dyrektora,

5) świadectwo z wyróżnieniem,

6) list pochwalny do rodziców.

2. Uczeń może być ukarany za:

1) nieuzasadnione opuszczanie zajęć szkolnych (indywidualne, grupowe),

2) nieodpowiedni strój, wygląd,

3) dewastacje mienia szkolnego,

4) niszczenie środowiska przyrodniczego,

5) agresywne zachowanie (bójki),

6) palenie papierosów, picie alkoholu, stosowanie środków odurzających,

7) kłamstwa, fałszerstwa, kradzież,

8) wulgarny sposób bycia (gesty, słownictwo),

9) brak szacunku dla dorosłych,

10) obojętność wobec czynienia zła,

11) złe zachowanie poza szkołą.

3. Szkoła może stosować wobec uczniów następujące rodzaje kar:

1) wpisanie uwagi do dzienniczka ucznia lub nagana,

2) upomnienie przez wychowawcę wobec klasy lub nagana,

3) upomnienie przez Dyrektora wobec klasy lub nagana,

4) pisemna nagana Dyrektora z pismem do Rodziców,

5) odebranie prawa do uczestnictwa w dyskotece, wycieczce,

6) przeniesienie do równoległej klasy ( w tej samej szkole) uchwałą Rady Pedagogicznej,

7) obniżenie oceny z zachowania do nagannej włącznie, za zgodą Rady Pedagogicznej,

8) nagana Dyrektora z ostrzeżeniem,

9) przeniesienie do innej szkoły za szczególnie rażące naruszenie obowiązków szkolnych

za zgodą Kuratorium Oświaty.

4. Kara nie może naruszać godności osobistej ucznia - każdorazowo sprawcy(om) zła należy

wyjaśniać istotę dokonanego czynu i sens zastosowania kary.
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5. W przypadku spraw skomplikowanych  należy powołać komisję  do ich  rozpatrzenia,  w

skład  której  powinni  wchodzić:  wychowawca,  koordynator  ds.  pedagogiczno-

wychowawczych, uczeń lub uczniowie.

6. Jeżeli doszło do dewastacji mienia szkolnego szkoda ma być naprawiona przez rodziców

ucznia(ów).

7. Kary należy stopniować.

8. O zastosowaniu kary wobec ucznia wychowawca informuje rodziców.

9. Od nałożonej kary przysługuje uczniowi lub jego rodzicom odwołanie.

10. Odwołanie od orzeczonej kary składają rodzice do Dyrektora pisemnie w ciągu 3 dni

roboczych

od uzyskania informacji o nałożeniu na ucznia kary.

11.  Ostateczną  decyzję  podejmuje  Dyrektor  po zakończeniu  postępowania  wyjaśniającego

(rozmowa

z wychowawcą, koordynatorem ds. pedagogiczno-wychowawczych , nauczycielami).

12. Odpowiedź pisemną na wniesione odwołanie rodzice otrzymują w ciągu 7 dni od dnia

odwołania.

13. Można odstąpić od kary lub zawiesić karę na okres 1 m-ca za poręczeniem udzielonym

przez: nauczyciela, wychowawcę lub Samorząd Uczniowski.

14. Dyrektor może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej

szkoły w następujących przypadkach:

1) wykorzystanie wszystkich kar przewidzianych w Statucie- gradacja kar,

2) dalsze naganne zachowanie ucznia,

3) demoralizujący wpływ na uczniów związany ze zbytnią pewnością siebie

wypływającą z dobrej znajomości otoczenia,

4) konflikt z prawem.

Rozdział VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 1

1. Szkoła używa pieczęci urzędowych oraz innych pieczęci i stempli zgodnie z odrębnymi

przepisami.

1) Rejestr pieczęci i stempli używanych w szkole stanowi załącznik do Statutu.
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2) Tryb  postępowania  w  przypadku  utraty,  zniszczenia  lub  likwidacji  pieczęci

regulują odrębne przepisy.

2. Szkoła posiada własny sztandar  oraz ceremoniał szkolny.

3. Szkoła posiada stronę internetową.

4. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację szkolną zgodnie z odrębnymi przepisami.

5. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.

6. Zmiana lub nowelizacja statutu może nastąpić w następujących przypadkach:

1) zmiana przepisów prawa,

2) zmiany organizacyjne w szkole,

3) zalecenia organów kontrolnych,

4) na wniosek Rady Rodziców,

5) na wniosek Rady Pedagogicznej.

7. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia go przez Radę Pedagogiczną.

SPIS TREŚCI:

Wstęp …...........................................................................................s. 5

Rozdział I......................................................................................... s. 5
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