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STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Obrońców Wizny w Wiźnie
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA WSTĘPNE
§1
1. Szkoła Podstawowa w Wiźnie jest publiczną szkołą podstawową.
2. Siedzibą szkoły są budynki przy ul. Pl. kpt. Raginisa 12, 18-430 Wizna.
3. Szkoła nosi imię: Obrońców Wizny.
4. Pełna nazwa szkoły brzmi – Szkoła Podstawowa im. Obrońców Wizny w Wiźnie i jest
używana w pełnym brzmieniu.
5. Szkołę prowadzi Gmina Wizna.
6. Organem prowadzącym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Podlaski Kurator
Oświaty w Białymstoku.
§2
1. Czas trwania nauki w szkole wynosi 8 lat.
2. Szkoła prowadzi oddziały przedszkolne.
3. Klasy dotychczasowego Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Wiźnie
prowadzone są w Szkole Podstawowej do 31 sierpnia 2019 roku.
4. Świadectwo ukończenia szkoły potwierdza uzyskanie wykształcenia podstawowego
i uprawnia do ubiegania się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

§3
1. Szkoła jest jednostką budżetową Gminy Wizna.
2. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.
§4
1. Ilekroć w statucie jest mowa o:
1) szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Obrońców Wizny
w Wiźnie,
2) statucie – należy przez to
im. Obrońców Wizny w Wiźnie,

rozumieć

Statut

Szkoły

Podstawowej
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3) nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego
szkoły,
4) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz
osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem,
5) organie prowadzącym - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Wizna.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA SZKOŁY
§5
Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające
szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny
szkoły.
§6
1. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:
1) szkolny zestaw programów nauczania który obejmuje działalność szkoły
z punktu widzenia dydaktycznego,
2) program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący:
a) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów oraz
b) treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb
rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę
potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej,
skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
2. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły mają obowiązek realizować program
wychowawczo-profilaktyczny szkoły. Treści wychowawcze realizuje się w ramach
zajęć edukacyjnych, zajęć z wychowawcą oraz zajęć pozalekcyjnych.
3. Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach edukacyjnych:
1) wychowanie przedszkolne – organizowane w oddziałach przedszkolnych,
2) pierwszy etap edukacyjny – oddziały I-III szkoły podstawowej,
3) drugi etap edukacyjny – oddziały IV-VIII szkoły podstawowej
4. Szkoła realizuje projekty edukacyjne w oparciu o zewnętrzne źródła finansowania
w celu wzbogacenia oferty edukacyjnej.
§7
1. Celem kształcenia w szkole jest przede wszystkim dbałość o integralny rozwój
biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia, a zadaniami są:
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1) wprowadzenie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy,
solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku do tradycji, wskazywanie
wzorców postepowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających
bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele),
2) wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej,
regionalnej i etnicznej,
3) formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku do godności
4) rozwijanie kompetencji, takich
przedsiębiorczość, wolontariat,

jak:

kreatywność,

innowacyjność,

5) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania,
argumentowania i wnioskowania,
6) ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności,
7) rozbudzenie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki,
8) wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich
umiejętności, które pozwolą w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany
zrozumieć świat,
9) wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi
dalszej edukacji,
10) wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębienie wiedzy oraz
zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej,
11) kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności
w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość,
12) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia, opartego na
umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy,
13) ukierunkowanie ucznia ku wartościom.
2. Szkoła w szczególności:
1) Umożliwia i uwzględnia optymalne warunki rozwoju uczniów;
2) Przestrzega zasad bezpieczeństwa oraz promocji i ochrony zdrowia w czasie
zajęć szkolnych i przerw międzylekcyjnych;
3) Uświadamia uczniom poczucie tożsamości narodowej w toku zajęć lekcyjnych;
4) Rozwija ucznia patriotycznie poprzez organizację apeli i uroczystości z okazji
rocznic państwowych;
5) Określa organizację współdziałania z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
stosownie do potrzeb uczniów i ich rodziców;
6) Prowadzi koła zainteresowań i koła przedmiotowe, zajęcia specjalistyczne,
dydaktyczno-wyrównawcze i zajęcia gimnastyki korekcyjnej;
7) Zapewnia opiekę pedagoga szkolnego wspomaganą badaniami i zaleceniami
poradni psychologiczno-pedagogicznej;
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6) Zapewnia opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez: umożliwienie
realizowania indywidualnych programów nauczania, ukończenia szkoły
w skróconym czasie, udziału w konkursach przedmiotowych, funkcjonujących na
terenie
szkoły.
Uczeń
ma
prawo
przystąpić
do
konkursów
w innej szkole, jeżeli w szkole macierzystej takowego konkursu się nie organizuje;
7) Zapewnia upowszechnienie wiedzy ekologicznej wśród młodzieży oraz
kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska;
8) Kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji RP, a także wskazaniami
zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie
Praw Obywatelskich oraz Międzynarodowej Konwencji o Prawach Dziecka;
9) Reprezentuje chrześcijański i etyczny system wartości, za podstawę przyjmuje
uniwersalne zasady etyki przy zachowaniu zasad pełnej tolerancji w odniesieniu do
uczniów i osób o innych światopoglądach, przekonaniach religijnych;
10) Umożliwia uczniom naukę religii lub etyki, zgodnie z życzeniem rodziców i
rozporządzeniem MEN. Uczestniczenie lub nieuczestniczenie w nauce religii lub
etyce nie może być powodem dyskryminacji;
11) Wychowuje dla pokoju i demokracji;
12) Rozwija wartości tj. humanizm, sprawiedliwość, równość, wolność, przyjaźń
oraz szacunek dla innych narodów i ich osiągnięć;
13) Uczy szacunku dla drugiego człowieka i poszanowania godności osobistej.
3. W zakresie nauczania szkoła zapewnia uczniom w szczególności:
1) Naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze
zrozumieniem;
2) Poznawanie wymaganych pojęć i zdobywania rzetelnej wiedzy na poziomie
umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki w następnym etapie kształcenia;
3) Dochodzenie do rozumienia, a nie tylko pamięciowego opanowania
przekazywanych treści;
4) Rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności
(przyczynowo - skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych itp.);
5) Rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego;
6) Traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą
samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata,
ludzi i siebie;
7) Poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego;
8) Poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury
europejskiej;
9) Motywuje do aktywnego i twórczego uczestnictwa w kulturze, kształtuje
wrażliwość na piękno, dobro, miłość, rozwija talenty artystyczne, literackie,
muzyczne, przyrodnicze i inne;
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10) Rozwija kulturę i sprawność fizyczną, kształtuje nawyki uprawiania sportu,
turystyki oraz innych form aktywnego wypoczynku.
4. Szkoła stwarza możliwość kształcenia umiejętności wykorzystywania zdobytej
wiedzy, a w szczególności:
1) Planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za nią coraz
większej odpowiedzialności;
2) Rozwijanie poznawczych możliwości uczniów, tak, aby mogli oni przechodzić
od dziecięcego do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata;
3) Skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego
punktu widzenia i uwzględniania poglądów innych ludzi, poprawnego
posługiwania się językiem ojczystym, przygotowania do publicznych wystąpień;
4) Efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi
międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji,
skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm;
5) Rozwiązywania problemów w twórczy sposób;
6) Poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł
oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;
7) Odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych
doświadczeń i nawyków;
8) Rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań;
9) Przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i
problemów społecznych;
10) Kształtowania postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału
w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu
uczniów w życiu społecznym;
11) Kształtowania postaw przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjających
aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym, w tym poprzez stosowanie w
procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych
lub metodycznych.
5. W zakresie pracy wychowawczej, wspierając w tym obowiązki rodziców, szkoła
zmierza do tego, aby uczniowie w szczególności:
1) Znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego;
2) Rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie
prawdy, dobra i piękna w świecie;
3) Mieli wiadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów
szkolnych, jak i całej edukacji na danym etapie;
4) Stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze
indywidualnym i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego
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5)

6)

7)
8)
9)

z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie z odpowiedzialnością za innych,
wolność własną z wolnością innych;
Poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich
celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w
świecie;
Uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz
przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i
w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw
patriotycznych;
Przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania
wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się;
Kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętności słuchania innych i
rozumienia ich poglądów;
Umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów.

§8
1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie od chwili wejścia ucznia
do szkoły do momentu jej opuszczenia (oraz, w przypadku dzieci/uczniów
korzystających z transportu szkolnego, od momentu wejścia do busa/autobusu rano do
wyjścia z busa/autobusu po zakończonych zajęciach: bus szkolny - opiekun zatrudniony
przez szkołę; autobusy – opiekun zatrudniony przez przewoźnika), poprzez:
1) zapewnienie uczniom przebywającym w szkole opieki przez nauczycieli oraz
innych pracowników szkoły (za bezpieczeństwo na zajęciach lekcyjnych
obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych odpowiada prowadzący
je nauczyciel),
1a) nauczyciele, jak również inni pracownicy szkoły kontrolują obecność uczniów
na zajęciach i reagują na nieuzasadnioną nieobecność, informując wychowawcę,
pedagoga lub dyrektora szkoły;
1b) uczeń może opuścić szkołę w czasie trwania zajęć edukacyjnych na pisemną lub
ustną (np. przekazaną telefonicznie) prośbę rodziców. Decyzję podejmuje
wychowawca, nauczyciel, dyrektor szkoły. Do dziennika wpisuje się wtedy
usprawiedliwioną nieobecność;
2) organizowanie przed lekcjami i w czasie przerw dyżurów nauczycielskich na
korytarzach – zasady i organizację ww. dyżurów określa zarządzenie dyrektora
szkoły,
2a) w czasie przerw uczniowie opuszczają sale lekcyjne;
2b) za porządek pozostawiony przez uczniów po zakończonej lekcji odpowiada
nauczyciel prowadzący zajęcia;
2c) na korytarzach i klatkach schodowych obowiązuje ruch prawostronny;
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3) omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych i innych
zajęciach,
4) w miarę możliwości przeznaczenie oddzielnych segmentów dla dzieci w różnym
wieku: dla oddziałów przedszkolnych, oddziałów I-III, oraz IV-VIII,
5) zapewnienie pobytu na świetlicy szkolnej uczniom wymagającym opieki przed
zajęciami i po zajęciach (uczniowie dowożeni do szkoły),
6) szkolenie pracowników szkoły w zakresie BHP,
7) dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu szkolnego do
wzrostu uczniów, rodzaju pracy oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych,
8) omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne prowadzące
do uzyskania przez uczniów karty rowerowej,
9) zapewnienie uczniom warunków do spożycia posiłku obiadowego w stołówce
szkolnej,
10) utrzymanie pomieszczeń szkolnych, budynków, placów, boisk i sprzętu
szkolnego w stanie pełnej sprawności i stałej czystości,
11) dostosowanie rozkładu zajęć lekcyjnych do zasad higieny pracy umysłowej
uczniów,
12) kształtowanie postaw promujących zdrowy tryb życia,
a także:
13) nauczyciel natychmiast reaguje na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub
zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów,
14) inny pracownik obsługi zwraca się do osób postronnych wchodzących na teren
szkoły o podanie celu pobytu, w razie potrzeby zawiadamia o tym fakcie
dyrektora szkoły lub kieruje tę osobę do dyrektora,
15) nauczyciel lub inny pracownik szkoły niezwłocznie zawiadamia dyrektora
szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona
przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów,
16) z obowiązku zapewnienia opieki nie zwalnia szkoły zaświadczenie lekarskie o
zwolnieniu tego ucznia z wychowania fizycznego (mogą to zrobić tylko rodzice
ucznia. Uczeń, który jest całkowicie zwolniony z zajęć wychowania fizycznego
może być nieobecny w szkole, gdy odbywają się te zajęcia, jeśli są to pierwsze
lub ostatnie zajęcia w planie zajęć szkolnych. Warunkiem jest wyrażenie na to
pisemnej zgody przez rodziców. Sytuacja przedstawia się inaczej, gdy lekcje
wychowania fizycznego odbywają się w środku zajęć szkolnych wtedy nie ma
możliwości zwolnienia ucznia z obecności w szkole),
17) w pracowniach i obiektach sportowych znajdują się regulaminy określające
zasady bezpiecznego korzystania z tych pomieszczeń i z ich wyposażenia,
w których nauczyciele obowiązani są do opracowania i zapoznania uczniów
z regulaminami tych pomieszczeń,
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18) w szkole podstawowej obowiązuje zakaz opuszczania terenu szkoły przez
uczniów w czasie przerw, zajęć edukacyjnych i zajęć pozalekcyjnych
w godzinach, w których zgodnie z planem powinni przebywać na terenie szkoły,
19) za teren szkoły rozumie się również plac przed szkołą i boisko szkolne,
20) uczniowie mogą wychodzić podczas przerw na plac przed szkołą, kiedy
zezwalają na to warunki atmosferyczne.
§9

1. Szkoła zapewnia uczniom opiekę podczas zajęć zorganizowanych przez szkołę poza
jej terenem. Za bezpieczeństwo dzieci na wycieczkach odpowiadają opiekunowie
według następujących zasad:
1) wycieczki piesze na terenie miejscowości - 1 opiekun na grupę 30 osób,
2) wycieczki autokarem poza miejscowość, która jest siedzibą szkoły - jeden
opiekun dla grupy do 15 uczniów,
3) wycieczki kwalifikowane - 1 opiekun na grupę do 10 uczniów,
4) wycieczki rowerowe – 2 opiekunów na grupę 10- 13 uczniów.
2. Przy wyjeździe poza miejscowość, w której jest siedziba szkoły, opiekę nad uczniami
reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie warunków,
jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także
zasad jego organizowania i nadzorowania.

ROZDZIAŁ III
ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE
§ 10
1. Organami szkoły są:
1)
2)
3)
4)

dyrektor szkoły,
rada pedagogiczna,
samorząd uczniowski,
rada rodziców.

2. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego,
w stosunku do decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach z zakresu obowiązku
szkolnego, jest Podlaski Kurator Oświaty.
3. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego,
w stosunku do decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach awansu zawodowego
nauczycieli, jest organ prowadzący szkołę.
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§ 11
ZADANIA DYREKTORA SZKOŁY
1. Dyrektor szkoły kieruje szkołą, jest jej przedstawicielem na zewnątrz, jest
przełożonym służbowym wszystkich pracowników, przewodniczącym rady
pedagogicznej.
2. Dyrektor jako przewodniczący rady pedagogicznej jest zobowiązany do:
1) tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich
członków rady pedagogicznej w celu podnoszenia jakości pracy szkoły,
2) podejmowania działań umożliwiających rozwiązywanie sytuacji konfliktowych
wewnątrz szkoły,
3) dba o autorytet rady pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli,
oddziaływania na postawę nauczycieli, pobudza ich do twórczej pracy, innowacji
i podnoszenia kwalifikacji,
4) zapoznania rady pedagogicznej z obowiązującymi
oświatowego oraz omawiania trybu i form ich realizacji.

przepisami

prawa

3. Do kompetencji dyrektora należy w szczególności:
1) kierowanie działalnością szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych
w szkole,
3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego
rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
4) realizacja uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji
stanowiących,
5) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły, ponoszenie
odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,
6) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i
nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,
7) współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych,
8) odpowiedzialność za właściwą organizację i przebieg egzaminu w klasie VIII,
9) stwarzanie warunków do działania w szkole: wolontariuszy i innych organizacji,
w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest
działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
10) występowanie do Podlaskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie
ucznia do innej szkoły,
11) przedstawienie radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku
szkolnym, ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru
pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły,
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12) wstrzymywanie wykonania uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach jej
kompetencji stanowiących, niezgodnych z przepisami prawa,
13) wydawanie zezwolenia na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza
szkołą oraz określenie warunków jego spełniania,
14) kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci mieszkające
w obwodzie szkoły,
15) dopuszczanie do użytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli
programów nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych oraz
ćwiczeniowych,
16) podawanie do publicznej wiadomości zestawu podręczników, które będą
obowiązywać od początku następnego roku szkolnego,
17) zezwalanie uczniowi na indywidualny program lub tok nauki,
18) organizowanie uczniowi, który posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego
nauczania, takiego nauczania,
19) ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
20) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom
uczniów i nauczycielom,
21) ustalanie na podstawie ramowego planu nauczania dla poszczególnych klas i
oddziałów tygodniowego rozkładu zajęć,
22) realizowanie zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego ucznia.
4. Do kompetencji dyrektora, wynikających z ustawy Karta Nauczyciela oraz Kodeks
pracy należy w szczególności:
1) kierowanie jako kierownik zakładem pracy dla zatrudnionych w szkole
nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami,
2) decydowanie w sprawach zatrudnienia i zwalniania nauczycieli oraz innych
pracowników szkoły,
3) decydowanie w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar
porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
4) występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień
dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły,
5) dokonywanie oceny pracy nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły
mających status pracowników samorządowych,
6) sprawowanie opieki nad dziećmi uczącymi się w szkole,
7) odpowiedzialność za dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy poziom szkoły,
8) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów,
9) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz doskonaleniu
zawodowym,
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10) zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych
do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych,
11) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć
organizowanych przez szkołę,
12) organizowanie procesu awansu zawodowego nauczycieli,
13) zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, przeciwko któremu wszczęto
postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania
dyscyplinarnego,
14) zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, jeżeli wszczęte
postępowanie karne lub złożony wniosek o wszczęcie postępowania
dyscyplinarnego dotyczy naruszenia praw i dobra dziecka,
15) współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie
ustalonym Ustawą o związkach zawodowych,
16) administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie
z ustalonym regulaminem tegoż funduszu, stanowiącym odrębny dokument.
5. Dyrektor wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z właściwą
organizacją procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w szkole.
6. Dyrektor szkoły w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń (wydanych przez
wizytatora) jest obowiązany powiadomić:
1) organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń;
2) organ prowadzący szkołę o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie ich
realizacji.
7. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną,
radą rodziców i samorządem uczniowskim.
8. Dyrektor szkoły odpowiada przed organem prowadzącym i Radą Rodziców za:
1) poziom uzyskiwanych przez szkołę wyników nauczania i wychowywania oraz
za opiekę nad dziećmi;
2) zgodność funkcjonowania szkoły z przepisami prawa oświatowego i niniejszego
Statutu;
3) bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiekcie szkoły i podczas zajęć
organizowanych przez szkołę oraz za stan sanitarny i stan ochrony
przeciwpożarowej obiektów szkolnych;
4) celowe wykorzystanie środków zapewnionych na działalność szkoły;
5) zgodnie z przepisami prowadzenie dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej,
za bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania.
9. W szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów tworzy się stanowisko wicedyrektora.
Dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego szkołę, może tworzyć dodatkowe
stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.
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§ 12
ZADANIA WICEDYREKTORA SZKOŁY
1. Wicedyrektor szkoły przejmuje na siebie część zadań dyrektora szkoły, a
w szczególności:
1) opracowywanie tygodniowego rozkładu zajęć,
2) organizowanie i kontrolę realizacji zastępstw za nieobecnych nauczycieli,
3) kontrolę rozliczania godzin ponadwymiarowych i odbytych zastępstw,
4) ustalanie i kontrolę dyżurów nauczycielskich,
5) nadzór nad zajęciami pozalekcyjnymi,
6) współpracę z dyrektorem szkoły przy opracowywaniu arkusza organizacyjnego
i innej dokumentacji szkoły,
7) hospitowanie lekcji i innych zajęć dydaktyczno - wychowawczych w zakresie
ustalonym przez dyrektora szkoły,
8) nadzorowanie realizacji planów pracy szkoły,
9) stosowania przyjętych przez Radę Pedagogiczną uchwał, regulaminów i
wniosków,
10) realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczycieli oraz opieką nad
nauczycielami rozpoczynającymi pracę i zdobywających kolejne stopnie awansu
zawodowego,
11) egzekwowanie przestrzegania przez nauczycieli i uczniów ustalonego w szkole
porządku oraz dbałość o czystość i estetykę szkoły,
12) nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji pedagogicznej przez
nauczycieli,
13) udział w pracach związanych z opracowywaniem programów dydaktyczno wychowawczych szkoły, regulaminów, itp.
14) współpracę z działającymi na terenie szkoły organizacjami młodzieżowymi i
społecznymi,
15) zastępowanie dyrektora szkoły w czasie jego nieobecności,
16) współpracę z Radą Rodziców i innymi instytucjami działającymi na rzecz
oświaty,
17) wykonywanie innych prac, nie wyszczególnionych w niniejszym przydziale
obowiązków, a zleconych przez dyrektora szkoły,
18) szczegółowy zakres obowiązków wicedyrektora ustala na piśmie dyrektor,
19) wicedyrektor ma prawo używania pieczątki osobistej z tytułem: Wicedyrektor
§ 13
RADA PEDAGOGICZNA
1. Radę Pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej zebraniach wszyscy pracownicy
pedagogiczni, bez względu na ich wymiar czasu pracy.
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1a. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej
statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. W jej skład wchodzą
wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły.
3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział, na zaproszenie jej
przewodniczącego przedstawiciele Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego,
zaproszeni goście w tym przedstawiciele stowarzyszeń, organizacji harcerskich i
innych, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i
wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
Mają oni głos doradczy.
4. Uchwały Rady Pedagogicznej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy jej członków.
5. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swej działalności, a jej zebrania są
protokołowane.
6. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw, które
mogłyby naruszyć dobro uczniów, ich rodziców, a także nauczycieli i innych
pracowników szkoły.
7. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1) uchwalenie regulaminu własnej działalności;
2) zatwierdzenie planów pracy szkoły wnoszonych przez dyrektora;
3) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
4) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
w szkole, wymagających jednak uzgodnienia z Podlaskim Kuratorem Oświaty;
5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym
sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w celu
doskonalenia pracy szkoły;
6) zmiana statutu;
7) występowanie do organu prowadzącego szkołę z wnioskiem o odwołanie ze
stanowiska dyrektora lub o odwołanie nauczyciela z innego stanowiska
kierowniczego w szkole.
8. Rada Pedagogiczna ma prawo do opiniowania:
1) arkusza organizacyjnego szkoły;
2) tygodniowego rozkładu zajęć w szkole;
3) decyzji dyrektora w sprawie wydatkowania
przeznaczonych na działalność szkoły;

środków

finansowych

4) wniosku dyrektora szkoły do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej
szkoły;
5) projektu planu finansowego szkoły składanego przez Dyrektora Szkoły;
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6) organizacji pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych
pozalekcyjnych;
7) wniosków dyrektora o przyznaniu nauczycielom odznaczeń, nagród i innych
wyróżnień;
8) propozycji dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac
i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
9. Rada Pedagogiczna deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej
wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły.
10. Nauczyciel przedstawia dyrektorowi szkoły program wychowania przedszkolnego
lub program nauczania. Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej dopuszcza program do użytku w szkole. Dopuszczony do użytku program wychowania
przedszkolnego i programy nauczania stanowią szkolny zestaw programów nauczania.
11. Nauczyciel ma prawo do wyboru podręcznika spośród podręczników
dopuszczonych do użytku szkolnego. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości
zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku
szkolnego.
12. W przypadku wstrzymania przez dyrektora szkoły realizacji uchwały Rady
Pedagogicznej - sprawę rozstrzyga organ prowadzący. O wstrzymaniu wykonania
uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ
sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla
uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu
opinii organu prowadzącego szkołę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór
pedagogiczny jest ostateczne.
§ 14
SAMORZĄD UCZNIOWSKI
1. Samorząd stanowią wszyscy uczniowie szkoły. Organem samorządu jest rada
samorządu uczniowskiego.
2. Uczniowie mają prawo do wybrania Samorządu Uczniowskiego.
3. Zasady wybierania i działania rady samorządu uczniowskiego określa regulamin
uchwalony przez uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin
ten nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
4. Organy Samorządu Uczniowskiego są reprezentantem uczniów wobec dyrektora,
Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.
5. Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej, Dyrektorowi szkoły oraz Radzie
Rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności
dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów takich jak:
1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i
stawianymi wymaganiami;
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
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3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych
proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania
swoich potrzeb;
4) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej;
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej i sportowej oraz
rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,
w porozumieniu z wicedyrektorem szkoły;
6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
6. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania
z zakresu wolontariatu.
7. Samorząd może ze swojego składu wyłonić szkolną radę wolontariatu, której
zadaniem jest koordynacja działań wolontariackich zebranych spośród pomysłów
zgłoszonych przez zespoły uczniowskie poszczególnych oddziałów klasowych.
8. Na wniosek dyrektora szkoły samorząd wyraża opinie o pracy nauczyciela.
§ 15
RADA RODZICÓW
1. W szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.
2. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym
dokumentem.
3. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły , organu
prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i
opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
4. Do kompetencji Rady rodziców należy:
1) uchwalanie, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, szkolnego programu
wychowawczo-profilaktycznego,
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub
wychowania szkoły,
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,
4) opiniowanie zestawów podręczników, materiałów edukacyjnych oraz
ćwiczeniowych zaproponowanych przez nauczycieli dyrektorowi, przed
dopuszczeniem ich do użytku w szkole,
5) typowanie dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko
dyrektora,
6) pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych dla szkoły na sprzęt, pomoce i
nagrody dla uczniów,
7) współorganizowanie imprez szkolnych dla dzieci i młodzieży.
5. W posiedzeniu Rady Rodziców może brać udział dyrektor Zespołu lub wyznaczony
przez niego członek Rady Pedagogicznej.
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6. Rada Rodziców ustala wysokość składek rodziców w danym roku szkolnym.
7. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Rodziców może gromadzić
fundusze ze składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady
Rodziców określa regulamin, o którym mowa w ust. 2.
8. Rada Rodziców prowadzi dokumentację finansową zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
9. Szkoła organizuje spotkania z rodzicami stwarzając możliwość wymiany informacji
oraz dyskusji na tematy wychowawcze:
1) zebrania klasowe nie mniej niż cztery razy w ciągu roku,
2) kontakty indywidualne, w miarę możliwości odwiedziny w domu.
10. Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, na klasowych zebraniach
rodziców, przekazuje się oceny uczniów indywidualnie lub na kartkach dla każdego
rodzica oddzielnie, nie podając ich do publicznej wiadomości.
11. Organy szkoły są zobowiązane do współpracy , wspierania dyrektora szkoły,
tworzenia dobrego klimatu szkoły, poczucia współdziałania i partnerstwa, utrwalania
demokratycznych zasad funkcjonowania szkoły.
ROZDZIAŁ IV
ORGANIZACJA SZKOŁY
§ 16
1. Dyrektor szkoły w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie organizacji roku szkolnego, określa i podaje do wiadomości nauczycieli,
rodziców i uczniów szczegółowy kalendarz rozpoczynania i kończenia zajęć
dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich.
2. Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i
Samorządu Uczniowskiego może w danym roku szkolnym ustalić dodatkowe dni wolne
od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w wymiarze do 6 dni. O ustalonych w danym
roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych dyrektor szkoły informuje nauczycieli,
uczniów oraz ich rodziców do dnia 30 września. W czasie dodatkowych dni wolnych
szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych.
§ 17
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym
określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora najpóźniej do 21
kwietnia każdego roku na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły.
Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do 29 maja każdego
roku szkolnego.
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2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności:
1)
2)
3)
a)
b)
c)
d)
e)

f)
4)
5)

6)
7)

8)

liczbę oddziałów poszczególnych klas;
liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach;
dla poszczególnych oddziałów:
tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym godzin
zajęć prowadzonych w grupach,
tygodniowy wymiar godzin zajęć: religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie,
tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów
niepełnosprawnych,
wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego,
wymiar i przeznaczenie godzin, które organ prowadzący szkołę może dodatkowo
przyznać w danym roku szkolnym na realizację zajęć edukacyjnych,
w szczególności dodatkowych zajęć edukacyjnych lub na zwiększenie liczby
godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
tygodniowy wymiar i przeznaczenie godzin do dyspozycji dyrektora szkoły;
liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska
kierownicze;
liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz
z informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę
godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;
liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących
stanowiska kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych;
ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez
organ prowadzący szkołę, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i
opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologicznopedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia,
realizowanych w szczególności przez pedagoga, logopedę i innych nauczycieli;
liczbę pracy godzin biblioteki szkolnej.

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły
z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy ustala tygodniowy rozkład
zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.
§ 18
Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy
w roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych
planem nauczania, zgodnych z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem
wybranym z zestawu programów danego oddziału klasy, dopuszczonych do użytku
szkolnego. Liczba uczniów w oddziale integracyjnym powinna wynosić nie więcej niż
20 uczniów, w tym nie więcej niż 5 uczniów niepełnosprawnych.
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§ 19
1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy
w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów
określonych planem nauczania.
2. Klasy dzieli się na oddziały, których liczebność nie powinna przekraczać 35 uczniów.
Nie tworzy się nowego oddziału tej samej klasy, jeżeli średnia liczba uczniów w każdym
z tych oddziałów byłaby niższa niż 18.
3. Zajęcia edukacyjne w oddziałach klas I-III są prowadzone w oddziałach liczących nie
więcej niż 25 uczniów.
3. W przypadku przyjęcia z urzędu ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły do
oddziału klas I- III, dyrektor szkoły po poinformowaniu rady oddziałowej dzieli dany
oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę określoną w ust. 2.
4. Na wniosek rady oddziałowej oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego
dyrektor szkoły może odstąpić od podziału, o którym mowa w ust. 3, zwiększając liczbę
uczniów w oddziale ponad liczbę określoną w ust. 2.
5. Liczba uczniów w oddziale klas I- III może być zwiększona nie więcej niż o 2
uczniów.
6. Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I - III zostanie zwiększona zgodnie z ust. 4 i 5,
w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego
zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale.
7. Oddział ze zwiększoną liczbą uczniów może funkcjonować w ciągu całego etapu
edukacyjnego.
8. Szkoła prowadzi oddziały przedszkolne dla dzieci 4,5-6 letnich.
9. Liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych nie przekracza 25 wychowanków.
§ 20
1. Dyrektor za zgodą rodziców organizuje zajęcia rewalidacyjne, których celem jest
wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia z uwzględnieniem jego
indywidualnych potrzeb.
2. Zajęcia uwzględnione są w arkuszu organizacyjnym pracy szkoły na dany rok
szkolny.
§ 21
1. Organizację szkoły, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i
wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na
podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony
zdrowia i higieny pracy.
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2. Tygodniowy rozkład zajęć klas I-III szkoły określa przydział czasu na poszczególne
zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania, szczegółowy rozkład dzienny ustala
nauczyciel.
§ 22
1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone
w systemie:
1) kształcenia zintegrowanego na pierwszym etapie edukacyjnym (klasy I-III),
2) klasowo – lekcyjnym na drugim etapie edukacyjnym (klasy IV-VIII).
2. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się
prowadzenia zajęć edukacyjnych w czasie 30 do 60 minut, zachowując ogólny
tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
3. Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 7.30, przerwy trwają po 5 minut, za wyjątkiem
przerwy, po 4 godzinie lekcyjnej, która trwa 20 minut.
4. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący
zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć, o którym mowa w ust. 1.
5. Podziału godzin przeznaczonych na zajęcia edukacji wczesnoszkolnej dokonuje
nauczyciel prowadzący te zajęcia, z tym że w trzyletnim okresie nauczania zajęcia
edukacyjne należy zrealizować zgodnie z oddzielnymi przepisami.
6. Tygodniowy rozkład zajęć na pierwszym etapie edukacyjnym określa ogólny
przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania.
7. Oddziałem opiekuje się nauczyciel-wychowawca, którego formy spełniania zadań
powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków
środowiskowych szkoły.
7a. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej przyjęto zasadę, aby
nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu
edukacyjnego.
7b. Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić przed rozpoczęciem nowego roku
szkolnego lub w uzasadnionych przypadkach, także w trakcie roku szkolnego.
§ 23
1. Na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa można
dokonać podziału na grupy.
1a. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych nowożytnych,
zajęciach komputerowych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów
oraz podczas ćwiczeń w tym laboratoryjnych, w oddziałach liczących powyżej 30
uczniów.
1b. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż
30 uczniów podziału na grupy na zajęciach, o których mowa w ust. 1a można
dokonywać za zgodą organu prowadzącego.
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2. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV-VIII prowadzone są w grupach
liczących nie więcej niż 26 uczniów.
3. Szkoła może dokonywać innego podziału na grupy uwzględniając wysokość
posiadanych pozabudżetowych środków finansowych.
§ 24
1. Niektóre zajęcia obowiązkowe, koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe
mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym i tygodniowym rozkładem
zajęć w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych i międzyklasowych, a także
wycieczkach i wyjazdach, w ramach posiadanych w szkole środków finansowych.
2. Liczbę uczestników zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają
przepisy ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
3. Ewidencjonuje się: pracę w dni wolne od pracy, pracę w godzinach
ponadwymiarowych, urlopy i zwolnienia od pracy oraz inne usprawiedliwione i
nieusprawiedliwione nieobecności w pracy.
§ 25
Na terenie szkoły mogą działać organizacje i stowarzyszenia, których celem jest
działalność wychowawcza wśród młodzieży albo rozszerzanie i wzbogacanie form
działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
§ 25a
ORGANIZACJA WOLONTARIATU
1. Wolontariat szkolny rozwija kompetencje społeczne i interpersonalne uczniów.
2. W szkole może być prowadzona za zgodą rodziców działalność dydaktycznowychowawcza i opiekuńcza na zasadach wolontariatu pod nadzorem merytorycznym i
metodycznym Dyrektora szkoły.
3. Za zgodą rodziców oraz Dyrektora szkoły opiekę nad uczniami podczas zajęć
edukacyjnych może sprawować wolontariusz.
4. Zajęcia pozalekcyjne mogą być prowadzone przez instytucje do tego uprawnione na
zasadach wolontariatu lub odpłatnie po uzyskaniu zgody rodziców i Dyrektora szkoły.
5. W szkole działa na zasadzie wolontariatu Szkolne Koło Caritas przy CARITAS
Diecezji Łomżyńskiej.
§ 25b
ORGANIZACJA WSPÓŁDZIAŁANIA SZKOŁY ZE STOWARZYSZENIAMI LUB
INNYMI ORGANIZACJAMI W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ
1. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia
i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym
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jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności
dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły.
2. Zgodę na działalność stowarzyszeń i organizacji wyraża Dyrektor Szkoły, po
uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii
rady szkoły i rady rodziców.
3. Przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji
harcerskich, mogą brać udział z głosem doradczym w zebraniach rady Pedagogiczne.
4. Szkoła i Stowarzyszenie czerpią obopólne korzyści ze swojej działalności.
5. Stowarzyszenie ma prawo do darmowego korzystania z pomieszczeń i zasobów
szkoły w miarę możliwości.
6. Stowarzyszenie ma pełne suwerenne prawo wypowiadać się w kluczowych sprawach
wewnętrznych szkoły.
§ 26
1. Religia jako szkolny przedmiot nieobowiązkowy jest prowadzona dla uczniów,
których rodzice wyrażają takie życzenie.
2. Życzenie wyrażone jest w formie pisemnego oświadczenia, nie musi być ponawiane
w kolejnym roku szkolnym, może natomiast być zmienione.
3. Uczniowie nie korzystający z lekcji religii objęci są zajęciami opiekuńczowychowawczymi.
4. Ocena z religii umieszczana jest na świadectwie szkolnym, wliczana jest do średniej
ocen, lecz nie ma wpływu na promocję do następnej klasy.
§ 27
1. Dla wszystkich uczniów klas IV-VIII organizowane są zajęcia edukacyjne
„Wychowanie do życia w rodzinie”.
2. Udział ucznia w wyżej wymienionych zajęciach nie jest obowiązkowy.
3. Uczeń nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły
w formie pisemnej rezygnację z udziału swojego dziecka w zajęciach.
4. Uczniowie, których rodzice nie wyrazili zgody na uczestniczenie ich dzieci
w zajęciach „Wychowanie do życia w rodzinie”, mają zapewnioną opiekę świetlicową.
5. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy
programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.
§ 28
1. Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na
praktyki pedagogiczne, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między
dyrektorem szkoły a szkołą wyższą lub (za jego zgodą) poszczególnymi nauczycielami
a szkołą wyższą.
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2. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną zgodnie
z odrębnymi przepisami.
§ 29
1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań
uczniów.
2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz
rodzice.
§ 30
1. Zadania biblioteki.
Biblioteka:
1) Pełni funkcję ośrodka informacji w szkole: dla uczniów, nauczycieli i rodziców.
2) Służy realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły oraz wspiera
doskonalenie zawodowe nauczycieli.
3) Stanowi centrum informacji o wszystkich materiałach dydaktycznych
znajdujących się w szkole.
4) Wdraża do rozwijania zainteresowań uczniów, przygotowuje do twórczego
uczestnictwa w społeczeństwie.
§ 31
1. Organizacja biblioteki.
1) Nadzór: bezpośredni nadzór nad pracą biblioteki sprawuje dyrektor szkoły
podstawowej, który:
a) zapewnia właściwe pomieszczenie i jego wyposażenie,
b) kwalifikowaną kadrę,
c) zapewnia środki finansowe na działalność biblioteki,
d) zarządza skontrum zbiorów bibliotecznych, dba o jej protokolarne przekazanie
przy zmianie pracownika.
2. Lokal: lokal biblioteki składa się z pomieszczenia, w którego skład wchodzą
wypożyczalnia i czytelnia.
1) Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają:
a) gromadzenie i opracowywanie zbiorów,
b) korzystanie ze zbiorów księgozbioru podręcznego,
c) prowadzenia edukacji czytelniczej i medialnej w zespołach klasowych.
3. Zbiory:
1) biblioteka gromadzi następujące materiały:
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a) wydawnictwa informacyjne,
b) podręczniki i programy szkolne dla nauczycieli,
c) podręczniki szkolne do księgozbioru podręcznego,
d) lektury podstawowe do języka polskiego i innych przedmiotów nauczania,
e) lektury uzupełniające do języka polskiego,
f) literaturę popularnonaukową i naukową,
g) wybrane pozycje z literatury pięknej,
h) wydawnictwa albumowe z dziedziny sztuki i krajoznawstwa,
i) odpowiednią prasę dla dzieci i młodzieży oraz nauczycieli,
j) podstawowe wydawnictwa z psychologii, filozofii, socjologii, pedagogiki i
dydaktyki różnych przedmiotów nauczania,
k) materiały audiowizualne.
2) czasopisma przechowuje się w bibliotece przez cały rok, mogą być też
udostępniane do klas, świetlicy szkolnej, przechowywane w pracowniach
przedmiotowych,
3) księgozbiór podręczny udostępniany jest w czytelni i do pracowni na zajęcia.
4. Pracownicy:
1) biblioteką szkolną kieruje nauczyciel bibliotekarz,
2) zasady zatrudniania nauczycieli bibliotekarzy określają odrębne przepisy.
5. Czas pracy biblioteki:
1) biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych
zgodnie z organizacją roku szkolnego,
2) czas otwarcia biblioteki ustalony jest z dyrektorem szkoły.
6. Finansowanie wydatków:
1) wydatki pokrywane są z budżetu szkoły,
2) propozycje wydatków na uzupełnienie zbiorów zatwierdza dyrektor szkoły,
3) działalność biblioteki może być dotowana przez Radę Rodziców i innych
ofiarodawców.
7. Współpraca biblioteki:
1) Biblioteka szkolna współpracuje z:
1a) uczniami:
a) udostępnianie zbiorów do domu, w czytelni i zajęcia lekcyjne,
a) rozpoznawanie, wspieranie zainteresowań i potrzeb czytelniczych poprzez
rozmowy indywidualne, ankiety, konkursy,
b) doraźne informowanie o zbiorach biblioteki,
c) udzielanie pomocy w korzystaniu z różnych źródeł informacji,
24

Statut Szkoły Podstawowej im. Obrońców Wizny w Wiźnie
d) pomoc w doborze literatury i kształtowaniu nawyków czytelniczych,
e) umożliwienie korzystania
multimedialnych,

z

Internetu,

encyklopedii

i

programów

f) opieka nad uczniami przebywającymi w czytelni, pomoc w odrabianiu lekcji,
g) prowadzenie zajęć bibliotecznych,
1b) nauczycielami i wychowawcami:
a) udostępnianie zbiorów zależnie od potrzeb,
a) konsultowanie terminów zajęć bibliotecznych,
b) informowanie o stanie czytelnictwa poszczególnych klas i uczniów,
c) rozpoznawanie potrzeb nauczycieli, konsultacje przy zakupie lektur,
d) informowanie o nowych zbiorach,
e) współpraca z Radą Pedagogiczną ( udział w zebraniach, udział w pracy WDN)
1c) rodzicami:
a) udostępnianie zbiorów w zależności od potrzeb,
b) informowanie o lekturach szkolnych, nowościach wydawniczych,
c) umożliwienie korzystania z Internetu,
d) udostępnianie posiadanej dokumentacji szkoły (statut, szkolny program
wychowawczo – profilaktyczny),
1d) innymi bibliotekami:
a) wymiana informacji i współpraca przy organizacji konkursów, spotkań
autorskich, akcji czytelniczych,
b) uzupełnianie zasobów księgozbioru o brakujące pozycje na zasadach
wypożyczania międzybibliotecznego ( w razie potrzeby).
8. Biblioteka szkolna wspomaga nauczycieli w:
1) kształceniu umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałości o
wzbogacenie zasobu słownictwa uczniów,
2) stwarzaniu uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania,
porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, na zajęciach
z różnych przedmiotów.
9. Do zadań biblioteki należy:
1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów (książek, czasopism, płyt oraz innych
nośników cyfrowych),
2) prowadzenie dokładnej ewidencji zbiorów,
3) doskonalenie warsztatu służby informacyjnej,
4) udzielenie pomocy uczniom w doborze wydawnictw ułatwiających opanowanie
wiadomości szkolnych i kształcenia osobowości w rozwijaniu zainteresowań i
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uzdolnień we wzbogacaniu znajomości języka ojczystego w wyrabianiu
wrażliwości naprawdę i piękno zawarte w treści książek,
5) organizowanie spotkań okazjonalnych i tematycznych,
6) umożliwienie dostępu do jej zbiorów w stałych dniach i godzinach w czasie zajęć
lekcyjnych i po ich zakończeniu.
10. Szczegółowe zasady organizacji biblioteki, gromadzenia
porządkowania oraz udostępniania określają odrębne przepisy.

zbiorów,

ich

§ 31a
GOSPODAROWANIE PODRĘCZNIKAMI, MATERIAŁAMI EDUKACYJNYMI
ORAZ MATERIAŁAMI ĆWICZENIOWYMI W SZKOLE
1. Podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zakupione z dotacji celowej MEN
są własnością szkoły. Uczniowie szkoły podstawowej mają prawo do bezpłatnego
dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
przeznaczanych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego
określonych w ramowych planach nauczania ustalonych dla szkoły podstawowej.
2. Szkoła w sposób nieodpłatny wypożycza uczniom podręczniki lub materiały
edukacyjne mające postać papierową lub zapewnia uczniom dostęp do podręczników
lub materiałów edukacyjnych mających postać elektroniczną albo też udostępnia lub
przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.
3. Uczniowie mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów
edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.
4. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiałów
edukacyjnych szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu ich zakupu lub
kosztu podręcznika do zajęć z zakresu edukacji.
5. Postępowanie z podręcznikami i materiałami edukacyjnymi w przypadkach przejścia
ucznia z jednej szkoły do innej w trakcie roku szkolnego:
1) uczeń odchodzący ze szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych
podręczników do biblioteki najpóźniej w dniu przerwania nauki. Zwrócone
podręczniki i materiały edukacyjne stają się własnością organu prowadzącego;
2) w przypadku zmiany szkoły przez ucznia niepełnosprawnego, który został
wyposażony w podręczniki i materiały edukacyjne dostosowane do jego potrzeb
i możliwości psychofizycznych uczeń nie zwraca ich do biblioteki szkolnej i na
ich podstawie kontynuuje naukę w nowej placówce. Szkoła wraz
z wydaniem arkusza ocen przekazuje szkole protokół zdawczo - odbiorczy, do
której uczeń został przyjęty
6. W przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi podręcznikami zapewnionymi przez
ministra odpowiedniego do spraw oświaty i wychowania lub zakupionymi z dotacji
celowej (o których mowa w art. 22 ak ust. 6) dostosowanymi do potrzeb edukacyjnych
i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych dyrektor może je
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przekazać dyrektorowi szkoły, która wystąpi z wnioskiem o ich przekazanie.
Podręczniki stają się własnością organu prowadzącego szkołę, której zostały
przekazane.
7. Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów
edukacyjnych określa dyrektor szkoły przy uwzględnieniu co najmniej 3 letniego czasu
używania.
§ 32
1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na organizację
zajęć szkolnych (odjazd autobusów) szkoła organizuje opiekę świetlicową.
2. W świetlicy zajęcia prowadzone są w grupach, których liczebność nie powinna
przekraczać 25 uczniów.
3. W świetlicy prowadzone są zajęcia pozalekcyjne, jako forma działalności
opiekuńczo-wychowawczej szkoły.
4. Celem świetlicy jest zapewnienie zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy
w nauce oraz stworzenie odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji
dzieciom i młodzieży szkolnej, którzy oczekują na odjazd do domu autobusem
szkolnym.
5. Do form pracy świetlicy należy w szczególności:
1) organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej
i przyzwyczajenie do samodzielnej pracy;
2) organizowanie gier i zabaw ruchowych w pomieszczeniach i na
powietrzu;
3) rozwijanie uzdolnień i zainteresowań poprzez organizację zajęć w tym
zakresie;
4) organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie nawyków kultury.
6. Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych pod kierunkiem nauczyciela,
wychowawcy świetlicy.
7. Organizację pracy świetlicy określa szczegółowo jej regulamin.
§ 33
1. W szkole funkcjonuje stołówka szkolna.
2. W stołówce zatrudnieni są pracownicy administracyjni i obsługi zgodnie
z odrębnymi przepisami.
3. Szkoła zapewnia każdemu uczniowi za opłatą możliwość spożycia w higienicznych
warunkach jednego ciepłego posiłku w stołówce szkolnej.
4. Odpłatność za korzystanie z posiłków na stołówce szkolnej ustala intendent
w
porozumieniu
z
dyrektorem
szkoły
i
organem
prowadzącym.
5. Przewiduje się możliwość, w porozumieniu z Radą Rodziców i Gminnym Ośrodkiem
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Pomocy Społecznej, częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za posiłki
uczniów, którzy potrzebują szczególnej opieki w zakresie żywienia.
6. Dyrektor szkoły czyni starania o pozyskanie dodatkowych funduszy na pokrycie
kosztów dożywiania uczniów potrzebujących szczególnej opieki w zakresie żywienia.
§ 34
DZIENNIK ELEKTRONICZNY
1. W szkole prowadzone są dzienniki w formie papierowej oraz elektronicznej.
2. Prowadzenie dziennika elektronicznego wymaga:
1) zachowania selektywności dostępu do danych stanowiących dziennik
elektroniczny;
2) zabezpieczenia danych stanowiących dziennik elektroniczny przed
dostępem osób nieuprawnionych;
3) zabezpieczenia danych stanowiących dziennik elektroniczny przed
zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą;
4) rejestrowania historii zmian i ich autorów;
5) umożliwienia bezpłatnego wglądu rodzicom
elektronicznego, w zakresie dotyczącym ich dzieci.

do

dziennika

3. Szkoła nie pobierają opłat:
1) za prowadzenie dzienników;
2) za kontaktowanie się rodziców przez Internet z jednostką, a w tym wszyscy
rodzice otrzymują bezpłatnie login umożliwiający kontaktowanie się rodziców
przez Internet z jednostką;
3) przekazywanie danych o uczniu, a w tym informacji o jego obecnościach i jego
ocenach.
4. Rodzice mają prawo do bezpłatnego wglądu do dziennika elektronicznego
w zakresie dotyczącym ich dziecka. Rodzice powinni mieć możliwość wglądu do
informacji zawartych w dzienniku elektronicznym, z każdego dostępnego im miejsca, o
każdej porze i z nieograniczoną częstotliwością.
5. Bezpłatny wgląd oznacza brak opłat za tę usługę na rzecz kogokolwiek, a w tym także
na rzecz dostawcy oprogramowania, agencji ubezpieczeniowej, a także każdego innego
podmiotu.
§ 35
1. Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest
pomoc i wsparcie, szkoła udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej i materialnej.
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkole organizuje dyrektor szkoły.
3. Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole reguluje
Rozdział X niniejszego statutu.
§ 36
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1. Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 w Łomży oraz
innymi placówkami wspierającymi pracę szkoły celem:
1) uzyskania wsparcia merytorycznego dla nauczycieli i specjalistów udzielających
uczniom i rodzicom pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole,
2) udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej
związanej z wychowaniem i kształceniem młodzieży.
§ 37
1. Pomoc materialna ma charakter motywacyjny.
2. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym są:
1) stypendium za wyniki w nauce,
2) stypendium za osiągnięcia sportowe.
3. Stypendium za wyniki w nauce przyznaje się uczniowi, który uzyskał wysoką średnią
ocen w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium,
z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom pierwszego etapu
edukacyjnego oraz uczniom klasy IV szkoły podstawowej do ukończenia w danym roku
szkolnym pierwszego okresu nauki.
5. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznawane uczniowi, który uzyskał
wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu, co najmniej
międzyszkolnym, z zastrzeżeniem ust. 6.
6. Stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom pierwszego etapu
edukacyjnego.
7. Stypendium za wyniki w nauce i stypendium za osiągnięcia sportowe przyznaje
dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w ramach środków
przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły.
ROZDZIAŁ V
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY
§ 38
1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomicznych,
administracyjnych, technicznych i pracowników obsługi oraz żywienia.
2. Zasady zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników, o których
mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy.
3. Liczba etatów corocznie określana jest w arkuszu organizacyjnym szkoły.
§ 39
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1. Obowiązki oraz uprawnienia i odpowiedzialność nauczyciela:
1) W ramach obowiązującego czasu pracy i ustalonego wynagrodzenia nauczyciel
realizuje zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze z uczniami oraz dba
o pomoce i sprzęt szkolny.
2. Czas pracy nauczycieli jest rejestrowany: zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i
opiekuńcze prowadzone z uczniami zapisuje się w dziennikach lekcyjnych lub
dziennikach zajęć pozalekcyjnych.
3. Nauczyciel odpowiedzialny jest za zdrowie, życie i bezpieczeństwo powierzonych
jego opiece uczniów:
1) nie pozostawia dzieci w czasie zajęć bez nadzoru. W czasie zawodów
sportowych organizowanych przez szkołę nie może pozostawiać dzieci bez
opieki osób do tego upoważnionych,
2) pełni dyżury podczas przerw według grafiku dyżurów nauczycieli,
3) natychmiast reaguje na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów
stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów,
4) zwraca uwagę na osoby postronne przebywające na terenie szkoły, w razie
potrzeby zwraca się o podanie celu pobytu na terenie szkoły, zawiadamia
pracownika obsługi szkoły o fakcie przebywania osób postronnych,
5) umożliwia uczniom przebywanie w czasie przerw w zajęciach na świeżym
powietrzu, jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne,
6) nie rozpoczyna zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach,
w których mają być prowadzone zajęcia stan znajdującego się w nim
wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa,
7) niezwłocznie przerywa zajęcia i wyprowadza z zagrożonych miejsc osoby
powierzone opiece szkoły, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się
w czasie ich trwania,
8) sprawuje nadzór i zapewnia bezpieczne warunki pracy uczniom biorącym udział
w pracach na rzecz szkoły i środowiska. Prace mogą mieć miejsce po
zaopatrzeniu uczniów w odpowiednie do wykonywanych prac urządzenia, sprzęt
i środki ochrony indywidualnej,
9) zapewnia poszkodowanemu uczniowi, który uległ wypadkowi opiekę,
w szczególności sprowadzając fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości
udzielić pierwszej pomocy,
10) wietrzy pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia w czasie każdej przerwy,
a w razie potrzeby także w czasie zajęć,
11) natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania
uczniów stanowiące zagrożenia ich bezpieczeństwa,
12) niezwłocznie zawiadomić dyrektora szkoły o wszelkich zdarzeniach noszących
znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia osób
przebywających na terenie szkoły.
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4. 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.
4a. Przedstawienie dyrektorowi szkoły propozycję jednego podręcznika do zajęć z
zakresu edukacji w oddziale klas I- III oraz jednego podręcznika do danych zajęć
edukacyjnych lub materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych dla uczniów
oddziałów klas IV- VIII oraz materiałów ćwiczeniowych;
4b. Wybór podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla
uczniów niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym uwzględniającym
potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów;
§ 40
1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną
i obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej ucznia, w oparciu o zasady
solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.
2. Nauczyciel zobowiązany jest do informowania rodziców i uczniów o
przewidywanych ocenach półrocznych i rocznych. O ewentualnej ocenie
niedostatecznej nauczyciel informuje uczniów i rodziców na miesiąc przed klasyfikacją.
W przypadku pozostałych ocen oraz ocen z zachowania nie później niż na tydzień przed
klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej.
3. Obowiązkiem nauczyciela jest stałe podnoszenie swoich umiejętności zawodowych,
a więc podejmowanie doskonalenia zawodowego w dostępnych formach oraz aktywny
udział w pracy zespołów samokształceniowych nauczania początkowego oraz
nauczycieli przedmiotów pokrewnych w klasach IV-VIII.
4. Do zadań nauczyciela należy:
1) realizować program wychowawczo-profilaktyczny szkoły,
2) efektywnie realizować przyjęty program nauczania,
3) właściwie organizować proces nauczania,
4) oceniać uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami i przedmiotowym
systemem oceniania,
5) dokonywać systematycznej ewaluacji swojej pracy,
6) zapewniać bezpieczeństwo uczniom w czasie lekcji, przerw i zajęć
pozalekcyjnych oraz wszelkiego rodzaju wyjść, wycieczek, przestrzegać
przepisów BHP i zarządzeń dyrektora szkoły w tym zakresie,
7) kontrolować obecności uczniów na wszystkich zajęciach,
8) w miarę możliwości zapobiegać niepowodzeniom szkolnym uczniów,
9) indywidualizować proces nauczania,
10) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju,
11) troszczyć się o powierzone mu pomoce dydaktyczne i majątek szkoły.
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5. Nauczyciele mają prawo do:
1) formowania autorskich programów nauczania i wychowania,
2) decydowania o rodzajach programów nauczania, podręcznikach, środkach
dydaktycznych i metodach kształcenia uczniów,
3) oceniania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.
6. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych korzysta
z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych
w ustawie - Kodeks Karny. Organ prowadzący szkołę i dyrektor szkoły są obowiązani
z urzędu występować w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia
zostaną naruszone.
§ 41
1. Pracą wychowawczą klasy kieruje nauczyciel - wychowawca.
2. Do zadań wychowawcy klasy należy:
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, jego proces uczenia się
oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie,
2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole
uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.
3. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 2:
1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,
2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:
a) różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół
uczniowski,
b) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji
wychowawcy;
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 uczniów
szczególnie uzdolnionych, jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami),
4) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:
a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych dzieci,
b) współdziałania, tzn. udzielania im pomocy w ich działaniach wychowawczych
wobec młodzieży i otrzymywanie od nich pomocy w swoich działaniach,
c) włączanie ich w sprawy życia klasy i szkoły;
5) współpracuje z pedagogiem szkolnym, logopedą i innymi specjalistami
świadczącymi wykwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności,
także zdrowotnych, oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.
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4. Wychowawca klasy realizuje zadania wychowawcze poprzez:
1) opracowanie planu wychowawczego dla danej klasy w oparciu o szkolny
program wychowawczo-profilaktyczny szkoły,
2) zapoznawanie rodziców uczniów ze szkolnym programem wychowawczoprofilaktycznym szkoły, planem wychowawczym klasy i zasadami oceniania,
3) diagnozę potrzeb uczniów w zakresie opieki, wychowania i profilaktyki
dokonywaną na początku każdego roku szkolnego oraz w trakcie roku szkolnego,
4) kształtowanie osobowości ucznia,
5) systematyczną współpracę z rodzicami, nauczycielami, pedagogiem szkolnym,
pielęgniarką,
6) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, materialnej i
socjalnej,
7) wspomaganie rodzin niewydolnych wychowawczo,
8) motywowania ucznia do osiągania jak najlepszych wyników w nauce, zgodnie z
jego możliwościami i zainteresowaniami,
9) dbanie o regularne uczęszczanie uczniów na zajęcia edukacyjne, badanie
przyczyn absencji, egzekwowanie obowiązku szkolnego,
10) informowanie pedagoga szkolnego o nieusprawiedliwionych nieobecnościach
ucznia,
11) troskę o rozwijanie zainteresowań ucznia poprzez zachęcanie do udziału
w różnych formach zajęć pozalekcyjnych, konkursach, pracy w organizacjach
szkolnych,
12) dbanie o prawidłowe stosunki między wychowankami,
13) wyrabianie u uczniów poczucia współodpowiedzialności za porządek, estetykę,
czystość na terenie klasy, szkoły,
14) wywieranie wpływu na właściwe zachowanie uczniów w szkole i poza nią,
badanie przyczyn niewłaściwego zachowania się uczniów – podejmowanie
środków zaradczych w porozumieniu z zespołem uczniowskim, nauczycielami,
pedagogiem szkolnym i rodzicami ucznia,
15) ochronę przed skutkami demoralizacji i uzależnień, podejmowanie niezbędnych
działań profilaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych,
16) wdrażanie do dbania o higienę, stan zdrowia, stan higieniczny otoczenia oraz
przestrzegania zasad bhp w szkole i poza nią,
17) informowanie rodziców ucznia o uzyskanych przez niego ocenach bieżących,
śródrocznych i rocznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz ocenach
z zachowania, osiągnięciach, sukcesach, trudnościach w nauce,
niepowodzeniach szkolnych, problemach wychowawczych,
18) rzetelne, systematyczne i terminowe prowadzenie dokumentacji określonej
Zarządzeniami dyrektora szkoły,
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19) opracowanie i wdrażanie oraz przeprowadzanie ewaluacji – we współpracy
z zespołem wychowawczym – szkolnego programu wychowawczoprofilaktycznego szkoły, planu wychowawczego i tematyki godzin
wychowawczych dla danego oddziału, harmonogramu imprez klasowych i
szkolnych,
20) współpraca z biblioteką szkolną w rozbudzaniu potrzeby czytania u uczniów;
5. Wychowawca ma prawo do uzyskania wsparcia, pomocy merytorycznej,
metodycznej i psychologiczno-pedagogicznej w podejmowanych działaniach
edukacyjnych od dyrekcji szkoły, pedagoga szkolnego, poradni psychologicznopedagogicznej, zespołów wychowawczych, doradców metodycznych i instytucji
wspomagających szkołę.
6. Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić w wyniku decyzji dyrektora szkoły
w następujących przypadkach:
1) na umotywowany wniosek nauczyciela – wychowawcy,
2) w wyniku decyzji
wychowawczymi.

dyrektora

podyktowanej

stwierdzonymi

błędami

Dyrektor podejmuje decyzję w ciągu 14 dni od złożenia wniosku w tej sprawie. Zmiana
wychowawcy klasy następuje od pierwszego dnia następnego miesiąca.
7. Sprawy sporne dotyczące uczniów w klasie rozstrzyga wychowawca klasy
z udziałem mi.in. samorządu klasowego, pedagoga szkolnego, klasowej rady rodziców.
8. Sprawy nierozstrzygnięte przez wychowawcę klasy kierowane są do dyrektora
szkoły, którego decyzja jest ostateczna.
§ 42
1. W szkole może być utworzone stanowisko pedagoga i psychologa.
2. Do zadań pedagoga szkolnego należy pomoc wychowawcom klas, a
w szczególności:
1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz minimalizowanie
przyczyn niepowodzeń szkolnych,
2) określenie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi
uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do
rozpoznanych potrzeb,
3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologicznopedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających
z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły w stosunku do uczniów,
z udziałem rodziców i nauczycieli,
5) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających
z programu wychowawczo-profilaktycznego,
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6) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz
uczniów i rodziców w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia,
7) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy uczniom znajdującym się
w trudnej sytuacji życiowej,
8) udzielanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom
realizującym indywidualny program lub tok nauki,
9) współdziałanie w opracowaniu szkolnego
profilaktycznego szkoły i jego ewaluacji,

programu

wychowawczo-

10) wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli
wynikających ze szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,
11) organizowanie różnych form terapii uczniom przejawiającym trudności
w funkcjonowaniu społecznym oraz zagrożonych niedostosowaniem
społecznym,
12) współdziałanie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 w Łomży i
poradniami specjalistycznymi, kierując do nich wszystkich potrzebujących,
13) współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami opiekuńczo
wychowawczymi,
14) inicjowanie i prowadzenie
w sytuacjach kryzysowych;

działań

mediacyjnych

i

interwencyjnych

§ 43
1. W szkole może być utworzone stanowisko logopedy.
2. Do zadań logopedy w szkole należy w szczególności:
1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu
ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;
2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla
rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i
eliminowania jej zaburzeń;
3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń
komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;
4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych
specjalistów w:
a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron,
predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń
edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i
ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu
szkoły,
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
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§ 44
1. W szkole może być utworzone stanowisko doradcy zawodowego.
2. Do zadań doradcy zawodowego w szkole należy w szczególności:
1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje
edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery
zawodowej;
2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji
zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;

edukacyjnych

i

3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu
z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i
uzdolnień uczniów;
4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę;
5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań
w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
6) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych
specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
3. W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole dyrektor szkoły wyznacza
nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę realizującego zadania,
o których mowa w ust. 2.
§ 45
1. W szkole może być utworzone stanowisko terapeuty pedagogicznego.
2. Do zadań terapeuty pedagogicznego w szkole należy w szczególności:
1) prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami
rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu
rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań
terapeutycznych;
2) rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo
w życiu szkoły;
3) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o
charakterze terapeutycznym;
4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom
edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów;
5) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych
specjalistów w:
a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron,
predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń
edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i
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ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu
szkoły,
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
§ 46
1. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy w szczególności:
1) udostępnianie książek i innych źródeł informacji,
2) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania
informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią
informacyjną,
3) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz
wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się,
4) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i
społeczną,
5) udzielanie informacji bibliotecznych,
6) poradnictwo w wyborach czytelniczych,
7) prowadzenie przysposobienia czytelniczo-informacyjnego,
8) inspirowanie pracy aktywu czytelniczego,
9) informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów,
10) organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa, np. apeli, konkursów
§ 47
1. Nauczyciele świetlicy realizują następujące zadania:
1) zapewniają bezpieczeństwo dzieciom przebywającym na świetlicy,
2) organizują pomoc w nauce i tworzą warunki do nauki własnej,
3) organizują pomoc koleżeńską dla uczniów posiadających problemy z nauką,
4) organizują gry i zabawy ruchowe oraz inne formy wychowania fizycznego,
5) rozwijają zainteresowania i uzdolnienia dzieci oraz stwarzają warunki dla
wykazania ich zamiłowań i uzdolnień,
6) kształtują nawyki i potrzebę uczestnictwa w kulturze,
7) upowszechniają kulturę zdrowotną i kształtują nawyki higieny, czystości oraz
dbałości o zachowanie zdrowia,
8) rozwijają samodzielność, samorządność i społeczną aktywność.
§ 48
1. W szkole działa zespół wychowawczy szkoły, który powołany jest rozwiązywania
problemów wychowawczych wynikających z bieżących problemów uczniów.
2. W skład zespołu wchodzą: pedagog/psycholog oraz wskazani przez dyrektora szkoły:
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1) wychowawcy poszczególnych klas,
2) w miarę potrzeb, inni nauczyciele, specjaliści.
3. Pracą zespołu kieruje osoba powołana przez dyrektora szkoły.
4. Do zadań zespołu wychowawczego szkoły należy w szczególności:
1) rozpatrywanie szczególnie trudnych przypadków wychowawczych wśród
uczniów,
2) ocena sytuacji wychowawczej szkoły,
3) wskazanie głównych
Pedagogicznej,

kierunków

działań

wychowawczych

Radzie

4) opracowanie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i jego ewaluacja.
§ 49
1. Nauczyciele tworzą zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowozadaniowe.
2. Utworzone zostały następujące zespoły przedmiotowe:
1) zespół humanistyczny (nauczyciele języka polskiego, języka angielskiego,
języka niemieckiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, religii i bibliotekarz),
2) zespół przedmiotów ścisłych (matematyczno-przyrodniczy),
3) zespół artystyczny i wychowania fizycznego
4) zespół edukacji wczesnoszkolnej.
3. Dyrektor szkoły może powołać zespół problemowo-zadaniowy (w miarę potrzeb).
4. Pracą poszczególnych zespołów kierują przewodniczący, powołani przez dyrektora.
5. Zadania zespołów nauczycielskich obejmują:
1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji
programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych,
2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania ucznia oraz sposobów
badania wyników nauczania,
3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa
metodycznego i wsparcia dla początkujących nauczycieli,
4) współdziałanie w organizowaniu pracowni, a także uzupełnieniu ich
wyposażenia.
§ 50
PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI
1. Pracowników niepedagogicznych szkoły zatrudnia i zwalnia, z zachowaniem
ogólnych przepisów, dyrektor szkoły.
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2. Zakresy obowiązków tych pracowników, a także ich odpowiedzialność ustala
zastępca dyrektora szkoły.
3. Wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych (administracyjnych
obsługowych) oblicza się na podstawie odrębnych przepisów.

i

4. Upoważniony przez dyrektora pracownik szkoły zwraca się do osób postronnych
wchodzących na teren szkoły o podanie celu pobytu, w razie potrzeby zawiadamia o
tym fakcie dyrektora szkoły lub kieruje tę osobę do dyrektora.
5. Pracownicy szkoły powinni niezwłocznie zawiadomić dyrektora szkoły o wszelkich
dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących
zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.
ROZDZIAŁ VI
ORGANIZACJA I FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA SZKOŁY Z RODZICAMI
§ 51
1. Rodzice mają prawo do wychowania swoich dzieci, a szkoła ma wspomagać
wychowawczą rolę rodziny.
2. Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania, nauczania moralnego i
religijnego zgodnie z własnymi przekonaniami.
3. Rodzice są obowiązani do:
1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,
2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,
3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć
szkolnych,
4) informowanie dyrektora szkoły w terminie do 30 września każdego roku o
realizacji rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego lub
obowiązku szkolnego poza granicami kraju (dotyczy dziecka zamieszkałego
w obwodzie szkoły a przebywającego czasowo za granicą),
5) rodzice dziecka realizującego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne
lub obowiązek szkolny poza szkołą na podstawie zezwolenia,
o którym mowa w oddzielnych przepisach, są obowiązani do zapewnienia
dziecku warunków nauki określonych w tym zezwoleniu,
6) zapewnienia dziecku uczęszczającemu do oddziału przedszkolnego i pierwszego
etapu edukacyjnego opieki w drodze do szkoły i w czasie powrotu,
6a) zapewnienia dziecku uczęszczającemu do oddziału przedszkolnego i
pierwszego etapu edukacyjnego opieki w drodze do busa/autobusu szkolnego i
w czasie powrotu, po wyjściu z busa/autobusu szkolnego.
7) pisemnego poinformowania nauczyciela wychowawcę, nauczyciela świetlicy o
osobach mających prawo odbierania dziecka ze szkoły.
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§ 52
1. Uczeń może być zwolniony z zajęć lekcyjnych:
1) na pisemną lub osobistą prośbę rodziców,
2) w przypadku złego samopoczucia, choroby, po uprzednim powiadomieniu
rodziców i odebraniu ucznia przez rodziców lub osobę pisemnie przez nich
upoważnioną,
2a) w przypadku złego samopoczucia, choroby, po uprzednim powiadomieniu
rodziców i wyrażeniu przez nich zgody na skierowanie ucznia do wcześniejszego
odjazdu busem/autobusem szkolnym.
2. W przypadku nieobecności nauczyciela wychowawcy/nauczyciela świetlicy
uprawniony do zwolnienia ucznia jest dyrektor szkoły lub wicedyrektor szkoły.
3. Nauczyciel może odmówić oddania dziecka/ucznia pod opiekę osobie odbierającej,
której stan budzi uzasadnione wątpliwości, co do zapewnienia dziecku bezpieczeństwa.
Dziecko/uczeń nie może być powierzone opiece osobie, co do której istnieje
wątpliwość, czy jest w stanie zapewnić dziecku pełne bezpieczeństwo.
4. Osoba odbierająca dziecko/ucznia nie może być pod wpływem alkoholu.
W przypadku podejrzenia, że osoba odbierająca dziecko/ucznia ze szkoły jest pod
wpływem środków odurzających lub w stanie wskazującym na spożycie alkoholu,
personel szkoły zatrzymuje dziecko w placówce i powiadamia o zaistniałym fakcie
drugiego rodzica. W sytuacjach konfliktowych
spowodowanych powyższym
podejrzeniem lub stwierdzeniem, zawiadamia się Policję.
§ 53
1. Dla zapewnienia warunków jak najlepszych wyników kształcenia i wychowania
uczniów konieczna jest współpraca rodziców z organami szkoły. W ramach tej
współpracy rodzice mają prawo do:
1) kontaktów z wychowawcą klasy i nauczycielami,
2) porad pedagoga szkolnego,
3) dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka i
rodziny,
4) występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły.
2. Do obowiązków rodziców należy:
1) wspieranie procesu nauczania i wychowania,
2) systematyczny kontakt z wychowawcą klasy,
3) współdziałanie z organami szkoły w przeciwdziałaniu przemocy, uzależnieniom,
demoralizacją i innymi przejawami patologii społecznej.
3. Rodzice mają prawo działać w strukturach Rady Rodziców w zakresie określonym
przez regulamin Rady Rodziców.
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4. Rodzice mają prawo występować z wnioskiem do dyrektora szkoły o zmianę
wychowawcy klasy.
5. Wszelkich informacji dotyczących dziecka/ucznia wychowawca może udzielać tylko
rodzicom lub prawnym opiekunom.
ROZDZIAŁ VII
UCZNIOWIE SZKOŁY
§ 54
1. Wiek uczniów, którzy obowiązani są uczęszczać do Szkoły Podstawowej określa
ustawa.
2. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci z obwodu szkoły na podstawie zgłoszenia
rodziców.
§ 55
Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły.
§ 56
1. Prawa ucznia wynikają z konwencji o prawach Dziecka.
2. Uczeń ma także prawo do:
1) korzystania z pomocy w przypadku trudności w nauce;
2) wypowiadania się w sprawach szkoły, planu pracy i regulaminów;
3) poszanowania własnej godności;
4) składania egzaminu poprawkowego;
5) znajomości regulaminu klasyfikacji, promowania i oceniania;
6) korzystania ze świetlicy, czytelni, biblioteki;
7) korzystania z posiłków, pomocy socjalnej oraz opieki zdrowotnej;
8) znajomości otrzymanych ocen oraz przewidywanych ocen
rocznych;

okresowych i

9) znajomości programu nauczania;
10) korzystania z poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego;
11)

zapoznawania się z programem
stawianymi wymaganiami;

nauczania,

jego

treścią,

celem

12) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
13) organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych
proporcji miedzy wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania
własnych zainteresowań;
14) redagowania i wydawania gazetki szkolnej;
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15) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz
rozrywkowej
zgodnie
z
własnymi
potrzebami
i
możliwościami
organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;
16) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu;
17) składania skarg w przypadku naruszania jego praw do: wychowawcy,
samorządu uczniowskiego, wicedyrektora, dyrektora.
18) bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub
materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć
edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach
nauczania według odrębnych przepisów.
§ 57
1. W przypadku naruszenia swoich praw uczeń może złożyć skargę do:
1) wychowawcy klasy,
2) dyrektora szkoły.
2. Skarga powinna być złożona na piśmie i powinna zawierać uzasadnienie.
3. Wycofanie skargi powoduje wstrzymanie biegu rozpatrzenia skargi.
4. Dyrektor rozpatruje skargę w ciągu 7 dni od daty jej złożenia.

§ 58
1. Uczeń może być nagrodzony za:
1) wyniki w nauce;
2) aktywne uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych;
3) uczestnictwo lub szczególne osiągnięcia w turniejach,
przedmiotowych, zawodach i imprezach sportowych;

konkursach

4) pracę społecznie- użyteczną na rzecz klasy lub szkoły;
5) wzorową realizację dyżurów szkolnych i klasowych;
6) czynne i punktualne uczestnictwo w zajęciach, zebraniach, imprezach i
uroczystościach szkolnych;
7) wzorową postawę uczniowską;
8) czytelnictwo.
§ 59
1. Uczeń może otrzymać:
1) pochwałę ustną wychowawcy wobec klasy;
2) pochwałę ustną wychowawcy na zebraniu rodziców;
3) pochwałę Dyrektora wobec uczniów Szkoły;
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4) dyplom uznania;
5) nagrodę rzeczową;
6) list pochwalny skierowany do rodziców;
7) wpis do kroniki Szkoły.
§ 60
1. Do każdej przyznanej nagrody uczeń może wnieść pisemne zastrzeżenie
z uzasadnieniem do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od jej przyznania. Dyrektor
rozpatruje sprawę w terminie 7 dni, może posiłkować się opinią wybranych organów
szkoły.
§ 61
1. Szkoła może stosować wobec uczniów kary, w szczególności za nieprzestrzeganie
statutu szkoły.
2. Uczeń może być ukarany w szczególności za:
1) uchybianie zasadom współżycia w stosunku do innych (np. ciągłe rozmawianie,
śmianie się, chodzenie po klasie w trakcie zajęć);
2) nieusprawiedliwione opuszczanie zajęć;
3) rażące uchybianie obowiązkom szkolnym;
4) niszczenie mienia Szkoły,
5) palenie tytoniu na terenie szkoły, posiadanie i spożywanie alkoholu na terenie
szkoły, posiadanie, zażywanie i rozprowadzanie na terenie szkoły narkotyków;
6) kradzież, wyłudzenie pieniędzy;
7) bójki, wymuszenia, zastraszanie;
8) wulgaryzmy;
9) korzystanie z urządzeń elektronicznych na terenie szkoły, (np.
komórkowego).

telefonu

§ 62
1. Za nieprzestrzeganie obowiązku szkolnego i postanowień niniejszego Statutu oraz
regulaminu samorządu uczniowskiego uczeń może być ukarany:
1) upomnieniem lub naganą wychowawcy;
2) upomnieniem ustnym dyrektora szkoły;
3) pisemnym upomnieniem dyrektora szkoły i zobowiązaniem ucznia do poprawy;
4) naganą dyrektora;
5) zawieszeniem prawa udziału w zajęciach pozalekcyjnych lub imprezach
kulturalnych;
6) przeniesieniem do innej szkoły;
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7) przeniesieniem do właściwej szkoły w przypadku, jeżeli uczeń jest poza rejonu
szkoły.
3. Przed wymierzeniem kary uczeń ma prawo być wysłuchany.
4. Uczeń ma prawo do odwołania się od kary udzielonej przez wychowawcę do
Dyrektora w terminie 7 dni od jej otrzymania w formie pisemnej.
5. Dyrektor szkoły w terminie 7 dni rozpatruje odwołanie i informuje pisemnie o
rozstrzygnięciu.
6. Od kar nałożonych przez dyrektora szkoły przysługuje uczniowi prawo wniesienia
uzasadnionego, pisemnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do dyrektora
szkoły. Dyrektor szkoły w terminie 7 dni rozpatruje wniosek i informuje pisemnie o
rozstrzygnięciu. Może przy tym zasięgnąć opinii Rady Pedagogicznej oraz Samorządu
Uczniowskiego.
7. Prawo odwołania się od kary udzielonej uczniowi przysługuje również rodzicom
(opiekunom) ucznia.
§ 63
1. O przeniesieniu ucznia do innej szkoły występuje dyrektor szkoły do Podlaskiego
Kuratora Oświaty na wniosek Rady Pedagogicznej, gdy:
1) zastosowanie kar z § 56 ust. 1 pkt. 1-5 nie wpłynęło na poprawę postępowania
ucznia,
2) w rażący sposób naruszył normy społeczne i zagraża otoczeniu.
§ 64
Szkoła ma obowiązek powiadomienia rodziców ucznia o przyznanej nagrodzie lub
zastosowaniu wobec niego kary.
§ 65
1. Uczeń ma obowiązek:
1) realizować obowiązek szkolny, przygotowywać się do obowiązków szkolnych
i przestrzegać postanowień niniejszego statutu;
2) dbać o dobre imię Szkoły oraz godnie reprezentować Szkołę na zewnątrz;
3) stawiać się punktualnie na zajęcia lekcyjne i uroczystości szkolne;
4) wypełniać dyżury klasowe i szkolne zgodnie z regulaminem;
5) uczestniczyć w pracach społecznie - użytecznych na rzecz Szkoły i środowiska;
6) zachowywać się właściwie wobec wszystkich nauczycieli, innych pracowników
Szkoły oraz pozostałych uczniów;
7) dbać o swój estetyczny wygląd zewnętrzny, godny miana ucznia, stosownie do
swego wieku i ogólnie przyjętych norm współżycia społecznego, zabrania się:
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a) farbowania włosów,
b) malowania paznokci,
c) makijażu,
d) noszenia strojów przezroczystych, odsłaniających
z wulgarnymi, obraźliwymi nadrukami, itp.

brzuch

lub

dekolt,

8) nosić strój galowy na wszystkie uroczystości szkolne:
a) dziewczęta: biała bluzka i granatowa lub czarna spódnica;
b) chłopcy: biała koszula i granatowe lub czarne spodnie;
9) dbać o najbliższe otoczenie i sprzęt szkolny;
10) dbać o bezpieczeństwo swoje i kolegów.
§ 66
1. Podczas trwania zajęć szkolnych obowiązuje całkowity zakaz posiadania
telefonów komórkowych oraz innych urządzeń multimedialnych.
2. Podczas zajęć wychowania fizycznego uczniów obowiązuje strój sportowy.
3. W budynku szkolnym uczniów obowiązuje obuwie zmienne o podeszwach
niepozostawiających śladów (najlepiej podeszwy białe).
4. w budynku szkolnym zabrania się noszenia nakryć głowy oraz osób zagrażających
zdrowiu i bezpieczeństwu.
§ 67
REKRUTACJA UCZNIA PRZYBYWAJĄCEGO Z ZAGRANICY
1. Uczeń przybywający z zagranicy jest przyjmowany do oddziału klasy I publicznej
szkoły podstawowej, której ustalono obwód, właściwej ze względu na miejsce
zamieszkania ucznia.
2. Uczeń przybywający z zagranicy jest przyjmowany do oddziału klasy I publicznej
szkoły podstawowej innej niż właściwa ze względu na miejsce zamieszkania ucznia jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
3. Uczeń przybywający z zagranicy jest kwalifikowany do odpowiedniego oddziału
klasy oraz przyjmowany do:
1) oddziału klas II-VIII szkoły podstawowej, której ustalono obwód, właściwej ze
względu na miejsce zamieszkania ucznia - z urzędu zgodnie z ust. 2 niniejszego
paragrafu oraz na podstawie dokumentów;
2) oddziału klas II-VIII szkoły podstawowej, innej niż właściwa ze względu na
miejsce zamieszkania ucznia-na podstawie dokumentów, jeżeli dana szkoła
dysponuje wolnymi miejscami.
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4. Jeżeli uczeń przybywający z zagranicy nie może przedłożyć dokumentów, zostaje
zakwalifikowany do odpowiedniego oddziału klasy oraz przyjęty do szkoły na
podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.
5. Termin rozmowy kwalifikacyjnej ustala dyrektor szkoły oraz przeprowadza
rozmowę, w razie potrzeby, w obecności nauczyciela.
ROZDZIAŁ VIII
ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA
WEWNĄTRZSZKOLNEGO UCZNIÓW

§ 68
1. Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;
2) zachowanie ucznia;
3) zaangażowanie ucznia w realizację projektu edukacyjnego.
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli
poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku
do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w
odrębnych przepisach, i realizowanych w Szkole programów nauczania,
uwzględniających tę podstawę.
3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy,
nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad
współżycia społecznego i norm etycznych.
4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach
oceniania wewnątrzszkolnego.
5. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu
oraz o postępach w tym zakresie;
1a) udzielanie uczniowi pomocy w nauce w postaci informacji o tym co uczeń zrobił
dobrze, co i jak powinien poprawić;
2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o
postępach i trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach
ucznia;
5) umożliwienie nauczycielom
dydaktyczno- wychowawczej.

doskonalenia

organizacji

i

metod

pracy
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6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do
uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen
klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w Szkole;
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
5) ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i
dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane
rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i
dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania;
6) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom)
informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.
7. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego (wrzesień) informują uczniów oraz
ich rodziców (prawnych opiekunów) o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych
śródrocznych
i
rocznych
(semestralnych)
ocen
klasyfikacyjnych
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających
z realizowanego przez siebie programu nauczania;
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej)
oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
8. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego (wrzesień) informuje
uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz
kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż
przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
9. Przekazana informacja o warunkach i sposobie oceniania jest dokumentowana:
1) uczniowie – odpowiedni wpis w dzienniku lekcyjnym,
2) rodzice – odpowiedni zapis w dokumentacji zebrania, do którego dołączona jest
podpisana lista obecności.
10. Nieobecność rodziców na pierwszym spotkaniu klasowym we wrześniu zwalnia
szkołę z obowiązku zapoznania rodzica ze szczegółowymi warunkami i sposobami
oceniania wewnątrzszkolnego, obowiązującymi w szkole w wymienionym terminie
– z uwagi na nieobecność rodzic winien sam dążyć do zapoznania się ze szczegółowymi
warunkami i sposobami oceniania wewnątrzszkolnego, obowiązującymi w szkole.
§ 69
1. Ocenianiu podlegają:
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1) umiejętności i wiadomości ucznia nabyte w procesie nauczania i uczenia się,
2) systematyczność pracy ucznia,
3) samodzielność, zaangażowanie i kreatywność,
4) umiejętność prezentowania wiedzy,
5) umiejętność współpracy w grupie.
2. Sposoby gromadzenia informacji o uczniu:
1) obowiązkowe:
a) dziennik lekcyjny (dziennik w formie papierowej/dziennik elektroniczny),
b) arkusze ocen,
c) zeszyty spostrzeżeń o uczniach,
2) dodatkowe w zależności od potrzeb i wg reguł ustalonych w przedmiotowych
zasadach oceniania.
3. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów:
1) odpowiedzi ustne (opowiadanie, opis, wygłaszanie tekstów z pamięci, udział
w dyskusji, dialog, argumentowanie, wnioskowanie, krótkie i długie wypowiedzi
na lekcji z trzech ostatnich lekcji oraz na lekcji powtórzeniowej
z ostatniego działu);
2) kartkówka – dotycząca ostatniego tematu lub trzech ostatnich tematów – bez
zapowiedzi, czas trwania do 15 minut;
3) sprawdziany, prace klasowe zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem,
poprzedzone lekcją powtórzeniową i wcześniejszym zapisem w dzienniku, czas
trwania 45-90 minut;
4) testy różnego typu (otwarty, wyboru, zamknięty, problemowy, zadaniowy) –
według specyfiki przedmiotu, zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem,
czas trwania do 90 minut;
5) ćwiczenia, zadania, wypracowania, referaty, konkursy, prowadzenie zeszytu
przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń, itd.
6) prace domowe (formy):
a) ćwiczenia,
b) notatki,
c) twórczość własna – prace literackie, plastyczne, inne,
d) referat – czas wykonania do miesiąca,
e) wypracowania literackie,
f) prace dodatkowe (album, gazetka, model, schemat i inne).
7) aktywność na lekcji:
a) praca samodzielna,
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b) praca w grupie (organizacja pracy w grupie, komunikacja w grupie,
zaangażowanie, sposób prezentacji, efekty pracy),
c) odgrywanie ról, drama.
8) inne formy aktywności (gra dydaktyczna, quiz, doświadczenia praktyczne, praca
z mapą i atlasem, praca z tekstem źródłowym, gra na instrumentach, śpiew, test
sprawności fizycznej, udział w konkursach, olimpiadach, zawodach, itp.).
4. Częstotliwość oceniania:
1) w jednym tygodniu mogą odbyć się najwyżej 3 prace klasowe (sprawdziany),
lecz nie jednego dnia;
2) kartkówka (z ostatniej lekcji) jest rozumiana jako odpowiedź ustna, do której
uczeń powinien być przygotowany na każdą lekcje. W związku z tym może się
ona odbywać na poszczególnych lekcjach w ciągu dnia;
3) zmiana terminu pracy klasowej lub sprawdzianu może się odbyć na życzenie
uczniów z zastrzeżeniem, że przy ustalaniu nowego terminu zasady określone
pkt 1-2 nie obowiązują;
4) częstotliwość oceniania innych form aktywności (np. prace domowe, aktywność
na lekcji) jest zawarta w przedmiotowych zasadach oceniania.
5. Terminy oddawania sprawdzonych przez nauczyciela prac pisemnych:
1) prace klasowe, sprawdziany – po 1 tygodniu roboczym (wypracowania z języka
polskiego – do 2 tygodni roboczych);
2) kartkówki – w ciągu 3 dni.
3) Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.
4) Na wniosek ucznia lub jego rodziców, sprawdzone i ocenione pisemne prace
kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana
uczniowi lub jego rodzicom na zebraniu, podczas dnia otwartego, w czasie
indywidualnych kontaktów z nauczycielem.
4a) W uzasadnionych przypadkach za zgodą Dyrektora Szkoły sprawdzone i
ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania
ucznia może zostać udostępniona przedstawicielom instytucji prowadzących
działania bezpośrednio dotyczące ucznia.
6. Dokumentację dotyczącą oceniania ucznia przechowuje się przez rok kształcenia
ucznia w szkole.
7. Uczeń ma prawo do jednokrotnego poprawienia każdej oceny otrzymanej za pracę
klasową lub sprawdzian w terminie dwóch tygodni od otrzymania informacji o ocenie.
Poprawiona ocena odnotowana jest w dzienniku lekcyjnym obok poprawianej, przy
czym jest brana pod uwagę ocena z poprawy.
8. Jeżeli z przyczyn zdrowotnych lub losowych uczeń nie może napisać pracy klasowej
z całą klasą, to powinien to uczynić w najbliższym terminie ustalonym
z nauczycielem.
§ 70
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1. Bieżące oceny w klasach I-III, bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne
z zajęć edukacyjnych począwszy od klasy IV oraz oceny końcowe, ustala się
w stopniach według następującej skali:
1) stopień celujący – 6,
2) stopień bardzo dobry – 5,
3) stopień dobry – 4,
4) stopień dostateczny – 3,
5) stopień dopuszczający – 2,
6) stopień niedostateczny – 1.
2. Przy ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie dodatkowego oznaczenia:
1) + (plus), poza stopniem celującym,
2) – (minus), poza stopniem niedostatecznym.
3. Oceny bieżące wpisujemy do dziennika cyfrowo, natomiast śródroczne i roczne
w pełnym brzmieniu.
4. Nauczyciele przyjmują następujące ogólne wymagania edukacyjne na poszczególne
oceny szkolne w stopniach:
1) Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania
przedmiotu danej klasy, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz:
b) 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 danej klasy lub
c) osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych
kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim, albo krajowym lub
posiada inne porównywalne osiągnięcia.
2) Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania
zajęć edukacyjnych w danej klasie oraz:
b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie
problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi
zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych
sytuacjach.
3) Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
a) nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej
klasie, ale poprawnie rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne
i praktyczne.
4) Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
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a) ma braki w opanowaniu wiedzy i umiejętności określanych programem
nauczania przedmiotu w danej klasie, pozwalające na rozwiązywaniu typowych
zadań teoretycznych i praktycznych o średnim stopniu trudności.
5) Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
a) ma braki w opanowaniu wiedzy, ale braki te nie przekreślają możliwości
uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w dalszym
ciągu etapu edukacyjnego oraz
b) rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu
trudności.
6) Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania
przedmiotu danej klasy, a braki w wiadomościach i umiejętnościach
uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy i umiejętności z tego przedmiotu oraz
nie jest w stanie rozwiązać zadań o niewielkim stopniu trudności nawet przy
pomocy nauczyciela.
5. Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych,
plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek
wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki
tych zajęć. W przypadku wychowania fizycznego także systematyczność udziału ucznia
w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz
kultury fizycznej.
6. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej istnieje możliwość ustalenia ocen
bieżących i klasyfikacyjnych w formie opisowej.
7. W klasach I-III roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami
opisowymi.
8. Nauczyciel obowiązany jest systematycznie odnotowywać stopień opanowania
wiadomości i umiejętności edukacyjnych ucznia.
§ 71
1. Prace pisemne oceniane są w przeliczeniu na skalę procentową:
1) Celujący ponad 90 % + zadania dodatkowe
2) Bardzo dobry ponad 90%
3) Dobry 90-75 %
4) Dostateczny 74-51%
5) Dopuszczający 50-33%
6) Niedostateczny poniżej 32%
§ 72
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1. Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do zajęć w dniu następującym po
nieobecności spowodowanej wypadkiem losowym, krótkotrwałą chorobą.
2. Udział w zawodach, innych zajęciach pozalekcyjnych nie zwalnia ucznia
z obowiązku uzupełnienia wiadomości, notatek, prac domowych.
3. Uczeń ma prawo raz w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do lekcji, nie podając
przyczyn. Prawo to nie dotyczy prac klasowych oraz zapowiedzianych sprawdzianów
wiadomości i umiejętności. W zasadach oceniania z przedmiotu nauczyciel może
zwiększyć limit nie przygotowań ucznia do lekcji.
§ 73
1. Uczeń może otrzymać z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć wyższą od
przewidywanej ocenę roczna, jeżeli:
1) zgłosi nauczycielowi prowadzącemu dane zajęcia lub w szczególnych
przypadkach wychowawcy, chęć poprawy tej oceny w okresie nie dłuższym niż
3 dni od otrzymania informacji o przewidywanej ocenie rocznej (należy
odnotować to w dzienniku z datą i podpisem ucznia);
2) wykona określone przez nauczyciela zadania niezbędne do otrzymania wyższej
oceny w terminie wyznaczonym przez nauczyciela nie później niż 5 dni przed
terminem posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej.
§ 74
1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń na zajęciach
wychowania fizycznego lub z całych zajęć z wychowania fizycznego, informatyki na
podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych
zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii.
2. W przypadku całkowitego zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego,
informatyki w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej
wpisuje się "zwolniony".
§ 75
1. Nieobecności uczniów należy usprawiedliwiać w ciągu 2 tygodni. Usprawiedliwienia
muszą być dawane wychowawcy w formie pisemnej przez rodziców.
2. Zwolnienia z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego rodzic też podaje
w formie pisemnej.
3. Jednodniowa nieobecność nie zwalnia ucznia z przygotowania do zajęć.
4. Wzywa się rodziców w przypadku:
1) opuszczenia przez ucznia bez usprawiedliwienia 10 godzin w tygodniu,
2) pojedynczych nieusprawiedliwionych godzin tygodniowo,
3) spóźnień.
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5. W sytuacji, kiedy rodzic unika kontaktu z wychowawcą, nie reaguje na wezwania,
wskazana jest wizyta domowa nauczyciela.
§ 76
1. Sposób zachowania się ucznia świadczy o jego kulturze osobistej, poziomie
kulturowym jego środowiska rodzinnego oraz pracy wychowawczej szkoły. Postawę i
zachowanie ucznia w szkole i poza nią musi cechować takt, uprzejmość, życzliwość,
skromność i umiejętność poszanowania praw innych osób.
2. Społeczność szkoły w szczególnie zdecydowany sposób zwalcza przejawy arogancji,
prostactwa, nieposzanowania godności i mienia innych ludzi. Stosuje się
w tej dziedzinie stopniowane oddziaływanie wychowawcze.
3. Palenie papierosów, używanie alkoholu i środków odurzających jest całkowicie
zabronione.
§ 77
1. Ocena zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy,
nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad
współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych
w Statucie Szkoły.
2. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
2) postepowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej,
3) dbałość o honor i tradycje szkoły,
4) dbałość o piękno mowy ojczystej,
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
7) okazywanie szacunku innym osobom.
3. Ocenę zachowania wystawia wychowawca klasy w następującym trybie:
1) przygotowuje i opiniuje projekt oceny wśród uczniów klasy,
2) udostępnia projekt ocen innym nauczycielom na tydzień przed posiedzeniem
klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.
4. W klasach I-III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami
opisowymi.
5. Ocena zachowania wystawiona przez wychowawcę klasy jest ostateczna.
§ 78
1. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania począwszy od klasy IV szkoły
podstawowej ustala się wg następującej skali:
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1) wzorowe,
2) bardzo dobre,
3) dobre,
4) poprawne,
5) nieodpowiednie,
6) naganne.
2. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono
zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych
zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebnie
kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni
psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
3. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły z zastrzeżeniem
ust. 4.
4. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o nie promowaniu do klasy programowo
wyższej lub nie ukończeniu szkoły przez ucznia, któremu po raz drugi z rzędu ustalono
naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
§ 79
1. Określając ocenę z zachowania, wychowawca zwraca uwagę na częstotliwość i
nasilenie zjawisk zawartych w kryteriach oceny. Za punkt wyjścia przyjmuje się ocenę
dobrą, która określa właściwe zachowanie i jest oceną pozytywną.
2. W szkole obowiązują następujące kryteria ocen zachowania uczniów:
1) Ocenę wzorową: otrzymuje uczeń, który przejawia autentyczne i trwałe
zaangażowania w pracy na rzecz Zespołu, szkoły i środowiska, wykazując w
kontaktach z rówieśnikami, nauczycielami i innymi osobami wysoki poziom
kultury osobistej, w szczególności zaś:
a) jest pilny i systematyczny w nauce,
b) rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia „wychodząc” samorzutnie poza
obszar wymagań programowych, bądź mimo braku uzdolnień wykazuje wiele
wysiłku w przygotowaniu się do lekcji, pracy na lekcji i opanowaniu materiału
programowego,
c) systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia szkolne (nie ma
nieusprawiedliwionych spóźnień i obecności),
d) aktywnie działa w organizacjach uczniowskich,
e) wykazuje troskę o mienie osobiste i społeczne,
f) wykazuje umiejętność współpracy z zespołem klasowym,
g) pomaga uczniom z trudnościami w opanowaniu materiału programowego,
h) dba o kulturę słowa,
i) szanuje tradycje, obrzędy, zwyczaje szkolne i klasowe,
j) dba o higienę osobistą i otoczenia oraz zdrowie własne i innych, nie ulegając
nałogom,
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k) swoim zachowaniem w szkole i poza nią zasługuje na miano „wzoru do
naśladowania”,
l) samodzielnie wnosi treści do realizacji projektu edukacyjnego i wzorowo
wywiązuje się z powierzonych zadań.
2) ocenę bardzo dobrą: otrzymuje uczeń, którego zachowanie świadczy o pełnym
zrozumieniu pełnionych przez niego ról: ucznia, wychowanka, kolegi, który
w kontaktach z rówieśnikami i nauczycielami wykazuje zainteresowania
sprawami klasy, szkoły, a ewentualne konflikty rozwiązuje na płaszczyźnie
kompromisu. Generalnie uczeń spełnia wymogi zawarte w treści oceny
wzorowej z zastrzeżeniem, iż jego działanie jest efektem narzucenia zadań
z zewnątrz, nie wynika zaś z własnej potrzeby, chęci, koncepcji. Działanie to
można określić raczej jako tendencję do naśladownictwa innych niż spontaniczną,
pełną entuzjazmu prospołeczną aktywność, uczęszcza na zajęcia systematycznie
(dopuszczalne 7 godzin nieusprawiedliwionych); bardzo dobrze wykonuje
zadania przydzielone podczas pracy nad realizacją projektu edukacyjnego.
3) ocenę dobrą: otrzymuje uczeń, którego aktywność własna skierowana była na
zaspokojenie osobistych potrzeb i nie zmierza ani w kierunku działań społecznie
wartościowych ani społecznie szkodliwych. Uczeń wyróżnia się
w niektórych dziedzinach życia szkolnego (pomoc kolegom, opieka nad chorym
kolegą), bierze chętnie udział w pracach na rzecz klasy i szkoły, stosuje na co
dzień zwroty grzecznościowe, uczestniczy w rozwiązywaniu sytuacji
konfliktowych pomiędzy uczniami, dba o wygląd osobisty, uczęszcza na zajęcia
systematycznie (dopuszczalne 14 godzin nieusprawiedliwionych); chętnie
realizuje zadania podczas pracy nad projektem edukacyjnym.
4) ocenę poprawną: otrzymuje uczeń, którego zachowanie sprowadza się do
korzystania z pracy innych przy najmniejszym wkładzie własnej pracy. Przejawia
się to między innymi w obniżonej chęci współpracy w zespole oraz szeroko
rozumianej postawie bierności. Uczeń pod kierunkiem nauczyciela i jego
wpływu bierze udział w pracach na rzecz klasy i szkoły oraz innych imprezach
szkolnych, kulturalnie zachowuje się w stosunku do nauczycieli, pracowników
szkoły i swoich kolegów, kulturalnie spędza czas podczas przerw, nie używa
wulgarnych słów, nie ulega nałogom, reaguje właściwie na uwagi nauczycieli
dyżurujących, nie niszczy sprzętu szkolnego i zieleni w szkole i wokół niego,
realizuje bez zastrzeżeń polecenia dyrektora, nauczycieli, wychowawców, stara
się w miarę systematycznie uczęszczać na zajęcia (dopuszczalne 21 godzin
nieusprawiedliwionych); wykazuje małe zaangażowanie przy realizacji projektu
edukacyjnego.
5) ocenę nieodpowiednią: otrzymuje uczeń, którego zachowanie nosi znamiona
patologii społecznej. Są to sporadyczne przypadki wagarowania, palenia tytoniu,
picia alkoholu, kradzieży itp., jednak zastosowane środki zaradcze przynoszą
oczekiwane rezultaty, uczęszcza na zajęcia, ale niezbyt systematycznie
(dopuszczalne 35 godzin nieusprawiedliwionych); przeszkadza i niechętnie
wykonuje powierzone zadania przy realizacji projektu edukacyjnego.
6) ocenę naganną: otrzymuje uczeń, którego zachowanie stanowi jaskrawy przejaw
patologii społecznej, dotyczy bardzo często przypadków wagarowania, picia
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alkoholu, palenia tytoniu, kradzieży, agresji – przy czym stosowane przez różne
środowiska (szkolne, pozaszkolne) środki wychowawcze nie odnoszą skutków,
niesystematycznie uczęszcza na zajęcia; nie współpracuje przy realizacji
projektu edukacyjnego, nie wywiązuje się z powierzonych zadań.
3. W przypadku zastrzeżeń dotyczących oceny z zachowania ustalenie rocznej oceny
z zachowania następuje w terminie 5 dni od zgłoszenia zastrzeżeń.
§ 80
1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć
edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania
i zachowania ucznia.
2. Klasyfikacje śródroczna uczniów przeprowadza się, co najmniej raz w ciągu roku
szkolnego.
3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia
z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia
w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć
edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
4. Przed rocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym Rady
Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz
wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych
opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych (semestralnych) ocenach
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej
zachowania.
5. Śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają
nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne a śródroczna i roczna ocena
klasyfikacyjna zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli,
uczniów danej klasy, pracowników niepedagogicznych oraz ocenianego ucznia.
6. Oceny dzielą się na:
1) cząstkowe, określające osiągnięcia edukacyjne ucznia w ramach wybranej części
programu nauczania;
2) klasyfikacyjne śródroczne i roczne podsumowujące osiągnięcia edukacyjne ucznia
za dany rok lub semestr.
7. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala nauczyciel uczący danego
przedmiotu, uwzględniając wkład pracy ucznia.
8. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych
dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są
ocenami opisowymi.
9. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę
klasyfikacyjną z zachowania.
10. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej (semestralnej) stwierdzono, że poziom
osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie
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programowo wyższej (semestrze programowo wyższym), szkoła, w miarę możliwości,
stwarza uczniowi szanse uzupełnienia braków.
11. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć
edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej
(semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach
edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym
planie nauczania.
12. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać
egzamin klasyfikacyjny.
13. Na wniosek ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej
nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna
może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
14. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok
nauki;
2) spełniający obowiązek szkolny nauki poza szkołą.
15. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 14 pkt
2, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i
wychowanie fizyczne.
16. Uczniowi, o którym mowa w ust. 14 pkt 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie
ustala się oceny z zachowania.
17. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej,
z zastrzeżeniem ust. 18.
18. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, i wychowania
fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
19. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami
(prawnymi opiekunami) – nie może on jednak odbyć się później niż w dniu
poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych.
20. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 12, 13 i 14 pkt 1,
przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez
dyrektora Zespołu, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
21. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 14 pkt 2, przeprowadza
komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia
odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkoła. w skład komisji
wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w szkole inne stanowisko
kierownicze – jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla
odpowiedniej klasy.
22. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 14 pkt 2 oraz
jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń
może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
23. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze
obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
24. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół
zawierający w szczególności:
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1) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 20, a w przypadku
egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia o którym mowa
w ust. 14 pkt 2 – skład komisji;
2) termin egzaminu klasyfikacyjnego;
3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;
4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.
25. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informacje o ustnych
odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
26. W przypadku nie klasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "niesklasyfikowany".
27. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego
roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna,
z zastrzeżeniem ust. 29 i 31 – 40.
28. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego
niedostateczna roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może
być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
29. Ustalona przez wychowawcą klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest
ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 31 – 40.
30. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do
dyrektora szkoły, 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 po zakończeniu zajęć dydaktyczno - wychowawczych.
31. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć
edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie
z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje
komisje, która:
1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych
- przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie
pisemnej i ustnej oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną
z danych zajęć edukacyjnych;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę
klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykła większością głosów;
w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
32. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 31 pkt. 1, uzgadnia się z uczniem i jego
rodzicami (prawnymi opiekunami) – przeprowadza się go nie później niż 5 dni od dnia
zgłoszenia zastrzeżeń przez rodziców (prawnych opiekunów) lub ucznia.
33. W skład komisji wchodzą:
1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w szkole inne stanowisko
kierownicze – jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie
same zajęcia edukacyjne;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
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a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w szkole inne stanowisko
kierownicze - jako przewodniczący komisji,
b) wychowawca klasy,
c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne
w danej klasie,
d) pedagog,
e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
f) przedstawiciel rady rodziców.
34. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne 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.
35. Ustalona przez komisje roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć
edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od
ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisje jest ostateczna, z wyjątkiem
niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych,
która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
36. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) skład komisji,
b) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 31 pkt 1,
c) zadania (pytania) sprawdzające,
d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) skład komisji,
b) termin posiedzenia komisji,
c) wynik głosowania,
d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
37. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
38. Do protokołu, o którym mowa w ust. 36 pkt. 1, dołącza się pisemne prace ucznia i
zwięzłą informacje o ustnych odpowiedziach ucznia.
39. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o
którym mowa w ust. 31 pkt. 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego
w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
40. Przepisy ust. 30 - 39 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (semestralnej)
oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu
poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia
przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. w tym przypadku, ocena ustalona przez
komisje jest ostateczna.
§ 81
1. Uczeń oddziału klasy I- III otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do oddziału
klasy programowo wyższej.
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2. Na wniosek wychowawcy oddziału i po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na
wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału Rada
Pedagogiczna możne postanowić o powtarzaniu oddziału klasy przez ucznia oddziału
klasy I- III. Decyzja Rady Pedagogicznej uzasadniona jest poziomem rozwoju i
osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia.
3. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału lub na
wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada
pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia oddziału klasy I- III do oddziału
klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i
osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania
przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.
4. Począwszy od oddziału klasy czwartej uczeń otrzymuje promocję do oddziału klasy
następnej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskał roczne
oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem ust. 5 i 6.
5. O promowaniu do oddziału klasy programowo wyższej ucznia posiadającego
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na
niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia
rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie
edukacyjno- terapeutycznym.
6. Począwszy od oddziału klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co
najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania,
otrzymuje promocję do oddziału klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
7. Uczeń, który realizował obowiązek szkolny poza szkołą, który w wyniku klasyfikacji
rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen klasyfikacyjnych
co najmniej 4,75 otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
8. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę do
średniej ocen wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
9. Ocena z religii lub etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym bezpośrednio po
ocenie ze sprawowania.
10. Jeśli uczeń nie uczestniczył ani w zajęciach z religii, ani z etyki, na świadectwie
szkolnym w miejscu przeznaczonym na ocenę z przedmiotu należy wstawić kreskę
(„religia/etyka —————), bez jakichkolwiek dodatkowych adnotacji.
11. W przypadku, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i etyki, do średniej ocen wlicza
się ocenę ustalona jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych
z tych zajęć.
12. Uczeń kończy szkołę, jeżeli:
1) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć
edukacyjnych pozytywne, końcowe oceny klasyfikacyjnego;
2) przystąpił do egzaminu ósmoklasisty kończącego naukę w szkole podstawowej.
13. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej
uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen
klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę
klasyfikacyjną zachowania.
14. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o
potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność
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intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znaczącym postanawia rada pedagogiczna
uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjnoterapeutycznym.
§ 82
DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH
ORAZ ZWOLNIENIA Z ZAJĘĆ
1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach
edukacyjnych do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych ucznia.
2. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie opinii poradni psychologicznopedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne do
indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego
stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu
się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
3. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do przypadku 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
specjalistyczne, 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, który objęty jest 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 fizycznych na zajęciach wychowania
fizycznego – na podstawie tej opinii.
4. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o
specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż
po ukończeniu III oddziału klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia
szkoły podstawowej.
5. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć
edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się,
niepełnosprawność, posiadane kwalifikacje lub zrealizowanie danych obowiązkowych
zajęć edukacyjnych na wcześniejszych etapach edukacyjnych.
6. 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.
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7. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć
komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości
uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej
opinii.
8. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z wykonywanych ćwiczeń fizycznych na zajęciach
wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki uniemożliwia ustalenie
śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania
zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
9. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca
danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową,
z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem
Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego.
10. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 9, posiadającego orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania
zwolnienie z nauki drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie
tego orzeczenia.
11. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się
„zwolniony” albo „zwolniona”.
§ 83
EGZAMIN POPRAWKOWY
1. Począwszy od oddziału klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku
klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych
zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy na wniosek własny lub jego
rodziców.
2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem
egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych, informatyki,
techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę
zadań praktycznych
3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia
rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza
się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
4. 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.
5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - przewodniczący
komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
6. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału
w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, w szczególnie uzasadnionych
przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą
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innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie
nauczyciela pracującego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej
szkoły.
7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający
w szczególności:
1) skład komisji;
2) termin egzaminu poprawkowego;
3) nazwę zajęć edukacyjnych;
4) imię i nazwisko ucznia;
5) zadania egzaminacyjne;
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
8. Do protokołu dołącza się odpowiednio 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.
9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do oddziału
klasy programowo wyższej i powtarza odpowiednio klasę.
10. Rada Pedagogiczna uwzględniając możliwości ucznia może 1 raz w ciągu danego
etapu edukacyjnego promować do oddziału klasy programowo wyższej ucznia, który
nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo
z zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego,
pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w oddziale klasy programowo wyższej.
11. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest
ostateczna.
§ 84
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych
w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz sprawdza,
w jakim stopniu uczeń spełnia te wymagania.
2. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.
3. W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów
obowiązkowych, tj.:
1) języka polskiego
2) matematyki
3) języka obcego nowożytnego.
4. Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych
nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego,
ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się
w szkole
w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
5. Od roku 2022 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów
obowiązkowych, tj.:
1. języka polskiego
2. matematyki
3. języka obcego nowożytnego
63

Statut Szkoły Podstawowej im. Obrońców Wizny w Wiźnie
4. jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka,
geografia lub historia.
6. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze
względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
lub niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest
niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie
przystępuje do egzaminu ósmoklasisty.
7. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze
względu na niepełnosprawności sprzężone inne niż wymienione w ust. 4 może być
zwolniony przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku
przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na wniosek rodziców pozytywnie
zaopiniowany przez dyrektora szkoły.
8. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych, w terminie głównym:
1) nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów
albo
2) przerwał egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów
przystępuje do egzaminu z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym
w szkole, której jest uczniem.
7. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających
przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów
w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na
udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku
przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów.
Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia.
8. Wyniki egzaminu ósmoklasisty nie wpływają na ukończenie szkoły.
ROZDZIAŁ IX
ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY
§ 85
1. Oddział przedszkolny pracuje od poniedziałku do piątku w czasie nie krótszym niż
5 godz. dziennie.
2. Czas realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 25
godzin tygodniowo.
3. W miarę potrzeb społecznych może powstać oddział integracyjny, w którym liczba
dzieci może wynosić od 15 do 22, w tym od 3 do 5 dzieci niepełnosprawnych.
4. Świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne są nieodpłatne.
5. Oddział przedszkolny realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty
oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej
wychowania przedszkolnego.
§ 86
Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka.
Wsparcie to realizowane jest poprzez proces opieki, wychowania i nauczania - uczenia
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się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz
gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna.
§ 87
1. Zadania oddziału przedszkolnego:
1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez fachową organizację
warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym,
społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju;
2) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i
umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;
3) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez
dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc
dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub
przyspieszony;
4) organizowanie zajęć, zabaw i odpoczynku z wykorzystaniem treści adekwatnych
do poziomu rozwoju dzieci, ich możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i
rozumowania, z poszanowaniem indywidualnego, naturalnego tempa rozwoju;
wspierających indywidualność i oryginalność dziecka, wzmacniających
poczucie wartości oraz potrzebę uczestnictwa w grupie;
5) organizowanie zajęć rozwijających nawyki i zachowania prowadzące do
samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo;
6) organizowanie zajęć z wykorzystaniem treści adekwatnych do intelektualnych
możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci, prowadzących do rozumienia
emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz zdrowia psychicznego;
7) organizowanie zajęć budujących wrażliwość, w tym wrażliwość estetyczną,
w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu,
otoczenia, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, sztuk plastycznych;
8) organizowanie zajęć pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację
otaczającej dziecko przyrody, rozwijających wrażliwość i umożliwiających
poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego,
możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju dziecka;
9) organizowanie zajęć umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację
elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i
podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej
pracy;
10) organizowanie zajęć prowadzących do poznania wartości i norm społecznych,
których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby
w otoczeniu dziecka oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości
możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;
11) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści
wychowawczych o nowe, wynikające z nagłego pojawienia się w otoczeniu
dziecka, sytuacji lub zagrożeń, w tym zagrożeń cywilizacyjnych, takich jak
patologiczne zjawiska społeczne, psychologiczna ingerencja mediów w rozwój
dziecka, nieodpowiedzialne korzystanie z technologii, ubezwłasnowolnienie
reklamą, modą, katastrofy, zdarzenia traumatyczne;
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12) systematyczne wspieranie i rozwijanie mechanizmów uczenia się prowadzące
do osiągnięcia przez dziecko poziomu rozwoju umożliwiającego podjęcie nauki
w szkole;
13) organizowanie zajęć zgodnie z potrzebami.
§ 88
1. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa
arkusz organizacji Szkoły Podstawowej na dany rok szkolny opracowany przez
dyrektora szkoły, zaopiniowany przez Radę Rodziców, który zatwierdza organ
prowadzący.
2. W arkuszu organizacji zamieszcza się w szczególności:
1) liczbę dzieci,
2) liczbę pracowników pedagogicznych,
3) ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ
prowadzący.
3. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym wynosi nie więcej niż 25.
4. W oddziale przedszkolnym zatrudniony jest jeden nauczyciel.
5. Godzina zajęć oddziału przedszkolnego wynosi 60 minut, z zastrzeżeniem wyjątków
dotyczących organizacji zajęć dodatkowych i specjalistycznych.
6. Czas prowadzonych zajęć w oddziale przedszkolnym - w szczególności nauki religii
i zajęć rewalidacyjnych, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci
i wynosić:
1) z dziećmi w wieku 3-4 lat -około 15 minut;
2) z dziećmi w wieku 5-6 lat -około 30 minut.
7. Za zgodą rodziców dzieci z oddziału przedszkolnego mogą uczęszczać na
nieobowiązkowe zajęcia z religii. Czas trwania wynosi tygodniowo 2 razy po 30 minut.
8. Dzieci w wieku wymaganym ustawą odbywają w oddziale przedszkolnym roczne
obowiązkowe przygotowanie przedszkolne. Rodzice (opiekunowie) dziecka dopełniają
czynności zgłoszenia dziecka i jego regularnego uczęszczania.
9. Dzieci są przyprowadzane i odbierane z placówki przez rodziców lub upoważnioną
przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.
10. Dzieci, które korzystają z dowozów szkolnych są odbierane ze świetlicy szkolnej i
tam odprowadzane po zajęciach przez nauczyciela lub osobę do tego wyznaczoną.
10a. Jeśli dzieci są odwożone bezpośrednio po zajęciach osoba wyznaczona zabiera
dzieci z oddziału przedszkolnego, prowadzi do szatni a następnie do drzwi szkoły, gdzie
odbierane są one przez opiekunów z autobusów/busa.
11. Dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do
oddziału przedszkolnego mogą być objęte indywidualnym obowiązkowym rocznym
przygotowaniem przedszkolnym. Organizacja pracy następuje w porozumieniu
z organem prowadzącym.
11. Opinię o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania
przedszkolnego oraz o odroczeniu w/w obowiązku, wydają zespoły orzekające
działające w publicznych Poradniach Psychologiczno – Pedagogicznych, w tym
w poradniach specjalistycznych.
§ 89
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Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w oddziale przedszkolnym
1. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna może być udzielana na wniosek rodziców,
nauczyciela oddziału przedszkolnego, poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej
poradni specjalistycznej, a także specjalistów zatrudnionych w oddziale przedszkolnym.
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana z uwzględnieniem
możliwości oddziału przedszkolnego w formie:
1) zajęć korekcyjno-kompensacyjnych;
2) porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli;
3) zajęć psycho - edukacyjnych dla rodziców.
2. Udział dzieci w zajęciach specjalistycznych odbywa się za zgodą rodziców /prawnych
opiekunów/.
3. Porady, konsultacje, warsztaty oraz zajęcia psycho - edukacyjne prowadzą
w zależności od potrzeb nauczyciele i specjaliści posiadający odpowiednie
przygotowanie do prowadzenia zajęć specjalistycznych.
4. W oddziale przedszkolnym mogą być zatrudnieni: logopeda, specjalista gimnastyki
korekcyjno-kompensacyjnej.
5. Pomoc pedagogiczno-psychologiczną w oddziale przedszkolnym organizuje dyrektor.
ROZDZIAŁ X
ZASADY UDZIALANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
§ 90
1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkole organizuje Dyrektor.
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na:
1) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia
oraz umożliwieniu ich zaspokojenia;
2) rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia,
wynikających w szczególności z:
a) niepełnosprawności;
b) niedostosowania społecznego;
c) zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
d) szczególnych uzdolnień;
e) specyficznych trudności w uczeniu się;
f) zaburzeń komunikacji językowej;
g) choroby przewlekłej;
h) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
i) niepowodzeń edukacyjnych;
j) zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny,
k) trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą
środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za
granicą;
3) rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce ucznia;
4) badaniu środowiska ucznia;
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5) opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjnoterapeutycznych, dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego wydane przez publiczną PPP;
6) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach
kryzysowych.
3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom
polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów
wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych.
4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
5. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele oraz
specjaliści wykonujący zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
w szczególności psycholog/ pedagog, logopeda, nauczyciel wspomagający lub doradca
zawodowy.
6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest realizowana we współpracy z:
1) rodzicami uczniów;
2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi;
3) placówkami doskonalenia nauczycieli;
4) podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:
1) ucznia,
2) rodziców ucznia,
3) Dyrektora Szkoły,
4) nauczyciela lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem,
5) poradni psychologiczno-pedagogicznej,
6) asystenta edukacji romskiej,
7) pomocy nauczyciela,
8) pracownika socjalnego,
9) asystenta rodziny,
10) kuratora sądowego.
3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest organizowana podczas bieżącej
pracy, a także w formie:
1) zajęć korekcyjno-kompensacyjnych,
2) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
3) zajęć terapii logopedycznej,
4) zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne,
5) zajęć terapii pedagogicznej,
6) zajęć gimnastyki korekcyjnej,
7) zajęć rewalidacyjnych,
8) nauczania indywidualnego,
9) warsztatów,
10) porad i konsultacji;
11) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu
4. Indywidualizacja pracy z uczniem polega na:
1) dostosowaniu tempa pracy i poziomu wymagań edukacyjnych do poziomu
ucznia;
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2) przyjęciu adekwatnych metod nauczania i sprawdzania wiadomości oraz
umiejętności ucznia;
3) różnicowania stopnia trudności i form prac domowych.
5. Rodzicom uczniów i nauczycielom pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest
udzielana w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
6. Nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści prowadzą działania, mające na celu
rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz
zaplanowanie sposobów ich zaspokajania.
7. Działania te obejmują w oddziałach klas I–III obserwację pedagogiczną w trakcie
bieżącej pracy z uczniem i pomiary pedagogiczne, mające na celu rozpoznanie u
uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się. Mają także na celu
rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, w tym uczniów szczególnie
uzdolnionych, oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i
uzdolnień uczniów.
8. W razie stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne
oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologicznopedagogiczną, nauczyciel lub specjalista informuje o tym niezwłocznie wychowawcę
oddziału.
9. Planowanie i koordynowanie udzielania dziecku pomocy psychologicznopedagogicznej należy do zespołu składającego się z nauczycieli, wychowawców oraz
specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem i tworzonego przez dyrektora.
10. Zespół tworzony jest dla:
1) ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie
o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania
przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię
poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej –
niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia lub opinii;
2) ucznia, w stosunku, do którego stwierdzono, że ze względu na potrzeby
rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologicznopedagogiczną – niezwłocznie po przekazaniu przez nauczyciela, wychowawcę
grupy wychowawczej lub specjalistę informacji o potrzebie objęcia dziecka taką
pomocą.
11. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć rozwijających umiejętności uczenia
się, zajęć specjalistycznych, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć związanych z
wyborem kierunku kształcenia i zawodu trwa 45 minut. Godzina zajęć rewalidacji trwa
60 minut.
12. Zadania i sposób działania zespołu pomocy psychologiczno - pedagogicznej
określają przepisy szczególne.
13. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy
psychologiczno - pedagogicznej w szkole zapewniają poradnie oraz placówki
doskonalenia nauczycieli.
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ROZDZIAŁ XI
KLASY GIMNAZJUM
§ 91
1. W ustroju szkoły z dniem 1 września 2019r. przestaną istnieć klasy gimnazjum.
1a) Klasy dotychczasowego Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Wiźnie
prowadzone są w Szkole Podstawowej do 31 sierpnia 2019 roku.
2. Cykl kształcenia w dotychczasowym Gimnazjum trwa 3 lata.
3. Nauka w dotychczasowym gimnazjum kończy się obowiązkowym egzaminem
przeprowadzanym w ostatnim roku nauki, dającym możliwość dalszego kształcenia
w szkole ponadgimnazjalnej.
§ 92
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

1. Założenia oceniania.
1) Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach
oceniania wewnątrzszkolnego.
2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu
oraz o postępach w tym zakresie;
1a) udzielanie uczniowi pomocy w nauce w postaci informacji o tym co uczeń zrobił
dobrze, co i jak powinien poprawić;
2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o
postępach i trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach
ucznia;
5) umożliwienie nauczycielom
dydaktyczno- wychowawczej.

doskonalenia

organizacji

i

metod

pracy

2) Ocenianiu podlegają:
a) Osiągnięcia edukacyjne ucznia.
b) Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez
nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i
umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających
z podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych
wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania - w
przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.
c) Zachowanie ucznia, w tym realizacja projektu edukacyjnego.
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3) Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy,
nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad
współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych
w statucie szkoły.
§ 93

1. Szczegółowe warunki i sposób oceniania uczniów klas gimnazjalnych zawarte są
w Statucie szkoły w rozdziale VIII § 61-75.
2. Szczegółowe warunki i sposób oceniania zachowania uczniów klas gimnazjalnych
zawarte są w Statucie szkoły w rozdziale VIII § 69-73.
§ 94
PROJEKT EDUKACYJNY
1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.
2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na
celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.
3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści
nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjum
lub wykraczać poza te treści.
4. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela
i obejmuje następujące działania:
1) wybranie tematu projektu edukacyjnego;
2) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;
3) wykonanie zaplanowanych działań;
4) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.
5. Przy określaniu szczegółowych warunków realizacji projektu edukacyjnego dyrektor
zasięga opinii rady pedagogicznej.
6. Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu
wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.
7. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą
realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych
opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.
8. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu
edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.
9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w
realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor szkoły może zwolnić ucznia z realizacji
projektu edukacyjnego.
10. W przypadkach, o których mowa w ust. 9 na świadectwie ukończenia gimnazjum
w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu
edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona.”
§ 95
EGZAMIN GIMNAZJALNY
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1. W trzeciej klasie uczniowie biorą udział w egzaminie przeprowadzanym przez
okręgową komisję egzaminacyjną, obejmującym :
1) w części pierwszej – wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów
humanistycznych;
2) w części drugiej – wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów
matematyczno-przyrodniczych;
3) w części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego
nowożytnego.
2. Część humanistyczna egzaminu z języka polskiego trwa 90 minut, a z zakresu historii
i wiedzy o społeczeństwie trwa 60 minut.
3. Część druga z zakresu matematyki trwa 90 minut, a zakresu przedmiotów
przyrodniczych 60 minut.
4. Część trzecia z zakresu języka obcego nowożytnego trwa na poziomie podstawowym
i poziomie rozszerzonym po 60 minut.
5. Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może
być przedłużony. Z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie, z przedmiotów
przyrodniczych oraz języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym – do 20
minut, natomiast z zakresu języka polskiego i matematyki – do 45 minut każdy. Egzamin
z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym może być wydłużony do 30
minut.
6. Uczniowie przystępują do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego
z zakresu tego języka obcego nowożytnego, którego uczą się jako przedmiotu
obowiązkowego.
7. W przypadku gdy uczeń uczy się w szkole więcej niż jednego języka obcego jako
przedmiotu obowiązkowego, jego rodzice (prawni opiekunowie) składają dyrektorowi
szkoły pisemną deklarację o przystąpieniu ucznia do egzaminu gimnazjalnego
z zakresu jednego z tych języków.
8. Deklaracje, o której mowa w ust. 7, składa się nie później niż do dnia 30 września
roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny.
9. Procedury przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego regulują odrębne przepisy.
10. Wynik egzaminu nie wpływa na ukończenie gimnazjum.
11. Wyników egzaminu gimnazjalnego nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia
szkoły.
§ 96

1. Klasy gimnazjalne posiadają sztandar Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II.
2. Sztandar może uczestniczyć w części oficjalnej ważniejszych uroczystości szkolnych.
3. Po dniu 31.08.2019 roku sztandar będzie przechowywany w pamiątkowej gablocie.
ROZDZIAŁ XII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 97
1. Szkoła używa pieczęci urzędowych o treści:
Szkoła Podstawowa
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2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowe i materialnej określają
odrębne przepisy.
3. Szkoła prowadzi księgi rachunkowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym
zakresie oraz sporządza sprawozdania jednostkowe w realizacji budżetu.
4. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczaniu zgodnie
z odrębnymi.
§ 98
1. Szkoła Podstawowa im. Obrońców Wizny w Wiźnie posiada własny sztandar oraz
prawo do jego używania.
2. Sztandar Szkoły uczestniczy w części oficjalnej ważniejszych uroczystości szkolnych
oraz poza Szkołą np.:
1) rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego;
2) powitanie klas pierwszych;
3) Dzień Edukacji Narodowej
4) pożegnanie absolwentów;
5) Święto Szkoły.
3. Uroczystości szkolne
z Ceremoniałem Szkoły.

z udziałem sztandaru Szkoły

przebiegają zgodnie

4. Decyzję w sprawie uczestniczenia sztandaru Szkoły w uroczystościach poza Szkołą
podejmuje Dyrektor Szkoły.
5. Ustala się Dzień Patrona na dzień 28 listopada.
§ 99
1. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt zmian statutu szkoły i uchwala jego zmiany
lub uchwala statut.
2. Dyrektor szkoły w ciągu 14 dni po nowelizacji statutu, opracowuje tekst jednolity
statutu.
3. Dyrektor, po przygotowaniu tekstu jednolitego statutu, jest odpowiedzialny za jego
upublicznienie społeczności szkolnej.
§ 100
1. Z dniem wejścia w życie niniejszego Statutu traci moc „Statut Zespołu Szkół
w Wiźnie” uchwalony w dniu 13.09.2012 r. z późn. zm.
2. Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem 01.12.2017 roku.
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3. Zatwierdzony podczas zebrania Rady Pedagogicznej w dniu 21.11.2017 r. Uchwałą
Nr 08/2017/2018 w sprawie jednolitego tekstu Statutu Szkoły Podstawowej
im. Obrońców Wizny w Wiźnie
1) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59);
2) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. -Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.
U. z 2017 r. poz. 60);
3) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943
z późn. zm.);
4) Rozporządzenia Prezesa Rady ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki
prawodawczej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 283);
5) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego
dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia,
kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia
ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356);
6) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie
szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkolu (Dz. U. z 2017 r. poz.
649);
7) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie
szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i
słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2017 r, poz. 1651);
8) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U.
z 2017 r, poz. 1591) ;
9) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku w sprawie
warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.
U. z 1992 r. Nr 36, poz. 155 z późn. zm.);
10) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych
przedszkolach i szkołach (Dz.U. z 2017 r, poz. 1147);
11) Konwencji o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów
Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 Nr 120, poz. 526 z późn. zm,);
12) Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191
z późn. zm);
12) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie
warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem
społecznym (Dz.U. z 2017 r, poz. 1578);
13) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2015 roku w sprawie
szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej
o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo szkoły
publicznej tego samego typu (Dz. U. z 2015r. poz. 1248);
14) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie
wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r, poz. 1611);
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15) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu
prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu
nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z
2017 r, poz. 1646);
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