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Wstęp
§1

1. Ilekroć w dalszej treści Statutu jest mowa bez bliższego określenia o:
1) Szkole - należy przez to rozumieć, Szkołę Podstawową w Ciężkowicach;
2) Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.
U. z 1996 r., Nr 67 , poz. 329 z późn. zm.);
3) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej w Ciężkowicach;
4) Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, organach Samorządu Uczniowskiego i Radzie Rodzicównależy przez to rozumieć organy działające w Szkole;
5) uczniach i rodzicach - należy przez to rozumieć uczniów Szkoły Podstawowej
w Ciężkowicach oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów;
6) wychowawcy - należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece
wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w Szkole;
7) organie prowadzącym Szkołę - należy przez to rozumieć Gminę Ciężkowice;
8) organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą - należy przez to rozumieć
Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie.

2. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego
w stosunku do decyzji wydawanych przez Dyrektora w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego,
jest Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie.

4

Dział I
NAZWA SZKOŁY
§2
1. Nazwa zawiera:
1) określenie: Szkoła Podstawowa,
2) siedzibę: budynek położony w Ciężkowicach przy ul: Tysiąclecia 12, gmina Ciężkowice.
2. Pełna nazwa szkoły:
Szkoła Podstawowa
im: Stefanii Sempołowskiej
w Ciężkowicach
Dział II
INNE INFORMACJE O SZKOLE
§3
1. Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Ciężkowice, a organem sprawującym nadzór
pedagogiczny – Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie.
2. Zadania organu prowadzącego reguluje art. 5 ust. 7 Ustawy.
§4
1. Zgodnie z Uchwałą Nr XVI/ 121/12 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 12 kwietnia 2012
roku do obwodu szkoły należą następujące miejscowości:
1) Ciężkowice;
2) Ostrusza;
3) Kąśna Dolna nr: 99b, 99c, 99a, 99, 91, 102, 101, 87, 89, 102a, 90, 108, 95, 95a, 96, 96a, 100,
97,93,96,89a,88,103,103b,92a,98,94,92,103a,81,81a,83,85.
2. Czas trwania etapu kształcenia w Szkole wynosi sześć lat.
3. W Szkole mogą być tworzone oddziały przedszkolne realizujące program wychowania
przedszkolnego.
4. W Szkole obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy. Zajęcia dydaktyczne odbywają się na jedną
zmianę.
5. Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii określa Minister Edukacji
Narodowej w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.
6. Szkoła zapewnia możliwość korzystania z:
1) sal lekcyjnych z niezbędnym wyposażeniem;
2) pracowni przedmiotowych;
3) biblioteki szkolnej i czytelni;
4) hali sportowej na zasadach ustalonych w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę;
5) pracowni komputerowej;
6) sali gimnastycznej, miejsca zabaw „Radosna szkoła” i boiska szkolnego;
7) świetlicy szkolnej;
8) stołówki szkolnej.
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Dział III
CELE I ZADANIA SZKOŁY
§5
1. Szkoła podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji
działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej,
zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości
pracy szkoły i jej rozwoju organizacyjnego.
2. Szkoła stwarza warunki do komplementarnego rozwoju uczniów, uwzględniając ich indywidualne
zainteresowania i potrzeby, a także ich możliwości psychofizyczne.
3. Budynek i teren szkolny objęty jest nadzorem kamer CCTV w celu zapewnienia bezpiecznych
warunków nauki, wychowania i opieki.
§6
Rodzice i nauczyciele, na zasadach określonych w Statucie, współdziałają ze sobą w sprawach
wychowywania oraz kształcenia dzieci i młodzieży.
§7
1. Szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny.
2. W zakresie sprawowania funkcji wychowawczej Szkoła w szczególności:
1) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad określonych w
Ustawiei przepisach do niej wykonawczych, w szczególności w Statucie, stosownie do
warunków Szkoły i wieku uczniów poprzez:
a) zapewnienie odpowiedniej bazy,
b) systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów,
c) realizowanie Programu Wychowawczego Szkoły i Programu Profilaktyki.
2) upowszechnia zasady tolerancji, wolności sumienia i poczucia sprawiedliwości,
3) kształtuje postawy patriotyczne (także w wymiarze lokalnym);
4) sprzyja zachowaniom proekologicznym;
5) umożliwia uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej
poprzez udział w konkursach przedmiotowych, sportowych, artystycznych, organizowanych
uroczystościach szkolnych, pracach samorządu klasowego i szkolnego;
6) szanuje indywidualność uczniów i ich prawo do własnej oceny rzeczywistości;
7) kształtuje szacunek do pracy poprzez dobrze zorganizowaną pracę na rzecz Szkoły i
społeczności lokalnej;
8) wdraża do dyscypliny i punktualności.
3.Szkoła wypracowuje i realizuje Program Wychowawczy i Program Profilaktyki będący
alternatywą dla zagrożeń społecznych młodego człowieka.
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§8
1. W zakresie sprawowania funkcji edukacyjnej Szkoła w szczególności:
1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności (kompetencji) niezbędnych do uzyskania
świadectwa ukończenia szkoły podstawowej poprzez:
a) atrakcyjny i nowatorski proces nauczania,
b) zajęcia w pracowni komputerowej z dostępem do Internetu,
2) działa w kierunku rozwijania zainteresowań uczniów poprzez organizowanie kół
zainteresowań, imprez sportowych, olimpiad i konkursów przedmiotowych;
3) zapewnia wszechstronną pomoc uczniom mającym trudności z opanowaniem treści
programowych.
2. Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania.
3. Szkoła zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje wymagane w odrębnych przepisach.
4. Szkoła realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia
ogólnego.
5. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu i podejmuje działania zabezpieczające uczniów przed
dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, w szczególności
instaluje i aktualizuje oprogramowanie zabezpieczające.
§9
1. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz posiadanych możliwości
poprzez:
1) system stypendiów, w miarę posiadanych środków z dotacji celowych;
2) umożliwienie spożywania posiłków;
3) bezpieczne dowożenie uczniów;
4) prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.
2. Wykonywanie zadań opiekuńczych polega w szczególności na:
1) ścisłym respektowaniu obowiązujących w Szkole ogólnych przepisów bezpieczeństwa
i higieny pracy;
2) sprawowaniu w formach indywidualnych opieki nad niektórymi uczniami, potrzebującymi
takiej opieki przez kierowanie na badania psychologiczno- pedagogiczne oraz respektowanie
i realizowanie zaleceń poradni.
3. Szkoła zapewnia zajęcia świetlicowe dla uczniów którzy pozostają w szkole dłużej, ze względu
na:
1) czas pracy rodziców, na wniosek rodziców;
2) organizację dojazdu do Szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki
w Szkole.
4.Świetlica zapewnia zajęcia uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe uczniów, a także ich
możliwości psychofizyczne , w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia
zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji.
5. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania
prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła organizuje stołówkę.
§ 10
1. Szkoła wypełnia zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku ucznia i potrzeb środowiskowych,
zgodnie z ustalonymi w Szkole zasadami bezpieczeństwa:
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w czasie zajęć obowiązkowych ,nadobowiązkowych i pozalekcyjnych, odbywających się w
budynku i poza budynkiem, opiekę zapewniają nauczyciele prowadzący te zajęcia;
2) w czasie wycieczek organizowanych przez szkołę opiekę sprawuje kierownik wycieczki oraz
nauczyciele – opiekunowie zgodnie z opracowanym wcześniej przez organizatora
harmonogramem wycieczki zatwierdzonym przez dyrektora lub wicedyrektora Szkoły;
1)

3) szczegółowe zasady organizacji wycieczek określa regulamin wycieczek szkolnych;
4) przed lekcjami od godz. 7.30 i w czasie przerw międzylekcyjnych na korytarzach szkolnych
opiekę zapewniają nauczyciele zgodnie z ustalonym harmonogramem dyżurów;
5) przed lekcjami w szatni szkolnej od godz. 7.30 opiekę zapewniają nauczyciele zgodnie
z ustalonym harmonogramem dyżurów;
6) w czasie obiadu na stołówce szkolnej opiekę zapewniają nauczyciele zgodnie z ustalonym
harmonogramem dyżurów;
7) zakres obowiązków nauczycieli dyżurujących szczegółowo określa
regulamin dyżurów
nauczycieli;
8) po zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, dla uczniów pozostających na świetlicy szkolnej –
nauczyciele szkoły w ramach przydziału czynności;
9) w szatni szkolnej po zajęciach lekcyjnych nauczyciel, który miał ostatnie zajęcia z danym
oddziałem;
10) w czasie dowozu autobusem szkolnym na zajęcia i po zajęciach, opiekę sprawuje pracownik
zatrudniony przez ASPO.
2. Rodzice dzieci, które nie ukończyły siedmiu lat życia, przyprowadzają i odbierają dzieci osobiście
lub przez osoby upoważnione na piśmie składanym u wychowawcy oddziału.
3. Dyrektor zaznajamia rodziców z warunkami dotyczącymi ubezpieczenia i na ich życzenie ubezpiecza
dzieci od NW.
4. Dyrektor szkoły w porozumieniu z zainteresowanymi przedstawicielami rodziców, rodzicami oraz
pracownikami pedagogicznymi szkoły każdorazowo ustala formy sprawowania opieki nad:
1) uczniami najniższych klas szkoły lub uczniami rozpoczynającymi naukę w Szkole;
2)uczniami z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu i wzroku;
3) uczniami, którym z powodów warunków rodzinnych lub losowych potrzebne są szczególne formy
opieki a w tym stała, bądź doraźna pomoc materialna
§ 11
1.Harmonogram dyżurów nauczycielskich ustala wicedyrektor, uwzględniając tygodniowy rozkład zajęć
i możliwości kadrowe.
2. Zasady organizacyjno-porządkowe pełnienia dyżurów nauczycielskich określa regulamin dyżurów
nauczycieli.
§ 12
Obowiązki opiekunów podczas wycieczek organizowanych przez Szkołę określają odrębne przepisy.
§ 13
1. Indywidualne formy opieki nad uczniami polegają w szczególności na:
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1) udzielaniu, w miarę możliwości finansowych Szkoły, doraźnej lub stałej pomocy finansowej oraz
występowanie z wnioskami takimi do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (GOPS) w
Ciężkowicach;
2) zapewnianiu możliwości korzystania z pomocy poradni psychologiczno – pedagogicznej;
3) objęciu zajęciami wyrównawczymi,
rewalidacyjnymi, korekcyjno-kompensacyjnymi,
logopedycznymi.
2. Pomoc finansową, o której mowa w ust. 1 pkt. 1 przyznaje się na zasadach określonych w odrębnych
przepisach.
§ 14
1. Każdy oddział powierza się szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym
oddziale.
2. W miarę możliwości organizacyjnych Szkoły, celem zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej
skuteczności, wychowawca prowadzi oddział powierzony jego opiece wychowawczej przez etap
edukacyjny obejmujący odpowiednio:
1) klasy I – III;
2) klasy IV – VI.
3. Decyzję w sprawie obsady stanowiska wychowawcy podejmuje Dyrektor.
4. Dyrektor może dokonać zmiany na stanowisku wychowawcy:
1) z urzędu wskutek długotrwałej, usprawiedliwionej nieobecności wychowawcy lub z przyczyn
organizacyjnych Szkoły;
2) na pisemny wniosek dotychczasowego wychowawcy;
3) na pisemny wniosek co najmniej 2/3 rodziców uczniów danego oddziału lub Samorządu
Uczniowskiego.
5. Wnioski, o których mowa w ust. 4 nie są dla Dyrektora wiążące. O sposobie ich załatwienia Dyrektor
informuje wnioskodawcę w terminie 14 dni.
6. Zadania wychowawcy określają dalsze postanowienia Statutu.
Dział IV
ORGANY SZKOŁY
Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe
§ 15
1. Zadania i kompetencje organu prowadzącego Szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
w tym w szczególności zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz nadzoru nad działalnością
Szkoły w sprawach administracyjnych i finansowych, określają odrębne przepisy.
2. Organy, o których mowa w ust. 1, mogą ingerować w działalność Szkoły wyłącznie w zakresie i na
zasadach określonych w Ustawie i w przepisach wykonawczych.
§ 16
1. Szkołą kieruje Dyrektor.
2. W sytuacji usprawiedliwionej nieobecności Dyrektora, Szkołą kieruje Wicedyrektor.
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§ 17
Kolegialnym organem Szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia,
wychowania i opieki jest Rada Pedagogiczna.
§ 18
W Szkole działają też organy Samorządu Uczniowskiego oraz Rady Rodziców.
§ 19
1.Działające w Szkole organy wzajemnie się informują o podstawowych kierunkach planowanej
i prowadzonej działalności.
2. Celem stworzenia warunków do współdziałania , o których mowa ust. 1, Dyrektor nie rzadziej niż raz
na kwartał, organizuje spotkania z przewodniczącymi: Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego
i Rady Pedagogicznej. Radę Pedagogiczną reprezentuje specjalnie do tego wyznaczony przez Radę
nauczyciel.
§ 20
Uchwały podejmowane przez organy działające w Szkole nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa
oraz Statutem Szkoły.
§ 21
Sposób postępowania w sprawie wstrzymania uchwał Rady Pedagogicznej określa art. 41 ust. 3 Ustawy.
§ 22
1.Prowadzenie mediacji w sprawach spornych między działającymi w Szkole organami oraz
podejmowanie ostatecznych rozstrzygnięć w tego rodzaju sprawach należy do Dyrektora, a w
szczególności:
1) rozstrzyganie spraw spornych wśród członków Rady Pedagogicznej;
2) przyjmowanie wniosków i badanie skarg dotyczących nauczycieli i pracowników
niepedagogicznych;
3) negocjowanie w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicem;
4) wydawanie zaleceń wszystkim statutowym organom;
5) wstrzymywanie uchwał tych organów niezgodnych z prawem oświatowym.
2. W sprawach spornych, dotyczących uczniów, ustala się co następuje:
1) uczeń zgłasza swoje zastrzeżenia do przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego za
pośrednictwem przewodniczącego klasowego;
2) Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego w uzgodnieniu z nauczycielem opiekunem
przedstawia sprawę nauczycielowi lub wychowawcy, który wraz z przedstawicielem
Samorządu rozstrzyga sporne kwestie;
3) sprawy nie rozstrzygnięte kierowane są do Dyrektora, którego decyzje są ostateczne.
§ 23
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Trybu, o którym mowa w przepisach poprzedzających, nie stosuje się do postępowań
uregulowanych odrębnymi przepisami, w szczególności w sprawach:
1) odpowiedzialności dyscyplinarnej;
2) odpowiedzialności porządkowej;
3) sporów ze stosunku pracy w zakresie objętym właściwością sądów pracy.
Rozdział 2. Dyrektor Szkoły
§ 24
1. Stanowisko Dyrektora powierza i odwołuje z niego organ prowadzący Szkołę.
2. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.
§ 25
1. Do zadań Dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie i monitorowanie pracy Szkoły.
2.
Dyrektor w szczególności zabiega o stworzenie optymalnych warunków do realizacji zadań
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Szkoły.
3. Dyrektor odpowiada za organizację i przebieg sprawdzianu.
§ 26
Do właściwości Dyrektora należy w szczególności:
1) w zakresie spraw bezpośrednio związanych z działalnością podstawową Szkoły:
a) dopuszczanie zaproponowanego przez nauczyciela lub zespół nauczycieli programu
nauczania do użytku szkolnego, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,
b) uwzględnienie w zestawie programów nauczania całości podstawy programowej
kształcenia ogólnego ustalonej dla danego etapu edukacyjnego,
c) przedkładanie Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia wyników klasyfikacji i promocji
uczniów,
d) podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania uczniów do Szkoły, przenoszenia ich do
innych klas lub oddziałów,
e) występowanie do Małopolskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do
innej szkoły,
f) sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
w tym systematyczne monitorowanie pracy nauczycieli i prowadzenie stosownej
dokumentacji,
g) przedstawianie Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólnych
wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o
działalności Szkoły,
h) realizowanie zadań związanych z awansowaniem i oceną pracy nauczycieli oraz opieką
nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie,
i) kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie
Szkoły
i wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zezwolenia na realizację obowiązku
szkolnego poza szkołą i przeprowadzanie egzaminu klasyfikacyjnego, odroczenia oraz
wcześniejszego przyjęcia do Szkoły,
j) prowadzenie ewidencji spełniania obowiązku szkolnego,
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k) ustalanie zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we
wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne oraz materiały
ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym,
l) coroczne podawanie do publicznej wiadomości zestaw podręczników lub materiałów
edukacyjnych oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące w danym roku szkolnym,
m) podejmowanie działań organizacyjnych umożliwiających obrót używanymi podręcznikami
na terenie szkoły,
n) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
o) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom
i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę,
p) organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o Prawach Dziecka,
q) rozstrzyganie spraw spornych i konfliktowych pomiędzy organami,
r) kontrolowanie przestrzegania postanowień Statutu w sprawie rodzaju nagród i kar
stosowanych wobec uczniów,
s) prowadzenie dokumentacji pedagogicznej zgodnie z odrębnymi przepisami,
t) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji
stanowiących,
u) powierzanie stanowiska wicedyrektora i odwoływanie z niego po zasięgnięciu opinii
organu prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej,
v) monitorowanie działalności nauczycieli i wychowawców, wynikające ze sprawowanego
nadzoru pedagogicznego,
w) przyznawanie nagród i wymierzanie kar pracownikom Szkoły,
x) tworzenie Rady Szkoły pierwszej kadencji,
y) realizowanie pozostałych zadań wynikających z ustawy Karta Nauczyciela,
z) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego ucznia,
2) w zakresie spraw organizacyjnych:
a) opracowanie arkusza organizacyjnego Szkoły,
b) ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć,
c) podejmowanie decyzji o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków
określonych odrębnymi przepisami,
3) w zakresie spraw finansowych przy współpracy z ASPO:
a) opracowywanie planu finansowego Szkoły,
b) przedstawienie projektu planu finansowego do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej i
Radzie Rodziców,
c) realizowanie planu finansowego, w szczególności poprzez dysponowanie określonymi w
nim środkami, stosownie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej
Szkoły,
4)w zakresie spraw administracyjno-gospodarczych oraz biurowych przy współpracy z ASPO:
a) sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą Szkoły,
b) organizowanie wyposażenia Szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny,
c) organizowanie i nadzorowanie kancelarii Szkoły,
d) nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentów przez nauczycieli oraz
prawidłowego wykorzystywania druków szkolnych,
e) organizowanie przeglądu technicznego obiektów szkolnych oraz prac konserwacyjnoremontowych,
f) organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku szkolnego,
g) przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy Szkoły,
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1.

w zakresie spraw porządkowych, bhp i podobnych:
a) zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
b) egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników ustalonego w Szkole
porządku oraz dbałości o czystość i estetykę Szkoły,
c) wykonywanie zadań dotyczących planowania obronnego, obrony cywilnej i powszechnej
samoobrony.
§ 27

1.
Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli i pracowników
niebędących nauczycielami.
2. W zakresie, o którym mowa w ust. 1, Dyrektor w szczególności:
1) decyduje o zatrudnieniu i zwalnianiu nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły;
2) decyduje o przyznaniu nagród dyrektora oraz wymierzaniu kar porządkowych nauczycielom
i innym pracownikom Szkoły;
3) decyduje, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej o wystąpieniu z wnioskiem(ami), w
sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych
pracowników Szkoły;
4) określa zakres odpowiedzialności materialnej nauczycieli i innych pracowników Szkoły,
zgodnie
z przepisami Kodeksu pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków;
5) współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym odrębnymi
przepisami, a w szczególności:
a) zasięga opinii w sprawach organizacji pracy Szkoły,
b) ustala w porozumieniu ze związkami zawodowymi:
- zasady i kryteria oceny wyników pracy nauczyciela dla określenia wysokości dodatku
motywacyjnego,
- regulaminy: pracy, premiowania i nagradzania pracowników Szkoły,
- regulamin zakładowego fundusz świadczeń socjalnych,
- zaopatrzenia pracowników Szkoły w środki ochrony osobistej,
- regulamin funduszu zdrowotnego dla nauczycieli,
c) ustala plan urlopów pracowników Szkoły niebędących nauczycielami,
6) administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych oraz funduszem zdrowotnym dla
nauczycieli zgodnie z ustalonym regulaminem i na zasadach określonych odrębnymi
przepisami prawa.
§ 28
Dyrektor kieruje działalnością Szkoły i jest przedstawicielem Szkoły na zewnątrz.
§ 29
1. Dyrektor jest Przewodniczącym Rady Pedagogicznej.
2. Zadania związane z pełnieniem tej funkcji oraz tryb ich realizacji określają postanowienia regulaminu
działalności Rady Pedagogicznej.
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§ 30
1.
W wykonywaniu swoich zadań Dyrektor współpracuje z Radą Pedagogiczną, rodzicami
i organami Samorządu Uczniowskiego.
2. Dyrektor - poza przypadkami szczególnymi - współdziała w podejmowaniu czynności prawnych
z podmiotami, o których mowa w ust. 1, w szczególności:
1) przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne
wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o
działalności szkoły;
2) udziela Radzie Rodziców informacji o działalności dydaktyczno - wychowawczej Szkoły;
3) składa organowi prowadzącemu roczne sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego.
3.
W sytuacji gdy Dyrektor nie może pełnić obowiązków służbowych, organ prowadzący powołuje
pełniącego obowiązki dyrektora, którego zakres zastępstwa rozciąga się na wszystkie zadania i
kompetencje Dyrektora.
Rozdział 3. Inne stanowiska kierownicze
§ 31
1. W Szkole za zgodą organu prowadzącego tworzy się stanowisko Wicedyrektora, zgodnie z § 14
ramowego statutu publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej.
2. Stanowisko Wicedyrektora powierza i odwołuje z niego Dyrektor, po zasięgnięciu opinii organu
prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej.
3. Kompetencje wicedyrektora szkoły:
1) sprawowanie nadzoru pedagogicznego, obserwowanie lekcji i innych zajęć prowadzonych
przez nauczycieli, prowadzenie dokumentacji obserwacji;
2) udział w planowaniu przydziału czynności obowiązkowych dla nauczycieli;
3) organizowanie zastępstw za nauczycieli nieobecnych oraz prowadzenie ewidencji
zorganizowanych zastępstw;
4) przygotowanie tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
5) nadzorowanie prowadzenia dokumentacji przez nauczycieli;
6) organizowanie przeglądu technicznego obiektów szkolnych oraz prac konserwacyjnoremontowych;
7) organizowanie i nadzorowanie przebiegu dyżurów nauczycieli na terenie szkoły;
8) przeprowadzanie rozliczenia nauczycieli za pracę w godzinach ponadwymiarowych
i doraźnych zastępstw oraz sporządzanie wykazów tych godzin;
9) zastępowanie Dyrektora Szkoły w razie jego nieobecności;
10) nadzorowanie realizacji oraz półroczne i roczne rozliczanie zajęć wynikających z art.52 KN;
11) nadzorowanie oraz zatwierdzanie dokumentacji dotyczącej organizowanych wycieczek
szkolnych;
12) wykonywanie innych obowiązków wynikających ze szczegółowych przepisów oraz prac
zleconych przez Dyrektora.
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Rozdział 4. Rada Pedagogiczna
§ 32
1.W szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem Szkoły w zakresie realizacji jej
statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
§ 33
1.
W skład Rady Pedagogicznej wchodzą Dyrektor szkoły i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w
Szkole.
2.
W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane
przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
3.
Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym
okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na
wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy Dyrektora szkoły, organu prowadzącego
albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
4.
Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor szkoły.
5.
Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej.
6.
Przewodniczący jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i
porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.
7.
Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora
szkoły.
8.
Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy jej członków.
9.
Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.
10.
Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
11.
Osoby biorące udział w zebraniach Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw
poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste ucznia lub ich
rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły.
§ 34
1.

Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy szkoły;
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Szkole;
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły;
5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego
nad Szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Szkoły;
6) ustalanie regulaminu swojej działalności;
7) uchwalanie zmian w Statucie Szkoły;
8) decyzja o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu, po uzyskaniu pozytywnej
opinii zespołu, którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie udzielania uczniowi
pomocy psychologiczno-pedagogicznej, o którym mowa w przepisach w sprawie zasad
udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,
szkołach i placówkach, oraz zgody rodziców ucznia.
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2.Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) dopuszczenie do użytku w szkole zaproponowanego przez nauczyciela lub zespół nauczycieli
programu nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego;
2) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach
danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne;
3) materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym;
4) powierzenie stanowiska Dyrektora Szkoły, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do
konkursu nikt się nie zgłosił;
5) przedłużenie powierzenia stanowiska Dyrektora;
6) powierzenie stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole;
7) odwołanie ze stanowiska wicedyrektora i innego stanowiska kierowniczego;
8) wnioski Dyrektora w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz
pozostałych pracowników szkoły lub placówki;
9) organizację pracy Szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;
10) projekt planu finansowego Szkoły;
11) propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w
ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych;
12) Program Wychowawczy Szkoły i Program Profilaktyki;
13) organizację dodatkowych zajęć, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz
program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;
14) zgoda (na wniosek innych organów szkoły) na wprowadzenie obowiązku noszenia przez
uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju;
15) opinia w sprawie wzoru jednolitego stroju;
16) opinia w sprawie określenia sytuacji, w których przebywanie ucznia na terenie szkoły nie
wymaga jednolitego stroju;
17) zaopiniowanie średniej ocen, ustalonej przez komisję stypendialną, upoważniającą do
przyznania stypendium za wyniki w nauce;
18) zaopiniowanie wysokości stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe;
19) przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe w ramach środków
przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły;
20) opinia w sprawie ustalenia oceny pracy Dyrektora Szkoły;
21) ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
22) propozycje zajęć wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów;
23) zezwolenie na indywidualny program nauki;
24) zezwolenie na indywidualny tok nauki;
25) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania.
3.Ponadto Rada Pedagogiczna między innymi:
1) deleguje przedstawiciela Rady Pedagogicznej do komisji konkursowej wyłaniającej
kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły;
2) może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora lub innego
stanowiska kierowniczego w szkole;
3) wnioskuje o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie
Szkoły jednolitego stroju;
4) wnioskowanie o nadanie imienia Szkole;
5) wybór przedstawiciela Rady Pedagogicznej do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela
od oceny pracy;
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6) na wniosek ucznia lub jego rodziców niesklasyfikowanego
z
nieusprawiedliwionej nieobecności wyraża zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

powodu

§ 35
Rada Pedagogiczna wykonuje również zadania Rady Szkoły – do czasu jej utworzenia w Szkole
sformułowane w przepisach prawa szkolnego.
Rozdział 5. Rada Rodziców
§ 36
1. W szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację ogółu rodziców uczniów.
2. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad klasowych, wybranych
w tajnych wyborach, zgodnie z regulaminem wyboru do Rady Rodziców.
3. Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania Rady Rodziców, w tym szczegółowe zasady
wyznaczania przedstawicieli rodziców do pracy w innych organach- z wyłączeniem wyboru
przedstawicieli do Rady Szkoły, określa regulamin działalności Rady Rodziców.
4. Regulamin, o którym mowa w ust.3 uchwalany przez Radę Rodziców, nie może być sprzeczny ze
Statutem.
5. Dyrektor zapewnia Radzie Rodziców organizacyjne warunki działania oraz stale współpracuje z Radą
Rodziców – osobiście lub przez wyznaczonego nauczyciela.
§ 37
1.Zgromadzenie ogółu rodziców zwołuje:
1) w sprawie ustalenia zasad tworzenia Rady Rodziców – Dyrektor;
2) w innych sprawach, w szczególności celem nowelizacji zasad tworzenia Rady Rodziców –
właściwy organ Rady Rodziców.
2. Zwołanie Zgromadzenia ogółu rodziców polega na zawiadomieniu rodziców o celu, miejscu oraz
pierwszym i ewentualnie drugim terminie Zgromadzenia, w sposób zwyczajowo przyjęty w szkole.
W razie gdy Zgromadzenie zwołuje organ Rady Rodziców, odrębnie zawiadamia o tym Dyrektora.
3. Drugi termin Zgromadzenia ogółu rodziców może zostać wyznaczony w tym samym dniu na wypadek
braku quorum w pierwszym terminie.
§ 38
1. Rada Rodziców jest organizacją wewnątrzszkolną mającą na celu:
1) zapewnienie współpracy rodziców ze szkołą w doskonaleniu organizacji nauczania oraz pracy
wychowawczej i opiekuńczej w Szkole i środowisku,;
2) pozyskiwanie rodziców do czynnego udziału w realizacji programu nauczania, wychowania
i opieki oraz udzielanie pomocy materialnej w tym zakresie;
3) zapewnianie rodzicom rzeczywistego wpływu na działalność szkoły.
2. Rada Rodziców może wystąpić do organu prowadzącego Szkołę, organu sprawującego nadzór
pedagogiczny, Dyrektora i Rady Pedagogicznej Szkoły
z wnioskami i opiniami dotyczącymi
wszystkich spraw Szkoły.
3. Do kompetencji Rady Rodziców należy w szczególności:
1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu Wychowawczego Szkoły
i Programu Profilaktyki;
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2)
uchwalanie
regulaminu
swojej działalności;
3) delegowanie przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko
dyrektora;
4) możliwość występowania do Dyrektora Szkoły i innych organów Szkoły, organu
prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we
wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności w sprawach organizacji zajęć rozwijających
zainteresowania i uzdolnienia, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych
organizowanych dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy
psychologiczno-pedagogicznej;
5) wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie
Szkoły jednolitego stroju;
6) wnioskowanie o dokonanie oceny pracy nauczyciela;
7) wybór przedstawiciela Rady Rodziców do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od
oceny pracy;
8) opiniowanie zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich
oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne;
9) opiniowanie materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w poszczególnych oddziałach
w danym roku szkolnym;
10) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania
Szkoły;
11) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły;
12) opiniowanie podjęcia działalności w Szkole stowarzyszeń lub innych organizacji;
13) zgoda (na wniosek innych organów Szkoły) na wprowadzenie obowiązku noszenia przez
uczniów na terenie Szkoły jednolitego stroju;
14) uzgodnienie wzoru jednolitego stroju do noszenia przez uczniów na terenie Szkoły;
15) opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres
stażu;
16) opiniowanie propozycji zajęć wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów;
17) opiniowanie wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania;
18) opiniowanie organizacji dodatkowych zajęć, dla których nie została ustalona podstawa
programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu
programów nauczania;
19) zaopiniowanie ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
§ 39
1.
2.
3.

Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł,
przeznaczane na wspieranie statutowej działalności Szkoły.
Zasady wydatkowania środków funduszu określa regulamin działalności Rady Rodziców.
W miarę możliwości Dyrektor udziela pomocy w obsłudze finansowej funduszu.
Rozdział 6. Samorząd Uczniowski
§ 40
1. W Szkole działa Samorząd Uczniowski
2. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.
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§ 41
1. Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów Szkoły.
2. Organami Samorządu Uczniowskiego są:
1) Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego;
2) Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego;
3) Skarbnik Samorządu Uczniowskiego;
4) Sekretarz Samorządu Uczniowskiego.
3. Przewodniczący reprezentuje organy Samorządu Uczniowskiego, w szczególności wobec organów
Szkoły.
§ 42
1. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa regulamin Samorządu
Uczniowskiego, uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
2. Dyrektor zapewnia organizacyjne warunki uchwalenia pierwszego regulaminu Samorządu
Uczniowskiego oraz przygotowuje jego projekt, skonsultowany z uczniami poszczególnych oddziałów.
3. Warunki organizacyjne uchwalania regulaminu Samorządu Uczniowskiego oraz wprowadzania w nim
zmian zapewnia, w porozumieniu z Dyrektorem, opiekun Samorządu.
4. Regulamin ten nie może być sprzeczny ze Statutem.
§ 43
1. Zgromadzenie ogółu uczniów zwołuje:
1) w sprawie uchwalenia pierwszego regulaminu Samorządu Uczniowskiego – Dyrektor;
2) w innych sprawach, w szczególności celem nowelizacji regulaminu - właściwy organ
Samorządu Uczniowskiego.
2. Zwołanie Zgromadzenia ogółu uczniów polega na zawiadomieniu uczniów o celu, miejscu oraz
pierwszym i ewentualnym drugim terminie Zgromadzenia, w sposób zwyczajowo przyjęty w Szkole. W
razie gdy Zgromadzenie zwołuje organ Samorządu Uczniowskiego, odrębnie zawiadamia o tym opiekuna
Samorządu Uczniowskiego.
3. Drugi termin Zgromadzenia ogółu uczniów może zostać wyznaczony w tym samym dniu na wypadek
braku quorum w pierwszym terminie.
§ 44
Dyrektor zapewnia organom Samorządu Uczniowskiego organizacyjne, w tym lokalowe warunki
działania oraz stale współpracuje z tymi organami poprzez opiekuna Samorządu.
§ 45
1. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi wnioski oraz opinie
we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności dotyczących takich podstawowych praw uczniów,
jak:
1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem 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, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji
między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i
zaspokajania własnych
zainteresowań;
4) prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej;
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej
zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu
z Dyrektorem;
6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.
2. Samorząd Uczniowski ponadto:
1) może występować z wnioskiem w sprawie utworzenia Rady Szkoły;
2) ma prawo uczestniczyć w opiniowaniu:
- Programu Wychowawczego Szkoły,
- Programu Profilaktyki,
3) ma prawo wyrażania opinii w sprawie oceny pracy nauczyciela;
4) występuje w sprawach określonych w Statucie.
3. Do kompetencji stanowiących Samorządu Uczniowskiego należy:
1) uchwalanie regulaminu Samorządu Uczniowskiego
4. Do kompetencji opiniodawczych Samorządu Uczniowskiego należy:
1) wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie
szkoły jednolitego stroju;
2) opinia w sprawie wniosku Dyrektora Szkoły o wprowadzeniu obowiązku noszenia przez
uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju;
3) opinia w sprawie wzoru jednolitego stroju;
4) opiniowanie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
5) opiniowanie pracy nauczyciela na wniosek Dyrektora Szkoły.
Dział V
ORGANIZACJA SZKOŁY
Rozdział 1. Planowanie działalności Szkoły
§ 46
1. Okresem przeznaczonym na realizację programu nauczania jest etap edukacyjny.
2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz
ferii zimowych i letnich określają przepisy o organizacji roku szkolnego.
3. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy. Pierwszy okres trwa od rozpoczęcia roku szkolnego do
ostatniego dnia przed feriami zimowymi, a drugi - od pierwszego dnia po zimowych feriach do
ostatniego dnia przed feriami letnimi.
§ 47
1.Podstawę organizacji pracy Szkoły w danym roku szkolnym stanowią:
1) Plan Pracy Szkoły;
2) Arkusz Organizacyjny Szkoły;
3) tygodniowy rozkład zajęć;
4) plany pracy wychowawców klasowych;

20

5) Regulamin pracy.
2. Działalność edukacyjna Szkoły zostaje określana przez:
1) szkolny zestaw programów nauczania, który uwzględniając wymiar wychowawczy obejmuje
całość działań Szkoły z punktu widzenia dydaktycznego;
2) Program Wychowawczy Szkoły, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i
działania o charakterze wychowawczym i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli;
3) Program Profilaktyki.
3.Dokumenty, o których mowa w ust. 2 powinny tworzyć spójną całość i obejmować okres etapu
edukacyjnego. Projekt Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki przygotowuje wyznaczony
zespół nauczycieli, a uchwala Rada Rodziców po uwzględnieniu opinii Rady Pedagogicznej i Samorządu
Uczniowskiego.
§ 48
1.
Plan Pracy Szkoły określa w szczególności podstawowe założenia pracy dydaktycznowychowawczej.
2.
Projekt w/w planu przygotowuje wyznaczony zespół nauczycieli, a zatwierdza
Rada
Pedagogiczna.
3.
Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa
Arkusz Organizacyjny Szkoły opracowywany przez Dyrektora, z uwzględnieniem szkolnego planu
nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowego planu nauczania - najpóźniej do dnia 30
kwietnia każdego roku. Arkusz Organizacyjny zatwierdza organ prowadzący szkołę najpóźniej do 30
maja danego roku.
4.
W Arkuszu Organizacyjnym Szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników Szkoły,
łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych
i przedmiotów nadobowiązkowych w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych
finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Szkołę.
§ 49
1.
Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych
i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalany przez Dyrektora na podstawie
zatwierdzonego arkusza organizacji Szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
2.
O przewidywanym wcześniejszym – niż to wynika z podziału godzin – zakończeniu zajęć,
w danym dniu przez oddział lub grupę, uczniowie informowani są z jednodniowym wyprzedzeniem.
Fakt, że uczniowie zostali poinformowani, odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym.
§ 50
Zasady tworzenia, treść i sposób realizacji planu finansowego określają odrębne przepisy.
Rozdział 2. Formy prowadzenia działalności edukacyjnej i wychowawczej
§ 51
1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:
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1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu
kształcenia ogólnego;
2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia, dla których nie została ustalona
podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego
zestawu programów nauczania;
3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;
5) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
6) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów.
2.W klasach I-III nauczyciel prowadzący zajęci zintegrowane może sam decydować o przerwach,
zachowując ogólny tygodniowy czas pracy obliczony na podstawie ramowego planu nauczania.
3. W klasach IV-VI godzina lekcyjna trwa 45 minut.
4.W czasie trwania zajęć dydaktycznych organizuje się przerwy międzylekcyjne - dziesięciominutowe
oraz tzw. przerwy obiadowe – piętnastominutowe.
§ 52
1.
Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły
jest oddział złożony z uczniów, którzy
w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych,
określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem
wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.
2. Dyrektor corocznie decyduje o tym, na jakich zajęciach - ze względu na konieczność stworzenia
właściwych warunków nauki i bezpieczeństwa - dojdzie do podziału oddziałów na grupy (zgodnie z §
53 ust. 3 i 4).
3. Przy podejmowaniu decyzji, o której mowa w ust. 2 należy uwzględniać zasady wynikające
z przepisów w sprawie ramowych planów nauczania oraz wysokość środków finansowych
posiadanych przez Szkołę.
§ 53
1.
Niektóre zajęcia obowiązkowe, np. przyroda, zajęcia techniczne, zajęcia zintegrowane, koła
zainteresowań, itp. mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych,
międzyoddziałowych, międzyszkolnych, a także podczas wycieczek i wyjazdów z zastrzeżeniem, że nie
mogą zostać naruszone ustalenia zawarte w ramowym planie nauczania w publicznych szkołach
podstawowych określone odrębnymi przepisami.
2.
Zajęcia, o których mowa w ust. 1 są organizowane w ramach posiadanych przez Szkołę środków
finansowych.
3.
Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i zajęć komputerowych w
oddziałach liczących powyżej 24 uczniów. Uzależniony jest także od możliwości finansowych Szkoły
oraz wielkości sal i pomieszczeń dydaktycznych, przy jednoczesnym zachowaniu właściwych warunków
nauki i bezpieczeństwa.
4.
Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV - VI prowadzone są w grupach liczących od 12
do 26 uczniów .
5.
Podziału oddziału na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych warunków
nauki i bezpieczeństwa, z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu w sprawie ramowych
planów nauczania.
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6.
Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem
prowadzącym ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć, np.: zajęcia wyrównawcze, specjalistyczne,
dodatkowe nauczanie języków obcych, zajęć komputerowych, koła zainteresowań, które mogą być
prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych lub między oddziałowych.
§ 54
Szkoła organizuje naukę religii na życzenie rodziców.
§ 55
1.
Szkoła zapewnia uczniom możliwość i higieniczne warunki spożycia co najmniej jednego posiłku
w stołówce szkolnej.
2.
Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej ustala Dyrektor Szkoły
w porozumieniu z organem prowadzącym, z uwzględnieniem możliwości refundowania rodzicom
uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej opłat ponoszonych w stołówce, przez inny podmiot.
3.
Szkoła zapewnia uczniom korzystającym z posiłku w świetlicy oraz uczniom oczekującym na
odwóz do domu opiekę wychowawczą, sprawowaną przez wyznaczonego nauczyciela szkoły w ramach
przydziału czynności.
4.
Zasady funkcjonowania stołówki określa Regulamin Stołówki Szkolnej, który nie może być
sprzeczny ze Statutem Szkoły.
Rozdział 3. Biblioteka szkolna
§ 56
1.
Biblioteka szkolna jest pracownią , służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań
edukacyjnych i wychowawczych Szkoły, doskonaleniu warsztatu nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy
pedagogicznej wśród rodziców oraz, w miarę możliwości, wiedzy o regionie.
2. Z biblioteki mogą korzystać:
1) uczniowie;
2) nauczyciele i inni pracownicy Szkoły;
3) rodzice uczniów;
4) inne osoby - za zgodą Dyrektora.
3. Status użytkownika biblioteki potwierdza karta biblioteczna.
4.
Ewidencję użytkowników prowadzi nauczyciel bibliotekarz.
§ 57
Do zakresu działania nauczyciela bibliotekarza w szczególności należy:
1) gromadzenie, opracowywanie i selekcja zbiorów;
2) prowadzenie katalogów książek;
3) rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i popularyzowanie wartościowej literatury;
4) egzekwowanie zwrotu książek;
5) współpraca z nauczycielami poszczególnych zajęć edukacyjnych;
6) nawiązanie współpracy z biblioteką publiczną;
7) propagowanie różnych imprez czytelniczych (np. konkursy czytelnicze, wieczorki literackie);
8) przedstawianie Radzie Pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa poszczególnych klas;
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9) prowadzenie edukacji czytelniczej i medialnej;
10) określenie godzin wypożyczania książek.
§ 58
1. Biblioteka jest czynna w każdym dniu zajęć szkolnych.
2. Godziny pracy biblioteki ustala Dyrektor, dostosowując je do tygodniowego rozkładu zajęć
w szczególności w sposób umożliwiający dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich
zakończeniu.
§ 59
Zasady korzystania z biblioteki określa regulamin biblioteki.

Dział VI
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY
Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe
§ 60
1. W Szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i pracowników obsługi.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników Szkoły określają odrębne przepisy.
§ 61
Kwalifikacje nauczycieli i innych pracowników Szkoły oraz zasady ich wynagradzania określają odrębne
przepisy.
Rozdział 2. Zakres zadań nauczycieli.
§ 62
1. Nauczyciel w swoich działaniach edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek
kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem
godności osobistej ucznia.
2. Nauczyciele wykonują zadania zgodnie z obowiązującym
prawem
oświatowym
a w szczególności:
1) realizują program nauczania, który dobierają zgodnie z
rozporządzeniem ministra
właściwego do spraw oświaty w sprawie
warunków i trybu dopuszczania do użytku
szkolnego programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego;
2) zespół nauczycieli prowadzących nauczanie w klasach I-III oraz zespół nauczycieli
prowadzących nauczanie danych zajęć edukacyjnych w klasach IV-VI przedstawiają
dyrektorowi propozycję podręcznika lub materiału edukacyjnego i materiałów
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ćwiczeniowych
(przy
wyborze podręcznika, materiału edukacyjnego i materiału
ćwiczeniowego dla uczniów niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym,
uwzględniają potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów);
3) na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców, o:
a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych
śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z
realizowanego przez siebie programu nauczania,
b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
c) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej, oceny klasyfikacyjnej
z zajęć edukacyjnych,
4) indywidualizują pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia;
5) dostosowują wymagania edukacyjne, do indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia;
6) realizują w ramach wynagrodzenia zasadniczego zajęcia opieki świetlicowej, zajęcia
uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów w wymiarze dwóch godzin w tygodniu;
7) udzielają uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym w ramach zespołów
powołanych do planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej uczniowi zgodnie z odrębnymi przepisami;
8) opracowują rozkłady materiału prowadzonych przez siebie zajęć edukacyjnych;
9) dbają o prawidłowy, zgodny z wymogami dydaktyki i założeniami programowymi przebieg
procesu dydaktycznego;
10) decydują w sprawie doboru odpowiednich metod, form organizacyjnych
i środków
dydaktycznych w prowadzeniu swoich zajęć edukacyjnych;
11) podejmują różnorodne formy pracy wspierające rozwój psychofizyczny uczniów, ich
zdolności, zainteresowania, a szczególnie:
a) udzielają uczniom pomocy w przygotowaniu konkursów przedmiotowych,
b) udzielają pomocy w przezwyciężeniu niepowodzeń szkolnych,
c)eksponują
osiągnięcia
uczniów
na
gazetkach
szkolnych,
imprezach
i zebraniach rodzicielskich;
12) podejmują różnorodne działania przyczyniające się do wzbogacania warsztatu pracy
pedagogicznej a w szczególności:
a) współuczestniczą we wzbogacaniu wyposażenia szkoły w środki dydaktyczne,
b) korzystają z pomocy szkolnych zgodnie z instrukcjami,
c) zapobiegają zagubieniu i niszczeniu pomocy oraz pracują nad wyrabianiem u uczniów
nawyku poszanowania pomocy naukowych i sprzętu szkolnego,
13) tworzą warunki do udziału uczniów:
a) w różnych formach aktywności społeczno – kulturalnej,
b) samorządności,
c) w różnorodnych konkursach i imprezach sportowych,
14) prawidłowo prowadzą dokumentację pedagogiczną prowadzonych przez siebie zajęć
edukacyjnych obowiązkowych i nadobowiązkowych;
15)pracują nad doskonaleniem umiejętności dydaktycznych i podnoszeniem poziomu wiedzy
merytorycznej, a w szczególności:
a) dbają o etykę i godność zawodu nauczyciela,
b)uczestniczą w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego oraz samokształceniu
kierowanym,
c) realizują zalecenia hospitacyjne,
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d) zachowują postawę zdyscyplinowania, odpowiedzialności, uczciwości, obowiązkowości
i zaangażowania,
16) formułują wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych
śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych;
17) przestrzegają ustaleń zawartych w zasadach oceniania wewnątrzszkolnego;
18) stosują się do zaleceń poradni psychologiczno – pedagogicznej dotyczących obniżenia
wymagań z zakresu wiedzy i umiejętności ucznia oraz w wypadku indywidualnego toku
nauki dla uczniów
szczególnie uzdolnionych w wybranej dziedzinie wiedzy lub
umiejętności,
19) współdziałają z organami Szkoły w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych;
20) ponoszą pełną odpowiedzialność za życie, zdrowie, bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć
obowiązkowych i nadobowiązkowych w czasie których sprawują opiekę nad nimi.
3. Nauczyciel odpowiada:
1) służbowo przed Dyrektorem Szkoły za:
a) poziom wyników dydaktyczno – wychowawczych swoich zajęć edukacyjnych oraz
w oddziałach i zespołach, stosownie do realizowanego programu i warunków, w jakich
pracuje,
b) stan warsztatu pracy, sprzętu i urządzeń oraz środków dydaktycznych mu przydzielonych.
2) służbowo przed władzami Szkoły, cywilnie lub karnie za:
a) tragiczne skutki wynikłe z braku swego nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na
zajęciach szkolnych, pozaszkolnych lub w czasie dyżurów mu przydzielonych,
b) nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub na
wypadek pożaru,
c) zniszczenie lub stratę elementów majątku i wyposażenia Szkoły przydzielonych mu przez
Dyrektora, a wynikające z nieporządku, braku nadzoru i zabezpieczenia.
4. Nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania
uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów.
5. Nauczyciel powinien zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie Szkoły, w razie
potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie Szkoły, zawiadomić pracownika obsługi Szkoły
o fakcie przebywania osób postronnych.
6.Upoważniony przez Dyrektora szkoły pracownik obsługi Szkoły powinien zwrócić się do osób
postronnych wchodzących na teren Szkoły o podanie celu pobytu, w razie potrzeby zawiadomić o tym
fakcie Dyrektora szkoły lub skierować tę osobę do Dyrektora Szkoły.
7.Nauczyciel lub inny pracownik Szkoły powinien niezwłocznie zawiadomić Dyrektora Szkoły
o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie
dla zdrowi lub życia uczniów.
§ 63
1.Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za
jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
§ 64
1. Wszyscy nauczyciele uczestniczą w pracach Rady Pedagogicznej.
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2. Nauczyciele zobowiązani są do zachowania tajemnicy posiedzeń Rady
zasadach określonych w art. 43 ust. 3 Ustawy.

Pedagogicznej, na

§ 65
1.Do podstawowych zadań każdego nauczyciela należy także permanentne doskonalenie umiejętności
dydaktycznych oraz podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, w szczególności poprzez:
1)
pracę własną,
2)
udział w pracach zespołów oddziałowych,
3)
korzystanie ze szkolnych i pozaszkolnych form wspierania działalności pedagogicznej, takich
jak: kursy, warsztaty i konferencje metodyczne i szkoleniowe.
2. Zasady i tryb sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz oceniania pracy nauczycieli określają
odrębne przepisy.
§ 66
1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół.
2. Pracą zespołu kieruje Przewodniczący powołany przez Dyrektora na wniosek zespołu.
3. Zespół pracuje według planu sporządzonego na dany rok szkolny.
4. Zadania zespołu obejmują:
1) przygotowanie szkolnego zestawu programów nauczania;
2) planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej w oddziale w oparciu o podstawę programową
kształcenia ogólnego i szkolnego zestawu programów nauczania;
3) badanie skuteczności wprowadzonych działań w kontekście osiągnięć wskazanych w podstawie
programowej kształcenia ogólnego;
4) zmiany w planie pracy dydaktyczno-wychowawczej w przypadku braku skuteczności
podejmowanych działań;
5) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego
dla początkujących nauczycieli.
§ 67
1. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.
2. Pracą takiego zespołu kieruje Przewodniczący powołany przez Dyrektora na wniosek zespołu.
3. Zespół pracuje według sporządzonego planu, obejmującego rozpatrywany obszar.
4. Cele i zadania zespołu formułuje Rada Pedagogiczna.
Rozdział 3. Zakres zadań wychowawcy
§ 68
1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami danego oddziału, a w
szczególności:
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz
przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie;
2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;
3) rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez wychowanka;
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4) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz
pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.
2. Wychowawca, w celu realizacji zadań o których mowa w ust. 1:
1) diagnozuje warunki życia i otacza indywidualną opieką każdego wychowanka;
2) wspólnie z uczniami i ich rodzicami:
a) planuje i organizuje różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące
zespół uczniowski,
b) ustala treści i formy zajęć tematycznych na zajęcia z wychowawcą,
3) zapoznaje rodziców i uczniów o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
4) zapoznaje rodziców i uczniów o warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana
rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
5) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi i koordynując ich
działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych uczniów, którym z racji
szczególnych uzdolnień albo z powodu napotykanych trudności i niepowodzeń szkolnych,
potrzebne jest zapewnienie indywidualnej opieki;
6) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów, w celu:
a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,
b) określenia i realizowania Programu Wychowawczego Szkoły i Programu Profilaktyki,
c) włączania ich w sprawy życia klasy i Szkoły ,
d) informowania ich o postępach w nauce i zachowaniu uczniów swojego oddziału oraz
przeciwdziałaniu niepowodzeniom szkolnym,
7) współpracuje z pedagogiem poradni pedagogiczno - psychologicznej i innymi specjalistami
świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także
zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów;
8) udziela porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia się;
9) kształtuje właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając je na tolerancji i poszanowaniu
godności osoby ludzkiej;
10) prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno- wychowawczej (dzienniki,
arkusze ocen, świadectwa szkolne).
3. Wychowawca klasy pierwszej, przed rozpoczęciem roku szkolnego, ustala z rodzicami zasady odbioru
dziecka ze szkoły.
§ 69
1. Realizując zadania wymienione w § 68 ust. 2 pkt. 6, wychowawca w szczególności spotyka się z
rodzicami uczniów na wywiadówkach lub podczas spotkań indywidualnych z rodzicami.
2. O terminie wywiadówek, o których mowa w ust. 1 decyduje Dyrektor.
3. Informację o wywiadówce przekazuje się zainteresowanym za pośrednictwem uczniów, co najmniej na
3 dni przed planowanym terminem jej odbycia.
4. W wywiadówkach mogą też uczestniczyć nauczyciele nie będący wychowawcami.
5. Szczegółowe zasady informowania rodziców o bieżących i okresowych wynikach w nauce ich dzieci
określone są w szczegółowych zasadach oceniania wewnątrzszkolnego.
§ 70
1. Wychowawcy poszczególnych etapów edukacyjnych tworzą zespół wychowawczy.
2. Pracą zespołu wychowawczego kieruje, powołany przez Dyrektora, Przewodniczący zespołu.
3. Cele i zadania zespołu wychowawczego obejmują:
1) koordynację działań wychowawczych;
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2) współpracę
ze
specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc (pedagogiem
poradni pedagogiczno - psychologicznej, itp.) w celu realizacji treści i tematyki zajęć z
wychowawcą;
3) rozpoznawanie warunków rodzinnych, zdrowotnych, materialnych i psychofizycznych
uczniów oraz wnioskowanie do Dyrektora o udzielenie specjalistycznej pomocy uczniom jej
potrzebującym.
Rozdział 4. Zakres zadań innych pracowników Szkoły
§ 71
W Szkole tworzy się następujące stanowiska pracowników administracji i obsługi:
1) intendent;
2) referent ds. szkolnych;
3) konserwatora;
4) sprzątaczek;
5) pracownika sezonowego (palacza);
6) kucharki i pomocy kuchennych.
2. Szczegółowy zakres czynności dla zatrudnionych pracowników administracji i obsługi sporządza
Dyrektor, uwzględniając Kodeks Pracy oraz Regulamin Pracy Szkoły. Dokument ten stanowi załącznik
do umów o pracę.
3. Obsługę finansowo-kadrową zapewnia organ prowadzący.
1.

Dział VII.
UCZNIOWIE
Rozdział 1. Zasady rekrutacji uczniów i obowiązek szkolny
§ 72
1. Szkoła przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
2. W roku szkolnym 2014/2015 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci urodzone w
2007 roku oraz dzieci urodzone w okresie od 1 stycznia 20018r. do dnia 30 czerwca 2008r.
3. Na wniosek rodziców obowiązek szkolny w roku szkolnym 2014/2015 może rozpocząć dziecko
urodzone w okresie od 1 lipca 2008r. do dnia 31 grudnia 2008r.
4. W roku szkolnym 2015/2016 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci urodzone w
okresie od dnia 1 lipca 2008r. do dnia 31 grudnia 2008r. które nie rozpoczęły spełniania
obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2014/2015 oraz dzieci urodzone w 2009r.
5. Na wniosek rodziców naukę w szkole może także rozpocząć dziecko, które w danym roku
kalendarzowym kończy 5 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki
szkolnej.
6. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor szkoły na podstawie
opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej albo niepublicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej.
7. Obowiązek szkolny trwa do ukończenia szkoły, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku
życia.
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§ 73
1. Do klasy pierwszej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły na podstawie
wypełnionego przez rodziców dziecka druku „Zgłoszenie”.
2. Dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły przyjmuje się do klasy pierwszej jedynie w przypadku,
gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami, na podstawie wypełnionego przez rodziców dziecka
„Wniosku”.
3. W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców o przyjęcie do Szkoły dziecka zamieszkałego poza
obwodem Szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje Szkoła, dla
postępowania rekrutacyjnego, Dyrektor Szkoły powołuje Komisję Rekrutacyjną.
4. Do zadań komisji rekrutacyjnej należą:
1) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy
kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;
2) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych;
3) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
5. W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą są pod uwagę następujące kryteria:
1) w Szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka (5 pkt);
2) droga dziecka do Szkoły jest krótsza niż do szkoły obwodowej (4 pkt);
3) obydwoje rodziców pracują zawodowo (2 pkt.),
4) miejsce pracy rodziców znajduje się w pobliżu Szkoły ( 2 pkt.);
5) w obwodzie Szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców
w zapewnieniu mu należytej opieki (1 pkt.).
6. Dokumentem potwierdzającym spełnianie kryteriów jest pisemne oświadczenie rodzica dziecka.
7. W postępowaniu rekrutacyjnym obowiązują następujące terminy:
1) od 3 marca do 14 marca - składanie zgłoszeń przez rodziców o przyjęcie do Szkoły, dziecka
zamieszkałego w obwodzie;
2) od 15 marca do 31 marca - składanie wniosków przez rodziców o przyjęcie do Szkoły, dziecka
zamieszkałego poza obwodem Szkoły;
3) od 1 kwietnia do 9 kwietnia – weryfikacja zgłoszeń dzieci;
4) 10 kwietnia – podanie do publicznej wiadomości
listy dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych;
5) do 25 kwietnia – potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia dziecka do Szkoły;
6) do 30 kwietnia – podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do
Szkoły.
8. Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów
przyjętych i nieprzyjętych podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie
w widocznym miejscu w siedzibie Szkoły. Listy zawierają imiona i nazwiska uszeregowane
w kolejności alfabetycznej.
9 .W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem
o sporządzenie uzasadnienia odmowy, przyjęcia kandydata do Szkoły.
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10. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica
z wnioskiem. Uzasadnienie, o którym mowa w ust.9 zawiera przyczyny odmowy przyjęcia kandydata do
Szkoły.
11. Rodzic kandydata może wnieść do Dyrektora Szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
12.Dyrektor Szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa
w ust.11 w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie Dyrektora Szkoły
przysługuje skarga do sądu administracyjnego.
13.Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Szkoła nadal dysponuje wolnymi
miejscami, przeprowadza się postępowanie uzupełniające.
14. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego
poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.
15.Dane
osobowe
kandydatów
przyjętych
zgromadzone
w
celach
postępowania
rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie
dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do Szkoły.
16..Dane
osobowe
kandydatów
nieprzyjętych
zgromadzone
w
celach
postępowania
rekrutacyjnego są przechowywane przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie
Dyrektora Szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie
zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
17. Zajęcia edukacyjne w klasie pierwszej prowadzone są w oddziałach liczących nie więcej niż 25
uczniów.
18.Do poszczególnych oddziałów zapisuje się w miarę możliwości jednakową liczbę uczniów
stosując zasadę koedukacyjności – równomiernego podziału na dziewczynki i chłopców
w oddziale.
19..Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do dopełnienia
czynności związanych z zapisaniem dziecka do szkoły. Wszystkich czynności związanych
z zapisaniem dziecka do szkoły, tj zgłoszeniem lub złożeniem wniosku dokonują rodzice
osobiście w Szkole.
§74
1.
O przyjęciu dziecka w trakcie roku szkolnego, w tym do klasy pierwszej, decyduje Dyrektor, z
wyjątkiem przypadków przyjęcia dzieci zamieszkałych w obwodzie Szkoły, które są przyjmowane z
urzędu. Jeżeli przyjęcie ucznia wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy Szkoły
powodujących dodatkowe skutki finansowe, Dyrektor Szkoły może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody
organu prowadzącego.
2.
W przypadku dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego przez poradnię
psychologiczno-pedagogiczną, rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone do
końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.
3.
Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu
opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz za zgodą rodziców.
4.
Za spełnianie obowiązku szkolnego uznaje się również udział dzieci i młodzieży upośledzonej w
stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z odrębnymi
przepisami.
5.
Na wniosek rodziców Dyrektor Szkoły, w którym obwodzie mieszka dziecko, może zezwolić na
spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą oraz określić jego warunki. Dziecko spełniające obowiązek
szkolny w tej formie może otrzymać świadectwo ukończenia poszczególnych klas szkoły na podstawie
egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez Szkołę.
6.
Promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły regulują odrębne przepisy.
7.
Obowiązek szkolny może być spełniany przez uczęszczanie do szkół:
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1) za granicą, w tym na podstawie umów międzynarodowych lub porozumień o współpracy
bezpośrednio zawieranych przez szkoły, jednostki samorządu terytorialnego i organy
administracji rządowej lub w ramach programów edukacyjnych Unii europejskiej,
2) przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce.
8. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do:
1) dopełnieniem czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;
2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
3)zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć;
4)informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora, jeśli dziecko mieszka
w obwodzie Szkoły, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego w sposób określony w §
74 ust.7. Statutu.
Rozdział 2. Prawa i obowiązki ucznia
§ 75
Uczeń ma w szczególności prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy
umysłowej;
2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole zapewniających bezpieczeństwo,
ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę
i poszanowanie jego godności;
3) korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami;
4) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
5) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia Szkoły, a także
światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób;
6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz znajomości sposobów kontroli postępów
i osiągnięć szkolnych, informacji o wymaganiach edukacyjnych, wynikających z zasad
oceniania wewnątrzszkolnego;
8) pomocy w przypadku trudności w nauce;
9) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego;
10) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru
biblioteki podczas zajęć szkolnych i pozalekcyjnych;
11) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się
w organizacjach działających w Szkole.
2. Zasady klasyfikowania końcoworocznego i promowania oraz przeprowadzania egzaminów
poprawkowych określają odrębne przepisy.
1.

§ 76
1.Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie a zwłaszcza dotyczących:
1) zapewnienia sobie i innym uczniom oraz osobom dorosłym bezpieczeństwa poprzez nie
narażanie swego zdrowia i życia lub innych osób tj.:
a) unikania nałogów,
b) dbania o higienę osobistą,
c) przeciwstawiania się wszelkim przejawom agresji, przemocy fizycznej i psychicznej,
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d) w stosunku do młodszych, słabszych i krzywdzonych przyjmowanie zawsze postawy
gotowości niesienia pomocy i służenia innym swoimi wiadomościami i umiejętnościami,
e) po zakończeniu zajęć uczeń może przebywać w szkole tylko pod opieką nauczyciela.
2) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu Szkoły;
3)systematycznego przygotowania się do lekcji i innych zajęć oraz systematyczne uczenie się i
rozwijanie swoich umiejętności;
4) przestrzegania ustalonych zasad i porządku w czasie lekcji i przerw międzylekcyjnych;
5) usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach w formie ustalonej przez wychowawcę;
6) uzupełniania braków wynikających z absencji;
7) starannego wykonywania prac domowych;
8) przestrzegania regulaminów pracowni szkolnych, biblioteki, sali gimnastycznej;
9) poszanowania mienia szkolnego;
10) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczycieli, kolegów i innych
pracowników Szkoły;
11) dbania o kulturę języka;
12) staranne prowadzenie zeszytów przedmiotowych, ćwiczeń i innych wymaganych przez
nauczyciela;
13) w miarę możliwości rozwojowych aktywnie uczestniczyć w zajęciach artystycznych i
wychowania fizycznego;
14) dążenie do poprawy ocen negatywnych zgodnie z zasadami określonymi przez nauczyciela
danych zajęć edukacyjnych;
15) pisanie sprawdzianów, kartkówek, testów;
16) za umyślne zniszczenie mienia szkolnego uczeń lub jego rodzice ponoszą odpowiedzialność
materialną i są zobowiązani do uiszczenia aktualnej wartości zniszczonego mienia, wraz z
kosztami związanymi z całkowitym usunięciem szkód;
17)godnego reprezentowania szkoły nie tylko poprzez właściwe zachowanie się, ale również
estetyczny wygląd: czystość osobistą, estetykę ubrania i fryzury. Przyjmuje się następujące
ustalenia:
a) przez odpowiedni strój uczniowski należy rozumieć strój noszony przez uczniów na
terenie
Szkoły:
- uczniowie podczas zajęć szkolnych, uczęszczają do Szkoły w mundurku szkolnym w
kolorze granatowym, którego wzór został ustalony przez Dyrektora w porozumieniu z
Radą Rodziców, z przyszytą do niego tarczą szkolną,
- podczas uroczystości szkolnych (rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, uroczyste
akademie szkolne, imprezy okolicznościowe, święto szkoły) i egzaminów, uczniów
obowiązuje odświętny strój szkolny: biało-granatowy lub biało-czarny.
Każdy z elementów garderoby odpowiedniego stroju uczniowskiego, powinien zakrywać
ramiona i brzuch, być z płytkim dekoltem, spódnice, sukienki i spodnie winny być o
minimalnej długości do połowy ud. Żaden z elementów garderoby nie może być wykonany
z przeźroczystego materiału.
b) przez schludny wygląd należy rozumieć wygląd ucznia w odpowiednim stroju
uczniowskim, z zadbanymi włosami:
- włosy powinny być w kolorach naturalnych, czyste, uczesane,
- zabronione jest noszenie ekstrawaganckich fryzur - żelowanie, irokezy, dredy, wzorki.
Niedozwolony jest makijaż, malowanie paznokci u nóg i rąk, tipsy oraz kolczykowanie
różnych części ciała (nie dotyczy małych kolczyków w uszach dziewcząt). Zabronione jest
noszenie biżuterii naruszającej podstawowe normy estetyczne, mogącej stanowić
zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia uczniów oraz sygnalizującej przynależność do
subkultur. Niedozwolone jest noszenie nakryć głowy,
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c) uczeń jest zobowiązany do dbania o schludny wygląd oraz noszenia właściwego stroju
uczniowskiego podczas zajęć szkolnych oraz w trakcie imprez szkolnych i egzaminów,
d) dopuszcza się odstępstwa od ww. stroju uczniowskiego, w przypadkach:
- udziału ucznia w zajęciach wychowania fizycznego. Zakazane jest noszenie na zajęcia
wychowania fizycznego biżuterii (zegarki, pierścionki, kolczyki, łańcuszki),
- w uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły, podczas udziału uczniów w imprezach (np. Dzień
Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Ziemi, Walentynki, dyskoteki itp.)
e) jeżeli uczeń nie stosuje się do powyższych zasad, każdy nauczyciel ma prawo odnotować
ten fakt w zeszycie uwag lub dzienniku lekcyjnym, co stanowi podstawę do obniżenia
oceny z zachowania.
18)uczeń nie przynosi do szkoły żadnych niebezpiecznych przedmiotów (noże, petardy, lasery,
paralizatory, gazy łzawiące, pistolety na kulki itp.), gier elektronicznych, czasopism
erotycznych.
§77
1.
W czasie pobytu dziecka w Szkole dopuszcza się takie formy kontaktów rodziców z dzieckiem,
które nie mogą się odbywać kosztem nauki i innych zajęć:
1) kontakty bezpośrednie:
a) indywidualne spotkania przed lub po zajęciach oraz w czasie przerw międzylekcyjnych,
b) indywidualne spotkania w sytuacjach losowych np. wyjazd, choroba, wypadek, śmierć
członka rodziny w każdym czasie,
2) kontakty pośrednie;
a) rozmowy telefoniczne tylko w sytuacjach losowych (wyjazd, wypadek, śmierć członka
rodziny) w każdym czasie.
2.
W przypadku, gdy uczeń w czasie zajęć lekcyjnych używa telefonu komórkowego, nauczyciel
prowadzący zajęcia odbiera telefon, przekazuje Dyrektorowi Szkoły, prosząc o odbiór rodzica .
3.
Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za kradzież i zniszczenie telefonu komórkowego, gier
i innych urządzeń elektronicznych przyniesionych przez ucznia do Szkoły.
Rozdział 3. Nagrody i kary
§ 78
1. Ucznia można nagrodzić za:
1) wybitne osiągnięcia w nauce;
2) wzorową postawę uczniowską;
3) reprezentowanie Szkoły w olimpiadach, konkursach i zawodach;
4) działalność na rzecz społeczności lokalnej i ochrony środowiska naturalnego.
2. Nagrodami, o których mowa w ust. 1 są:
1) pochwała wychowawcy wobec całej klasy;
2) pochwała wychowawcy lub Dyrektora wobec uczniów Szkoły;
3) list pochwalny wychowawcy lub Dyrektora do rodziców;
4) dyplom uznania od Dyrektora;
5) nagroda rzeczowa od wychowawcy lub Dyrektora;
6) stypendium za wyniki w nauce (uczniowie klas IV-VI).
3. Wychowawca lub Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może postanowić o
przyznaniu nagrody w innej formie.
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4. Z tego samego tytułu można przyznać więcej niż jedną nagrodę.
5. Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić każdy członek społeczności szkolnej, z tym, że
wniosek taki nie ma charakteru wiążącego.
6.Szkoła informuje rodziców o przyznanej nagrodzie.
§ 79
1.
Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu, a w szczególności uchybianie obowiązkom, o których
mowa w § 76, uczeń może zostać ukarany:
1) upomnieniem wychowawcy klasy;
2) pozbawieniem pełnionych w klasie funkcji;
3) upomnieniem lub naganą Dyrektora;
4) pozbawieniem pełnionych funkcji na forum Szkoły;
5) zawieszeniem prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych;
6) obniżeniem oceny zachowania;
7) przeniesieniem do równoległej klasy.
2. Dyrektor może również wystąpić do Małopolskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie
ucznia do innej szkoły.
3. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia. Kary nie mogą być stosowane
w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą ucznia.
4. Kary, z wyjątkiem wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 2, nakłada Dyrektor.
5. O nałożonej karze informuje się rodziców z wyjątkiem
upomnień udzielanych w trybie
natychmiastowym.
6. Od kary nałożonej przez wychowawcę przysługuje odwołanie do Dyrektora. Odwołanie może wnieść
rodzic w ciągu 7 dni od uzyskania informacji, o której mowa w ust. 5.
7. Dyrektor rozpatruje odwołanie najpóźniej w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Rozstrzygnięcie
Dyrektora jest ostateczne.
8. Od kar nakładanych przez Dyrektora przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Przepisy
ust. 6 i ust. 7 stosuje się odpowiednio z tym, że przed podjęciem rozstrzygnięcia Dyrektor zasięga opinii
Rady Pedagogicznej.
9. Uczeń może być ukarany przeniesieniem do innej szkoły przez Małopolskiego Kuratora Oświaty, za
zgodą rodziców i Dyrektora szkoły do której ma dziecko uczęszczać, za szczególnie rażące naruszenie
szkolnych obowiązków i postanowień Statutu.
10. Zastosowanie kary, o której mowa w ust. 9 następuje w szczególności, jeżeli uczeń:
1) umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu innej osobie;
2) dopuścił się kradzieży lub niszczenia mienia;
3) demoralizuje innych uczniów;
4) otrzymał drugą (śródroczną lub końcoworoczną) nieodpowiednią ocenę zachowania.
11. Można odstąpić od wystąpienia o zastosowanie kary przewidzianej w ust. 9, w okolicznościach
określonych w ust. 10, za poręczeniem właściwego zachowania ucznia, udzielonym przez nauczyciela,
organ Samorządu Uczniowskiego albo Radę Rodziców.
12. Tryb postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 9 i ust. 10 określają odrębne przepisy.
13. O zamiarze ukarania ucznia oraz nałożonych karach informuje się rodziców.
§79a
1.

W szkole skargi i zażalenia dotyczące naruszenia praw ucznia przyjmowane są przez:
1) Dyrektora Szkoły – codziennie w godzinach pracy;
2) wychowawcę oddziału w terminach zgodnych z harmonogramem dyżurów.
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Skargi i zażalenia mogą być wnoszone:
1) pisemnie;
2) ustnie.
3.
Skargi i zażalenia, które nie należą do kompetencji Szkoły zwracane są do wnoszącego ze
wskazaniem właściwego adresata.
4.
Skargi i zażalenia, które nie zawierają imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego (anonimy)
pozostawia się bez rozpatrywania.
5.
Kwalifikacji spraw dokonuje Dyrektor Szkoły.
6.
Skargi/zażalenia niezaopatrzone tytułem skarga/zażalenie klasyfikuje się jako interwencje, o czym
powiadamia się wnoszącego.
7.
Z wyjaśnienia skargi/zażalenia Dyrektor szkoły, sporządza dokumentację zawierającą:
1) oryginał skargi/zażalenia;
2) notatkę służbową informującą o sposobie załatwienia skargi/zażalenia i wynikach
postępowania wyjaśniającego;
3) odpowiedź do wnoszącego, informującą o sposobie rozstrzygnięcia sprawy wraz z urzędowo
potwierdzonym jej wysłaniem;
4) pismo do organu prowadzącego – jeśli wymaga tego sprawa.
8.
Odpowiedź do wnoszącego winna zawierać wyczerpującą informację o sposobie załatwienia
sprawy z odniesieniem się do wszystkich zarzutów/wniosków zawartych w skardze/zażaleniu.
9.
Za wysłanie odpowiedzi do osoby wnoszącej, odpowiedzialny jest Dyrektor Szkoły.
10.
Pełną dokumentację, po zakończeniu sprawy, Dyrektor Szkoły przechowuje w dokumentacji
szkolnej.
11.
W przypadku wydania nauczycielowi/pracownikowi zaleceń przez osobę rozpatrującą
skargę/zażalenie należy kopię tego pisma dołączyć do dokumentacji wymienionej w pkt.7. Kontrole
z wykonania wydanych zaleceń przeprowadza osoba wydająca je (Dyrektor).
12.
Kontrolę nad realizacją rozpatrywania skarg i wniosków sprawuje Dyrektor Szkoły.
13.
Terminy rozpatrywania skarg/zażaleń:
1) do 1-go miesiąca, gdy wszczyna się postępowanie wyjaśniające;
2) do 2-ch miesięcy, gdy skarga lub zażalenie jest szczególnie skomplikowane;
3) do 7 dni należy:
a) zwrócić skargę/zażalenie wnoszącemu ze wskazaniem właściwego organu, jeżeli
skarga/zażalenie została skierowana do niewłaściwego organu,
b) przesłać informację do wnoszącego o przesunięcie terminu załatwienia skargi/zażalenia z
podaniem powodu przesunięcia – jeżeli nie ma możliwości ich załatwienia w
odpowiednim terminie,
c) zwrócić się z prośbą do osoby wnoszącej o przesłanie dodatkowych informacji
dotyczących skargi/zażalenia,
d) udzielić odpowiedzi w przypadku ponowienia skargi/zażalenia, w której brak jest
wskazania nowych okoliczności sprawy.
2.

Rozdział IV
Szczegółowe zasady oceniania wewnątrzszkolnego.
§ 80
1. Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;
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2) zachowanie ucznia.
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu
i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:
1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań
edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;
2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.
3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz
uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm
etycznych oraz obowiązków określonych w Statucie.
4.Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania
wewnątrzszkolnego, które ma na celu:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz
o postępach w tym zakresie;
2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił
dobrze i jak powinien się dalej uczyć;
3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i
zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznowychowawczej.
5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez
ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych, ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i
dodatkowych zajęć edukacyjnych a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
5) ustalanie rocznych, ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach
w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.
6. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:
1) bieżące;
2) klasyfikacyjne:
a) śródroczne i roczne,
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b) końcowe.
§ 81
1. Ocenianie w naszej Szkole ma na celu:
1) diagnozowanie osiągnięć uczniów;
2) dostarczanie informacji:
a) nauczycielom o efektywności stosowanych metod pracy,
b) uczniowi o jego postępach w nauce,
c) rodzicom o rozwoju dziecka.
3) wspieranie rozwoju poprzez:
a) psychiczne wzmacnianie ucznia,
b) ukazywanie mocnych stron,
c) niwelowanie stresu, zachowań lękowych, agresji,
4) motywowanie ucznia do dalszej pracy;
5) uczenie systematyczności;
6) przygotowanie do samooceny;
7) uświadamianie, że ocenianie jest elementem rzeczywistości;
8) kształtowanie obrazu samego siebie;
9) rozpoznawanie uzdolnień, predyspozycji i zainteresowań;
10) wdrażanie do przestrzegania przyjętych wspólnie reguł oraz norm.
2. Wewnątrzszkolne zasady oceniania zapewniają:
1) uczniom:
a) jasne i jawne kryteria oceny,
b) takie same ogólne zasady oceniania na wszystkich zajęciach edukacyjnych,
c) możliwość samooceny,
d) rzetelną informację zwrotną o poziomie osiągnięć w stosunku do
programowych,
e) indywidualność oceniania,
f) obiektywizm,
g) wspieranie kreatywności i oryginalności w procesie uczenia się,
2) nauczycielom :
a) różnorodność źródeł informacji o uczniu,
b) jasność i czytelność stosowanych metod, form i technik oceniania,
c) bezpieczeństwo – niezmienność reguł,
3) rodzicom:
a) prostotę i jasność procedur oceniania,
b) jawność kryteriów oceniania,
c) możliwość częstej informacji o postępach ucznia,
d) pewność sukcesu dziecka .

wymagań

Wymagania edukacyjne.
§ 82
1.
W pierwszym etapie kształcenia wymagania edukacyjne nauczyciel formułuje w oparciu
o realizowany program nauczania. Są one podstawą do sformułowania klasyfikacyjnych ocen opisowych.

38

2.
W pierwszym etapie kształcenia przyjmuje się następujące poziomy hierarchizacji wymagań
programowych:
1) wymagania podstawowe obejmujące wiadomości i umiejętności przystępne (łatwe w uczeniu
się), praktyczne, potrzebne w życiu, niezbędne w dalszej edukacji, zadania i czynności proste:
– poziom osiągnięć konieczny - uczeń spełnia wymagania podstawowe w 50 % posiada
minimalną wiedzę i umiejętności pozwalające na wykonanie przy pomocy nauczyciela
prostych poleceń wymagających zastosowania podstawowych umiejętności,
- poziom osiągnięć podstawowy- uczeń spełnia wymagania podstawowe przynajmniej w 75% –
posiada wiedzę i umiejętności niezbędne na danym i na wyższych etapach kształcenia,
pozwalające na rozumienie podstawowych zagadnień. Potrafi wykonać proste zadania pod
kierunkiem nauczyciela, wyrywkowo stosuje wiedzę w typowych sytuacjach;
2) wymagania ponadpodstawowe obejmujące wiadomości i umiejętności trudne w opanowaniu,
teoretyczne (intelektualne), przydatne w życiu, pogłębiające dziedzinę kształcenia, zadania
złożone i bardziej twórcze:
– poziom osiągnięć rozszerzający - uczeń spełnia wymagania ponadpodstawowe w 50% –
posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne rozwiązywanie typowych zadań,
a trudniejsze wykonuje pod kierunkiem nauczyciela. Poprawnie rozumuje w kategoriach
przyczynowo – skutkowych,
- poziom osiągnięć dopełniający - uczeń spełnia wymagania ponadpodstawowe przynajmniej w
75% – posiada wiedzę pozwalającą na samodzielne jej wykorzystanie w nowych sytuacjach.
Sprawnie korzysta z dostępnych źródeł informacji, rozwiązuje problemy i zadania, posługując
się nabytymi umiejętnościami;
3) wymagania wykraczające - wiedza i umiejętności ucznia wykraczają poza wymagania
ponadpodstawowe – uczeń posiada wiedzę i umiejętności, które są efektem samodzielnej
pracy, wynikają z indywidualnych zainteresowań, zapewniają pełne wykorzystanie
wiadomości dodatkowych w praktyce.
3.
Hierarchiczny układ wymagań oznacza, że spełnienie wymagań wyższego poziomu oznacza
jednocześnie, że uczeń opanował także niższe wymagania, czyli: poziomy zadowalająco i znakomicie
oznaczają, że poza opanowaniem odpowiedniej części wymagań ponadpodstawowych (odpowiednio 50%
i 75 %) uczeń opanował podstawowe wymagania programu. Normy te nie są „sztywne” i nauczyciel
może je zmieniać stosownie do potrzeb.
4.
Zasady oceniania w edukacji wczesnoszkolnej są zgodne z zasadami oceniania
wewnątrzszkolnego:
1) podstawą kryteriów ocen ucznia są wymagania edukacyjne;
2) na początku roku szkolnego rodzice zostają zapoznani z zasadami oceniania i wymaganiami
programowymi, zgodnie z którymi nauczyciel ocenia osiągnięcia ucznia;
3) w klasie I ocenianie ucznia poprzedzone jest zdiagnozowaniem jego osiągnięć, które stanowi
punkt odniesienia do postępów jego rozwoju.
5.
W klasach I-III ocenie podlegają następujące obszary:
1) edukacja polonistyczna;
2) edukacja matematyczna;
3) edukacja przyrodnicza;
4) edukacja społeczna;
5) edukacja plastyczna;
6) edukacja techniczna;
7) edukacja muzyczna;
8) zajęcia komputerowe;
9) wychowanie fizyczne;
10) zachowanie.
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6. W pierwszym etapie kształcenia w szczególności nauczyciel ocenia:
1) czytanie (tempo, technika, poprawność, rozumienie) – sprawdzane na bieżąco i okresowo na
tekstach czytanek i wierszy oraz na podstawie przeprowadzanych sprawdzianów;
2). pisanie (tempo, technika, poprawność, staranność) wyrazów i zdań sprawdzane jest
w codziennych sytuacja szkolnych, w trakcie analizy kart pracy i zeszytów uczniów
(staranność i systematyczność w prowadzeniu, dbałość o poprawność ortograficzną,
schludność), a także podczas pisania z pamięci oraz pisania ze słuchu;
3). mówienie, słuchanie, wiedza o języku – sprawdzane na bieżąco na podstawie wypowiedzi
ucznia dotyczących treści przeczytanych tekstów i przedstawionych ilustracji oraz własnych
przeżyć;
4). wiadomości i umiejętności matematyczne sprawdzane na bieżąco jak również poprzez
przeprowadzanie kartkówek dotyczących: dodawania i odejmowania, mnożenia, dzielenia.
Wiadomości i umiejętności praktyczne oraz umiejętność rozwiązywania i układania zadań
tekstowych sprawdzana jest na bieżąco na podstawie analizy kart pracy i pracy ucznia
podczas lekcji;
5) znajomość przyrody – sprawdzana na bieżąco na podstawie wypowiedzi uczniów w trakcie
omawiania treści przyrodniczych podczas uzupełniania ćwiczeń, w kartach pracy jak również
na podstawie przeprowadzonych sprawdzianów;
6) wiadomości i umiejętności plastyczne, techniczne, muzyczne oraz sprawnościowe
i zdrowotne sprawdzane są i zapisywane w dzienniku na bieżąco.
Przy ustaleniu oceny z edukacji muzycznej, edukacji plastycznej, wychowania fizycznego
i edukacji zdrowotnej oraz zajęć technicznych nauczyciel w szczególności bierze pod uwagę
wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze
specyfiki tych zajęć;
7) wiadomości i umiejętności informatyczne sprawdzane na bieżąco na podstawie wykonywanych
przez uczniów zadań;
8) zadania domowe oceniane są w formie ustnej lub cyfrowo na bieżąco;
9) aktywność ucznia oceniana na bieżąco (częste i chętne zgłaszanie się na lekcji, przynoszenie
dodatkowych pomocy na lekcje, podejmowanie przez uczniów dodatkowych zadań).
7.W drugim etapie kształcenia nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz
ich rodziców, o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych
śródrocznych i rocznych, ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych wynikających
z realizowanego przez siebie programu nauczania;
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
z zajęć edukacyjnych.
8.W drugim etapie kształcenia nauczyciele formułują szczegółowe wymagania na poszczególne
śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne, uwzględniając następujące kryteria:
1) na ocenę celującą:
a) posiadanie wiedzy i umiejętności znacznie wykraczających poza program nauczania,
b) perfekcyjne posługiwanie się wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu
problemów teoretycznych i praktycznych zgodnie z programem nauczania,
c) samodzielnie i twórcze rozwijanie swoich zainteresowań, które pozwalają na
rozwiązywanie zadań nietypowych,
d) branie udziału w konkursach, olimpiadach na szczeblu gminy, powiatu, rejonu
i województwa oraz osiąganie sukcesów,
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2) na ocenę bardzo dobrą:
a) pełny zakres wiadomości i umiejętności określonych w programie nauczania,
b) sprawne posługiwanie się zdobytymi wiadomościami, które pozwalają na samodzielne
rozwiązywanie problemów teoretycznych i praktycznych ujętych programem nauczania,
c) rozwiązywanie zadań i problemów trudnych w nowych sytuacjach,
3) na ocenę dobrą:
a) niepełny zakres wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania, ale
przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej,
b) posługiwanie się wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów mniej
złożonych, przydatnych, ale nie niezbędne w dalszej edukacji, które pozwalają na
rozumienie
większości relacji między elementami wiedzy z danych zajęć edukacyjnych,
c) samodzielne rozwiązywanie typowych zadań teoretycznych lub praktycznych,
4) na ocenę dostateczną:
a) umiejętności łatwe, możliwe do opanowania przez ucznia przeciętnie zdolnego,
obejmujące podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym postępy
w dalszym uczeniu się,
b) posługiwanie się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, które pozwalają na
rozwiązywanie typowych zadań o średnim stopniu trudności, czasem przy pomocy
nauczyciela,
5) na ocenę dopuszczającą:
a) wiadomości i umiejętności łatwe dla ucznia, niezbędne w dalszej edukacji i użyteczne
w życiu,
b) braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności, które nie przekreślają możliwości
uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy w dalszej nauce,
c) rozwiązywanie typowych zadań o niewielkim stopniu trudności, często z pomocą
nauczyciela.
6) Uczeń, który nie osiągnął wymagań na ocenę dopuszczającą otrzymuje ocenę niedostateczną.

§ 83
1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,
w tym publicznej 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.
2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki i muzyki należy
w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków
wynikających ze specyfiki tych zajęć a w przypadku wychowania fizycznego także systematyczność
udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej.
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Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów.
§ 84
1.
W pierwszym etapie kształcenia nauczyciele preferują zasady i formy sprawdzania osiągnięć
nakierowane na ucznia. Celem kontroli jest nie tylko ocena, ale przede wszystkim określanie
i wspomaganie efektów uczenia się dziecka, co poprawnie wykonał, co osiągnął oraz wskazówki co
poprawić, udoskonalić, nad czym jeszcze popracować, wyrażone oceną ustną i/lub cyfrową.
2. Nauczyciel prowadzi:
1) kontrolę ciągłą, bezpośrednią i bieżącą w toku codziennych zajęć dzieci. Obejmuje ona
obserwację pracy poszczególnych uczniów, ich zachowań i zaangażowania, analizę
osiąganych sprawności, umiejętności współpracy i współdziałania z innymi, wypowiadania
się itp.;
2) kontrolę doraźną, pozwalającą wyrywkowo rozpoznawać osiągnięcia dzieci, obejmującą:
a) sprawdziany,
b) testy,
c) rozwiązywanie zadań,
d) prace domowe,
e)zadania praktyczne,
f) konkursy.
3) kontrola doraźna ma charakter diagnostyczno – informacyjny.
§ 85
1. W klasach IV – VI nauczyciele stosują następujące formy sprawdzania stopnia opanowania
wiadomości i umiejętności:
1) odpowiedzi ustne;
2) obserwacje (umiejętności pracy w grupie, zaangażowanie itp.);
3) kartkówki ( do 15 minut) – obejmujące wiadomości z 3 ostatnich jednostek lekcyjnych, o
terminie uczeń nie musi być wcześniej informowany;
4) kartkówki obejmujące daną partię materiału, zapowiadane z co najmniej dwudniowym
wyprzedzeniem;
5) prace klasowe (klasówki, testy; 1 – 2 godziny lekcyjne):obejmujące szerszy zakres materiału,
zapowiadane, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, nie więcej niż trzy w ciągu tygodnia
(w danym dniu uczeń może pisać co najwyżej jedną pracę klasową);
6) prace domowe;
7) prace kontrolne:
a) krótkoterminowe,
b) długoterminowe,
8) sprawdziany.
W ciągu jednego dnia uczeń może pisać co najwyżej dwie prace pisemne, z zastrzeżeniem pkt. 5.
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2. W punktowanych pracach pisemnych przyjmuje się następujący procentowy podział punktów dla
poszczególnych ocen:
0 % – 30 %
niedostateczny
31 % – 50 %
dopuszczający
51 % - 75 %
dostateczny
76 % - 90 %
dobry
91 % - 100 %
bardzo dobry
91% - 100 % + zad. dodat.
celujący
3. Nauczyciel jest zobowiązany do przechowywania wszystkich pisemnych prac kontrolnych ucznia do
końca danego roku szkolnego.
Sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów.
§ 86
1. W pierwszym etapie edukacyjnym podstawę oceniania stanowi systematyczna obserwacja ucznia
w różnorodnych sytuacjach dydaktycznych, ujawniających jego predyspozycje, zainteresowania,
trudności, zachowania i postawy.
2. W klasach I-III występują następujące sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów:
1) notatki w zeszycie uczniów;
2) prace pisemne (dyktanda, kartkówki, sprawdziany, testy kompetencji );
3) karty pracy;
4) dzienniki zajęć;
5) prace plastyczno-techniczne w teczkach i na wystawach;
6) półroczna i roczna ocena opisowa.
§ 87
3.W drugim etapie edukacyjnym dokumentację osiągnięć uczniów z poszczególnych zajęć edukacyjnych
gromadzą prowadzący nauczyciele.
Są to:
1) wpisy do dziennika;
2) teczki z pracami kontrolnymi;
3) notatki w zeszycie przedmiotowym ucznia.
Tryb oceniania i skala ocen.
Bieżące ocenianie.
§ 88
1.
Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz
przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się,
poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.
2.
W pierwszym etapie edukacyjnym ocena bieżąca jest wyrażana symbolem cyfrowym 1 - 6, który
oznacza odpowiedni poziom osiągnięć:
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1) 6 – wybitnie (poziom osiągnięć wykraczający);
2) 5 – znakomicie (poziom osiągnięć dopełniający);
3) 4 – poprawnie (poziom osiągnięć rozszerzający);
4) 3 – przeciętnie (poziom osiągnięć podstawowy);
5) 2 – minimalnie (poziom osiągnięć konieczny);
6) 1 – niewystarczająco.
3. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych w klasach IV - VI odbywa się wg skali:
1) stopień celujący
(cel) 6
2) stopień bardzo dobry
(bdb) 5
3) stopień dobry
(db) 4
4) stopień dostateczny
(dst.) 3
5) stopień dopuszczający
(dp.) 2
6) stopień niedostateczny
(ndst.) 1
4. Ocenianie bieżące z religii w klasach I - VI odbywa się wg skali:
1) stopień celujący
(cel) 6
2) stopień bardzo dobry
(bdb) 5
3) stopień dobry
(db) 4
4) stopień dostateczny
(dst.) 3
5) stopień dopuszczający
(dp.) 2
6) stopień niedostateczny
(ndst.) 1
5.W ocenianiu bieżącym stosuje się stopnie w skali określonej w ust.2-4, jednakże nauczyciel może przed
stopniem 5,4,3,2 postawić znak „+” lub znak „-„.
6. W ocenianiu bieżącym oprócz stopni określonych w ust. 2-5 można stosować inne znaki np. „np.”nieprzygotowany, „bz” – brak zadania, „nb” – nieobecny.
7. Nie ma poprawiania ocen bieżących.
8. Uczeń ma prawo do poprawy oceny z każdego godzinnego sprawdzianu. Termin poprawy wyznacza
nauczyciel w porozumieniu z uczniem.
9. Ocenianie bieżące z zachowania, w klasach I-VI, ustala się wg skali:
1) wzorowe
(wz)
2) bardzo dobre
(bdb)
3) dobre
(db)
4) poprawne
(pop)
5) nieodpowiednie (ndp)
6) naganne
(ng)
10. Bieżącej oceny zachowania dokonuje nauczyciel wychowawca i wyraża ona opinię o spełnieniu przez
ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze, postawie wobec kolegów i innych osób oraz aktywności
społecznej.
11. Ocenę bieżącą wpisuje się do dziennika lekcyjnego.
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Klasyfikacja śródroczna i roczna.
§ 89
1. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy:
1) pierwszy – rozpoczynający się w pierwszym dniu roku szkolnego, a kończący w ostatnim dniu
nauki poprzedzającym rozpoczęcie ferii zimowych;
2) drugi – rozpoczynający się w pierwszym dniu nauki po feriach zimowych, a kończący się
w ostatnim dniu roku szkolnego.
2. Uczeń podlega klasyfikacji:
1) śródrocznej i rocznej;
2) końcowej.
§ 90
1.
Klasyfikację śródroczną przeprowadza się na tydzień przed rozpoczęciem ferii zimowych.
2.
Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia
z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych
zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
3.
Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub
znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych,
określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego
opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów i zachowania ucznia oraz ustaleniu
śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania.
§ 91
1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia
uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła, umożliwia
uczniowi uzupełnienie braków.
2. Uczeń uzupełnia braki poprzez udział w zajęciach indywidualnych oraz dydaktyczno –
wyrównawczych.
§ 92
1.
Klasyfikację roczną przeprowadza się na tydzień przed rozpoczęciem ferii letnich.
2.
Klasyfikacja roczna w klasach I-III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć
edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
3.
Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych
ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym
roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania.
4.
Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz laureat
lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą
pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu
wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady
przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje
z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną.
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5.

Na klasyfikację końcową, którą dokonuje się w klasie szóstej składają się:
1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalone w klasie szóstej;
2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się
w klasach programowo niższych;
3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie szóstej.
§ 93

1. W klasach I-III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych i zachowania są ocenami opisowymi:
1) ocena śródroczna – jest oceną opisową wyrażoną symbolami jak w ocenianiu bieżącym
i uzupełniona zdaniami, które odzwierciedlają poziom osiągnięć ucznia zgodnie
z wymaganiami edukacyjnymi dla odpowiedniej klasy. Określa zachowanie według kryteriów
ujętych w kryteriach zachowania oraz osiągnięcia w obrębie kształconych umiejętności. Ma
charakter diagnostyczno – informacyjny i motywujący.
2) ocena roczna – jest oceną opisową wyrażoną zdaniami, które odzwierciedlają zachowanie oraz
poziom osiągniętych umiejętności w obrębie poszczególnych dziedzin edukacji. Dotyczy ona
przede wszystkim zasadniczych narzędzi uczenia się (słuchanie, czytanie, pisanie, mówienie,
rachowanie, rozwiązywanie problemów), treści z zakresu wiedzy o świecie stanowiących
podstawę do dalszej nauki, etycznych zachowań w życiu społecznym.
2 . W klasach IV – VI śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala
się w stopniach według następującej skali:
1) stopień celujący - 6
2) stopień bardzo dobry - 5
3) stopień dobry - 4
4) stopień dostateczny - 3
5) stopień dopuszczający - 2
6) stopień niedostateczny - 1
3. W klasach IV – VI śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne zachowania ustala się według
skali:
1) wzorowe;
2) bardzo dobre;
3) dobre;
4) poprawne;
5) nieodpowiednie;
6) naganne.
4. W klasach I – VI śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z religii ustala się 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
5. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów
z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
6. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym
w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
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7. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają
nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę
klasyfikacyjną zachowania – wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego
oddziału oraz ocenianego ucznia.
8. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele
prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna
z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na
ukończenie szkoły.
9. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowa w ust.2 i 4
pkt 1 – 5.
10. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w ust.2 i 4 pkt.6.
11. Ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, a w przypadku gdy
w szkole lub oddziale jest dodatkowo zatrudniony nauczyciel w celu współorganizowania kształcenia
uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem
społecznym, po zasięgnięciu opinii tego nauczyciela.
12. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze
względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym klasyfikacji śródrocznej
i rocznej dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjnoterapeutycznym.
13. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
14. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
§ 94
1.
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.
2.
Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego i zajęć komputerowych
na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na
czas określony w tej opinii.
3.
Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust.2 uniemożliwia ustalenie
śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny
klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.
Ocena zachowania.
§ 95
1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz
uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm
etycznych oraz obowiązków określonych w Statucie.
2. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
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2)
postępowanie
zgodne
z dobrem społeczności szkolnej;
3) dbałość o honor i tradycje szkoły;
4) dbałość o piękno mowy ojczystej;
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
7) okazywanie szacunku innym osobom.
3. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne
dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na
podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego
nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
4. Śródroczną, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się wg następującej skali:
1) klasy I – III – ocena opisowa;
2) klasy IV –VI:
a) wzorowe;
b) bardzo dobre;
c) dobre;
d) poprawne;
e) nieodpowiednie;
f) naganne.
3) dla uczniów z upośledzeniem umiarkowanym lub znacznym – ocena opisowa
Kryteria ocen zachowania
§ 96
1. Ustala się następujące kryteria oceny zachowania:
1) ocenę wzorową uzyskuje uczeń spełniający następujące kryteria:
a) wzorowe wypełnianie obowiązków szkolnych,
b) reprezentowanie szkoły w konkursach i uroczystościach pozaszkolnych,
c) usprawiedliwione wszystkie godziny nieobecności,
d) aktywne włączanie się w działalność szkoły i oddziału,
e) postawa koleżeńska, udzielanie innym pomocy z własnej inicjatywy,
f) udział w zajęciach pozalekcyjnych,
g) nienaganna kultura osobista.
2) Ocenę bardzo dobrą uzyskuje uczeń spełniający następujące kryteria:
a) bardzo dobre wywiązywanie się z obowiązków szkolnych,
b) usprawiedliwione wszystkie godziny nieobecności,
c) aktywne uczestnictwo w życiu oddziału,
d) postawa koleżeńska, udzielanie pomocy w przypadku poproszenia o nią,
e) udział w zajęciach pozalekcyjnych,
f )przestrzeganie zasad kultury i współżycia społecznego,
g) spełnianie co najmniej pięciu z wyżej wymienionych warunków, w tym bezwzględne
spełnianie warunku (b).
3) Ocenę dobrą uzyskuje uczeń spełniający następujące kryteria:
a) dobre wypełnianie obowiązków szkolnych,
b)usprawiedliwiona większość godzin nieobecności (dopuszcza się 3 godziny
nieusprawiedliwione),
c) podejmowanie prób uczestnictwa w życiu szkoły i klasy,
d) podejmowanie prób pomagania innym na wyrażoną prośbę,
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e) sporadyczny udział w zajęciach pozalekcyjnych,
f) przestrzeganie zasad kultury osobistej,
g) spełnianie co najmniej pięciu z wyżej wymienionych warunków, w tym bezwzględne
spełnianie warunku (b).
4) Ocenę poprawną uzyskuje uczeń spełniający następujące kryteria:
a) spełnianie obowiązków szkolnych w sposób zadowalający,
b) do 5 nieusprawiedliwionych godzin nieobecności,
c) brak inicjatywy w życiu społeczności klasowej i szkolnej,
d) zadowalająca kultura osobista, dopuszczalne drobne niedociągnięcia.
5) Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń spełniający następujące kryteria:
a) niewypełnianie obowiązków szkolnych w sposób poprawny,
b) powyżej 5 nieusprawiedliwionych godzin nieobecności,
c) niska kultura osobista,
d) zastrzeżenia dotyczące zachowania zgłaszane przez nauczycieli i innych pracowników
szkoły,
e) brak uczestnictwa w życiu szkoły i klasy,
f) niewypełnianie poleceń dyrekcji i nauczycieli,
g) uleganie nałogom i niepodejmowanie walki z nimi.
6) Ocenę naganną otrzymuje uczeń spełniający poniższe kryteria:
a) niewywiązywanie się z obowiązków szkolnych,
b) ponad 10 nieusprawiedliwionych nieobecności,
c) niewypełnianie poleceń dyrekcji i nauczycieli,
d) niska kultura osobista,
e) brak uczestnictwa w życiu oddziału i szkoły,
f) uleganie nałogom i niepodejmowanie walki z nimi,
2. W przypadku popełnienia znaczącego czynu moralnie nagannego uczeń otrzymuje ocenę zachowania
naganną, bez względu na inne kryteria.

Tryb ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i zachowania.
§ 97
1.
Na 1 miesiąc przed planowanym rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej,
nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych, informują ucznia i jego rodziców o zagrożeniu roczną
ocenią niedostateczną, a wychowawca oddziału o zagrożeniu roczną oceną naganną zachowania.
2.
O ocenach, o których mowa w ust.1:
1) uczniowie informowani są na zajęciach edukacyjnych lub zajęciach z wychowawcą;
2) rodzice informowani są osobiście przez nauczyciela danych zajęć edukacyjnych lub
wychowawcę oddziału z odpowiednim wpisem do dziennika lekcyjnego lub pisemnie przez
ucznia (podpisane przez rodziców pismo przechowuje wychowawca w swojej dokumentacji).
3. Na 2 tygodnie przed planowanym rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej
nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych informują ucznia o przewidywanej rocznej ocenie
klasyfikacyjnej z danych zajęć a wychowawca oddziału o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej
zachowania.
4. Wychowawca oddziału pisemnie informuje rodziców ucznia o ocenach o których mowa w ust. 3
sporządzając wykaz przewidywanych ocen z poszczególnych zajęć edukacyjnych i przewidywanej oceny
z zachowania, przekazuje sporządzony wykaz uczniowi do podpisu przez rodziców (podpisany przez
rodziców wykaz przewidywanych ocen przechowuje wychowawca w swojej dokumentacji).
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5. Nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych i wychowawcy umożliwiają uczniom uzupełnienie
braków.
§ 98
1. Tryb ustalania rocznej niedostatecznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i nagannej
rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania rozpoczyna się na miesiąc przed klasyfikacyjnym
posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
2. Tryb ustalania pozytywnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i wyższej niż naganna
rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania rozpoczyna się na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym
posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
3. Rada klasyfikacyjna roczna odbywa się na tydzień przed ustalonym terminem zakończenia roku
szkolnego.
4. Przebieg trybu ustalania oceny rocznej:
1) klasy I – III: analiza informacji zebranych w dokumentacji osiągnięć ucznia, spotkania
z rodzicami uczniów napotykającymi na trudności;
2) klasy IV –VI: wstępna analiza zebranych dokumentów; okres projektowania stopni
z poszczególnych zajęć edukacyjnych;
3) zbieranie opinii nauczycieli, oddziału na temat zachowania ocenianego ucznia – wypełnianie
kart zachowania przez wychowawcę;
4) wpis ołówkiem przewidywanych rocznych ocen z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz
z zachowania do dziennika, obok kolumny przewidzianej na roczne oceny klasyfikacyjne
przez nauczycieli i wychowawców;
5) przekazanie informacji na piśmie rodzicom o przewidywanych rocznych ocenach
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania,
zgodnie z § 97 ust. 1 – 4 Statutu;
6) rozpatrywanie wniosków o poprawę oceny z zajęć edukacyjnych i zachowania zgodnie z § 99
Statutu;
7) poprawa ocen – zgodnie z zapisem w § 99 Statutu;
8) przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wszystkie oceny z zajęć
edukacyjnych oraz ocena zachowania, ustalone i wpisane długopisem lub piórem
do dziennika lekcyjnego;
9) wychowawcy oddziałów opracowują zestawienia i przygotowują materiały na radę
klasyfikacyjną;
10) na tydzień przed ustalonym terminem zakończenia roku szkolnego Rada Pedagogiczna zatwierdza
wyniki klasyfikacji.
Warunki i tryb otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnych i zachowania.
§ 99
1. Po uzyskaniu informacji o przewidywanych ocenach rocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania,
rodzic może wystąpić o poprawienie oceny.
2. Uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana roczną ocenę z zajęć edukacyjnych, jeżeli spełni
następujące warunki:
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uzyskał, co najmniej 50% ocen, o jaką się ubiega z zakresu, który ma największy wpływ
na ustalenie oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych;
2) przystąpił do wszystkich prac pisemnych z danych zajęć edukacyjnych;
3) miał usprawiedliwione nieobecności na zajęciach;
4) w szczególnych sytuacjach losowych (wypadki, tragedie rodzinne) uczeń nie musi spełnić
powyższych warunków.
3. Ustala się następujący tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęć edukacyjnych:
1) w ciągu trzech dni od otrzymania informacji o przewidywanych ocenach rocznych z zajęć
edukacyjnych, rodzic może złożyć pisemny wniosek, do nauczyciela uczącego o poprawienie
oceny, wskazując, o jaką ocenę się ubiega;
2) w ciągu dwóch dni od otrzymania wniosku nauczyciel sprawdza, czy uczeń spełnia warunki
określone w ust.2;
3) jeżeli uczeń nie spełnia warunków, nauczyciel, pisemnie informuje rodzica, że nie ma podstaw
do ustalenia oceny wyższej niż przewidywana, dokumentację przechowuje do końca roku
szkolnego;
4) jeżeli uczeń spełnia warunki, nauczyciel:
a) przypomina uczniowi wymagania na ocenę, o którą się ubiega,
b) przygotowuje zestaw zadań zgodnie z wymaganiami edukacyjnymi na określoną ocenę,
c) informuje rodzica o terminie poprawy przewidywanej oceny,
d) uczeń w formie ustalonej przez nauczyciela (odpowiedź ustna, praca pisemna, ćwiczenia
praktyczne) przystępuje do poprawy oceny,
e) nauczyciel pisemnie informuje wnioskodawcę (rodzica) o wyniku czynności podjętych w
związku z poprawą przewidywanej oceny, dokumentację przechowuje się do końca roku
szkolnego.
4. Uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana ocenę z zachowania, jeżeli spełnia następujące
warunki:
1) ocena roczna jest niższa niż ocena śródroczna;
2) wychowawca nie był poinformowany o pozaszkolnych osiągnięciach ucznia.
5. Ustala się następujący tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny zachowania:
1) w ciągu trzech dni od otrzymania informacji o przewidywanej ocenie rocznej zachowania,
rodzic może złożyć pisemny wniosek, do wychowawcy o poprawienie oceny, wskazując, o
jaką ocenę się ubiega wraz z uzasadnieniem;
2) w przypadku złożenia wniosku przez rodzica, wychowawca informuje o tym fakcie Dyrektora
Szkoły, który powołuje komisję;
3) w skład komisji wchodzą:
a) Dyrektor Szkoły – jako przewodniczący,
b) wychowawca oddziału,
c) nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale,
4) posiedzenie komisji odbywa się co najmniej na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem
Rady Pedagogicznej;
5) wychowawca przedstawia komisji wniosek rodzica wraz z uzasadnieniem;
6) po zapoznaniu się z wnioskiem rodzica i jego uzasadnieniem, komisja ustala roczną ocenę
klasyfikacyjną z zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów, w przypadku
równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji;
7) wychowawca informuje rodzica o ustalonej ocenie klasyfikacyjnej z zachowania;
8) wychowawca zachowuje dokumentację do końca roku szkolnego.
1)
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Zasady informowania rodziców i uczniów o osiągnięciach edukacyjnych.
§ 100
1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania przez ucznia poszczególnych
śródrocznych, rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających
z realizowanego przez siebie programu nauczania;
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnych.
2. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców
o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania
wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
3. Przekazanie informacji dokumentuje się następująco:
1) rodzice potwierdzają uzyskanie informacji podpisem w dzienniku w miejscu przeznaczonym na
kontakty z rodzicami;
2) potwierdzeniem informacji dla uczniów jest zapis w dzienniku lekcyjnym.
§ 101
1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców:
1) nauczyciel informuje ucznia o każdej uzyskanej przez niego ocenie;
2) każda ocena wpisana do dziennika jest jawna i dostępna do wglądu dla ucznia oraz jego
rodziców.
2. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę, wskazując uczniowi, które wiadomości i umiejętności objęte
programem nauczania opanował w stopniu zadowalającym a których nie opanował w stopniu
wystarczającym.
3. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są udostępniane uczniowi i jego rodzicom:
1) ocenione prace kontrolne i sprawdziany uczeń otrzymuje do wglądu na zajęciach
edukacyjnych;
2) prace kontrolne i sprawdziany są udostępniane rodzicom:
a) na wywiadówkach,
b) podczas indywidualnych kontaktów.
4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia, jest udostępniana
uczniom lub jego rodzicom.

Egzamin klasyfikacyjny
§ 102
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak
jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na
tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie za który
przeprowadzana jest klasyfikacja.
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2.
Uczeń
nieklasyfikowany
egzamin klasyfikacyjny.

z

powodu usprawiedliwionej

nieobecności

może

zdawać

3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin
klasyfikacyjny za zgodą Rady Pedagogicznej.
4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
1) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą;
2) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki;
3) w przypadku przechodzenia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach
szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu;
4) szkoły niepublicznej nieposiadającej uprawnień szkoły publicznej, który jest przyjmowany do
odpowiedniej klasy lub na odpowiedni okres szkoły publicznej.
5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzony dla ucznia, o którym mowa w ust.4 pkt 1 nie obejmuje
obowiązkowych zajęć edukacyjnych: plastyki, muzyki, zajęć technicznych, wychowania fizycznego oraz
dodatkowych zajęć edukacyjnych.
6. Uczniowi, o którym mowa w ust.4 pkt 1 nie ustala się oceny zachowania.
7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
8 . Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych i wychowania
fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
9. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
10. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia
rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
11. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie
ustalonym zgodnie z ust. 9, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez
dyrektora szkoły.
12. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 103 ust.1 i §
104 ust.1.
13. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w ust.2 i 3 oraz ust.4 pkt 2 , przeprowadza komisja, w której
skład wchodzą:
1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne
14. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w ust.4 pkt 1, 3, 4 , przeprowadza komisja, w której skład
wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący
komisji;
2) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest
przeprowadzany ten egzamin.
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15. W przypadku gdy nie jest możliwe powołanie
nauczyciela danego języka obcego nowożytnego w
skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w ust.4 pkt 2 i 3, dla ucznia,
który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego jako przedmiotu
obowiązkowego lub uczęszcza do oddziału w innej szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego,
dyrektor szkoły powołuje w skład komisji nauczyciela danego języka obcego nowożytnego zatrudnionego
w innej szkole, w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
16. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust.4 pkt. 1, 3 i 4 oraz jego rodzicami
liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu
jednego dnia.
17. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice
ucznia.
18. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, o której mowa w ust. 13 i 14
3) termin egzaminu klasyfikacyjnego;
4) imię i nazwisko ucznia;
5) zadania egzaminacyjne;
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
19. 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.
20. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego jest
udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom.
Sprawdzona i oceniona praca pisemna z egzaminu klasyfikacyjnego jest udostępniana:
1) uczniowi do wglądu w szkole;
2) rodzicom na wywiadówce lub podczas indywidualnych kontaktów.
21. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo
„nieklasyfikowana”.
Egzamin poprawkowy
§ 103
1.Począwszy od klasy IV, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę
klasyfikacyjną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może przystąpić do egzaminu
poprawkowego z tych zajęć.
2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
3. Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych i wychowania
fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
4. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin egzaminu
poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący
komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
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6. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną
prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły
powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że
powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
7. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
3) termin egzaminu poprawkowego;
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 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.
10. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna, z
zastrzeżeniem § 104 ust.1.
11. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo
wyższej i powtarza klasę z zastrzeżeniem ust. 12.
12. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu danego
etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej, ucznia, który nie zdał egzaminu
poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te zajęcia są
realizowane w klasie programowo wyższej.

Tryb ustalania oceny w przypadku odwołania
§ 104
1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena
klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone
niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.
2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1 zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z
zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2
dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena
klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych
ocen, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

55

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian
wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć
edukacyjnych;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną
zachowania.
4. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 ustawy, przeprowadza
się w formie pisemnej i ustnej.
5. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć
komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
6. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, o którym mowa w ust.3 pkt 1 przeprowadza się nie
później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Termin sprawdzianu
uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
7. W skład komisji, o której mowa w ust. 3 pkt 1, wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący
komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
8. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 7 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną
prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły
powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że
powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
9. W skład komisji, o której mowa w ust. 3 pkt 2, wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący
komisji;
2) wychowawca oddziału;
3) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale;
4) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;
5)psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;
6)przedstawiciel samorządu uczniowskiego;
7)przedstawiciel rady rodziców.
10. Komisja , o której mowa w ust.3 pkt 2 ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5
dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością głosów.
W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
11. Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych
oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena
ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
12. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, zawierający w
szczególności:
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
3) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności;
4) imię i nazwisko ucznia;
5) zadania sprawdzające;
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
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13. Do protokołu, o którym mowa w ust. 9, dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą
informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania
praktycznego.
14. Z posiedzenia komisji, o której mowa w ust. 3 pkt 2, sporządza się protokół zawierający w
szczególności:
1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
2) termin posiedzenia komisji;
3) imię i nazwisko ucznia;
4) wynik głosowania;
5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.
15. Protokoły, o których mowa w ust. 12 i 14, stanowią załączniki do arkusza ocen ucznia.
16. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 3
pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez
dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.
17. Przepisy ust. 1-14 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń
wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena
ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, jest ostateczna.
Promowanie uczniów
§ 105
1. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy
programowo wyższej.
2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku
szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez
ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii
rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.
3. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek
wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia Rada Pedagogiczna może postanowić o
promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do 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 klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo
wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał roczne pozytywne oceny
klasyfikacyjne, z zastrzeżeniem §103 ust.12.
5. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym
postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie
edukacyjno-terapeutycznym, uwzględniającym zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia
specjalnego.
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6. Uczeń, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma opóźnienie w realizacji
programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych zajęć
edukacyjnych oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania oraz rokuje
opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch
klas, może być promowany do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.
7. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej, powtarza klasę.
8. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, 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 klasy
programowo wyższej z wyróżnieniem.
9. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, o
której mowa w ust. 8, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
9a. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen, o której mowa
w ust. 8, wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych
zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby
całkowitej w górę.
10. Uczeń, spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, który w wyniku klasyfikacji
rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co
najmniej 4,75, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

§ 106

1. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli:
1) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych
pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne;
2) przystąpił ponadto do sprawdzianu z zastrzeżeniem ust.2 – 5.
2. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie
umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z
niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie przystępuje
do sprawdzianu .
3. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na
niepełnosprawności sprzężone inne niż wymienione w ust. 2 może być zwolniony przez dyrektora
okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu lub jego części, na
wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły.
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4. Laureat i finalista olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu
wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych
sprawdzianem jest zwolniony z odpowiedniej części sprawdzianu:
1) zwolnienie, następuje na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie przez ucznia
tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu
zespołu egzaminacyjnego;
2) zwolnienie, z odpowiedniej części sprawdzianu jest równoznaczne z uzyskaniem z danej części
sprawdzianu najwyższego wyniku.
5. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do
sprawdzianu w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany
wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu lub danej
części sprawdzianu. Dyrektor Szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia.
5a. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na
niepełnosprawność może przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych do rodzaju
niepełnosprawności, na podstawie tego orzeczenia.
5b. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na
niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym może przystąpić do
sprawdzianu w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych, wynikających odpowiednio z niedostosowania społecznego lub zagrożenia
niedostosowaniem społecznym, na podstawie tego orzeczenia.
5c. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, może przystąpić do
sprawdzianu, w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych wynikających z jego stanu zdrowia, na podstawie tego orzeczenia.
5d. Uczeń chory lub niesprawny czasowo może przystąpić do sprawdzianu, w warunkach odpowiednich
ze względu na jego stan zdrowia, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza.
5e. Uczeń posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o
specyficznych trudnościach w uczeniu się, może przystąpić do sprawdzianu, w warunkach
dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wynikających z rodzaju
tych trudności, na podstawie tej opinii.
5f. Uczeń, który w roku szkolnym, w którym przystępuje do sprawdzianu, był objęty pomocą
psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym
kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną,
może przystąpić do sprawdzianu, w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz
możliwości psychofizycznych wynikających odpowiednio z rodzaju tych trudności, zaburzeń lub sytuacji
kryzysowej lub traumatycznej, na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej.
6. Uczeń, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 1, powtarza ostatnią klasę i przystępuje w
roku szkolnym, w którym powtarza tę klasę, do sprawdzianu.
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7. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada
pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjnoterapeutycznym.
8. Uczeń kończy szkołę podstawową 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.
9. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, o
której mowa w ust. 8, wlicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
10. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen, o której mowa
w ust. 8, wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z końcowych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych
zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby
całkowitej w górę.
11. Uczeń, spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, kończy szkołę podstawową,
z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych
średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75.
12. Wynik sprawdzianu nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku sprawdzianu nie odnotowuje się na
świadectwie ukończenia szkoły.
Dział VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 107
1. Szkoła współpracuje z Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice, Krakowskim Bankiem
Spółdzielczym oddział Ciężkowice, Ochotniczą Strażą Pożarną oraz z Parafią i Radą Sołecką.
2. Na zasadach określonych w art. 56 ustawy w Szkole mogą działać stowarzyszenia i inne organizacje, z
wyjątkiem partii i organizacji politycznych.
3. Zasady funkcjonowania w Szkole związków zawodowych regulują odrębne przepisy.
§ 108
1. Szkoła jest jednostką budżetową.
2. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Szkoły regulują odrębne przepisy.
§ 109
1. Szkoła używa pieczęci i stempli zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Tablice i stemple zawierają nazwę Szkoły.
3. Szkoła może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.
4. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w
odrębnych przepisach.
§ 110
1. Zasady wydawania oraz wzory świadectw i innych druków szkolnych, sposób dokonywania ich
sprostowań i wydawania duplikatów oraz zasady odpłatności za te czynności określają odrębne przepisy.
2. Zasady gospodarki finansowej Szkoły określają odrębne przepisy.
§ 111
1. Dokonywanie zmian w Statucie odbywa się w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
2. Zasady postępowania w sprawie uchylenia Statutu lub niektórych jego postanowień określa Ustawa.
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3. Dyrektor po nowelizacji Statutu opracowuje i publikuje tekst ujednolicony Statutu.

§ 112
Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem wszystkim członkom społeczności szkolnej.
§ 113
Statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 roku.

