
STATUT

Szkoªy Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszy«skiego

w Ko¹minie Wielkopolskim

Tekst ujednolicony - 1 wrze±nia 2015 r.



PODSTAWY PRAWNE

1. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483).

2. Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 li-

stopada 1989 r. (Dz. U. Nr 120 z 1991 r. poz. 526);

3. Ustawa z dnia 7 wrze±nia 1991 roku o systemie o±wiaty (tekst jednolity: Dz. U.

z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)

4. Rozporz¡dzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów szkóª

i placówek (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 ze zm.).

5. Rozporz¡dzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ramowych planów na-

uczania w szkoªach publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 204 ze zmian¡ z dniu

11 lutego 2014r. Dz. U. z 2014 r., poz. 251).

6. Rozporz¡dzenie MEN z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie warunków i sposobu

wykonywania przez przedszkola, szkoªy i placówki publiczne zada« umo»liwiaj¡cych

podtrzymywanie poczucia to»samo±ci narodowej, etnicznej i j¦zykowej uczniów na-

le»¡cych do mniejszo±ci narodowych i etnicznych oraz spoªeczno±ci posªuguj¡cej si¦

j¦zykiem regionalnym. (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 243).

7. Rozporz¡dzenie MEN z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie ±wiadectw, dyplomów

pa«stwowych i innych druków szkolnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz.

893).

8. Rozporz¡dzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sposobu prowadzenia przez

publiczne przedszkola, szkoªy i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, dzia-

ªalno±ci wychowawczej i opieku«czej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014

r., poz. 1170).

9. Rozporz¡dzenie MEN z 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego

oraz zakresu tre±ci dotycz¡cych wiedzy o »yciu seksualnym czªowieka, o zasadach

±wiadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o warto±ci rodziny, »ycia w fazie pre-

natalnej oraz metodach i ±rodkach ±wiadomej prokreacji zawartych w podstawie

programowej ksztaªcenia ogólnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. , poz. 395).

10. Rozporz¡dzenie MEN z dnia 25 marca 2014 r. zmieniaj¡ce rozporz¡dzenie w spra-

wie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach

i szkoªach (Dz. U. z 2014 r., poz. 478)
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11. Rozporz¡dzenie MEN z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegóªowych warun-

ków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu

maturalnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 959).

12. Rozporz¡dzenie MEN z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie szczegóªowych warunków

przechodzenia ucznia z jednego typu szkoªy do innego typu szkoªy publicznej (Dz.

U. z 2015 r., poz. 24).

13. Rozporz¡dzenie MEN z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie udzielania dotacji celowej

na wyposa»enie szkóª w podr¦czniki, materiaªy edukacyjne i materiaªy ¢wiczeniowe

(Dz. U. z 2014 r., poz. 902).

14. Rozporz¡dzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

(Dz. U. z 2015 r. , poz. 1270)

15. Rozporz¡dzenie MEN z dnia 6 sierpnia 2015 r. w wymaga« wobec szkóª (Dz. U.

z 2015 r. ,

16. Rozporz¡dzenie MEN z dnia 5 pa¹dziernika 2010 r. w sprawie organizacji roku

szkolnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 186, poz. 1245 ze zmianami).

17. Rozporz¡dzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie sposobu realizacji wy-

chowania dla bezpiecze«stwa (Dz. U. z 2009 r. Nr 168,

18. Ustawa o dziaªalno±ci po»ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz.

1118).

19. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:

Dz. U. z 2014 r., poz. 1182).

20. Rozporz¡dzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej

oraz ksztaªcenia ogólnego w poszczególnych typach szkóª (Dz. U. z 2012 r. poz. 977

ze zm. w 2014 r. , poz. 803).

21. Rozporz¡dzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowi¡z-

kowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci

i mªodzie»y (Dz. U. z 2014 r., poz. 1157).

22. Rozporz¡dzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie warunków oceniania,

klasy�kowania i promowania uczniów i sªuchaczy w szkoªach publicznych (Dz. U.

z 2015 r., poz. 843).
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23. Rozporz¡dzenie MEN z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania

ksztaªcenia, wychowania i opieki dla dzieci i mªodzie»y niepeªnosprawnych, niedo-

stosowanych spoªecznie i zagro»onych niedostosowaniem spoªecznym (Dz. U. z 2015

r. poz. 1113.

24. Rozporz¡dzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organi-

zacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkoªach

i placówkach (Dz. U. z 2013 r. poz. 532).

25. Rozporz¡dzenie MENiS z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu

organizowania przez publiczne przedszkola, szkoªy i placówki krajoznawstwa i tury-

styki (Dz. U. z 2001 r. Nr 135, poz. 1516 ze zm. w 2014 r. , poz. 1150).

26. Rozporz¡dzenie MEN z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpiecze«stwa i higieny

w publicznych i niepublicznych szkoªach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz.

69).

27. Rozporz¡dzenie MEN z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie dopuszczalnych form

realizacji dwóch godzin obowi¡zkowych zaj¦¢ wychowania �zycznego (Dz. U. z 2009

r. Nr 139, poz. 1131).

28. Rozporz¡dzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2011 r. zmieniaj¡ce rozporz¡dzenie w spra-

wie warunków prowadzenia dziaªalno±ci innowacyjnej i eksperymentalnej przez pu-

bliczne szkoªy i placówki (Dz. U. z 2011 r. Nr 176, poz. 1051).

29. Rozporz¡dzenie MEN z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzie-

lania zezwole« na indywidualny tok lub program nauki (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz.

28).

30. Rozporz¡dzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegóªowych form

dziaªalno±ci wychowawczej i zapobiegawczej w±ród dzieci i mªodzie»y zagro»onych

uzale»nieniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 26, poz. 226).

31. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast¦pczej

(Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887).

32. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziaªaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.

z 2005 r. Nr 180, poz. 1493)

33. Rozporz¡dzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowa-

dzenia w szkoªach i placówkach systemu o±wiaty dziaªalno±ci wychowawczej, eduka-

cyjnej, informacyjnej i pro�laktycznej w celu przeciwdziaªania narkomanii (Dz. U.

z 2015 r., poz. 1249).
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34. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. � Kodeks rodzinny i opieku«czy (tekst jednolity:

Dz. U. z 2012 r. poz. 788).

35. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. � Kodeks post¦powania administracyjnego (tekst

jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267).

36. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. � Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U.

z 2014 r., poz. 191).

37. Rozporz¡dzenie MEN z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie podstawowych warunków

niezb¦dnych do realizacji przez szkoªy i nauczycieli zada« dydaktycznych, wycho-

wawczych i opieku«czych oraz programów nauczania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz.

23).

38. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz¡dowych (tekst jednolity:

Dz. U. z 2014 r., poz. 1202).
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DZIA� I - INFORMACJE OGÓLNE

ROZDZIA� 1. - INFORMACJE O SZKOLE

�1

1. Nazwa szkoªy zawiera:

1) �SZKO�A PODSTAWOWA�;

2) Nr 3.;

3) Kornela Makuszy«skiego;

4) Siedzib¡ szkoªy jest Ko¹min Wielkopolski, ulica Klasztorna 29;

5) J¦zykiem nauczania jest j¦zyk polski;

6) Szkoªa jest placówk¡ publiczn¡.

2. Szkoªa prowadzi oddziaªy przedszkolne.

3. Do oddziaªów przedszkolnych ucz¦szczaj¡ dzieci pi¦cioletnie.

4. Szkole nadaª imi¦ organ prowadz¡cy na wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców

i samorz¡du uczniowskiego.

5. Nazwa szkoªy jest u»ywana w peªnym brzmieniu. Na piecz¦ciach nazwa szkoªy jest

u»ywana w peªnym brzmieniu.

6. Szkoªa u»ywa piecz¦ci urz¦dowych zgodnie z odr¦bnymi przepisami.

7. Szkoªa posiada wªasny sztandar z godªem Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunkiem

patrona szkoªy.

8. Szkoªa prowadzi i przechowuje dokumentacj¦ zgodnie z odr¦bnymi przepisami.

9. 1 czerwca szkoªa w sposób uroczysty obchodzi �wi¦to Patrona Szkoªy � Kornela

Makuszy«skiego.

10. Szkoªa posiada ceremoniaª.
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ROZDZIA� 2. - CELE I ZADANIA SZKO�Y

�2

1. Szkoªa realizuje cele i zadania okre±lone w ustawie o systemie o±wiaty oraz w prze-

pisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a tak»e zawarte w Programie

Wychowawczym i Programie Pro�laktyki dostosowanych do potrzeb rozwojowych

uczniów oraz potrzeb danego ±rodowiska o których mowa w odr¦bnych przepisach.

1) prowadzenie ksztaªcenia i wychowania sªu»¡cego rozwijaniu u uczniów poczucia

odpowiedzialno±ci, miªo±ci ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa

kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na warto±ci kultur Europy i ±wiata;

2) zapewnienie ka»demu uczniowi warunków niezb¦dnych do jego rozwoju;

3) dbaªo±¢ o wszechstronny rozwój ka»dego ucznia;

4) realizacja prawa do nauki obywateli zagwarantowana w art. 70 Konstytucji RP,

na zasadach okre±lonych w statucie i stosownie do formy organizacyjnej szkoªy

oraz prawa dzieci i mªodzie»y do wychowania i opieki odpowiednich do wieku

i osi¡gni¦tego rozwoju;

5) realizowanie programu nauczania skoncentrowanego na dziecku, na jego indywi-

dualnym tempie rozwoju i mo»liwo±ciach uczenia si¦;

6) respektowanie trójpodmiotowo±ci oddziaªywa« wychowawczych i ksztaªc¡cych:

ucze« � szkoªa � dom rodzinny;

7) rozwijanie predyspozycji i zdolno±ci poznawczych dziecka;

8) ksztaªtowanie u dziecka pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijanie cieka-

wo±ci w poznawaniu otaczaj¡cego ±wiata i w d¡»eniu do prawdy;

9) poszanowanie godno±ci dziecka; zapewnienie dziecku przyjaznych, bezpiecznych

i zdrowych warunków do nauki i zabawy, dziaªania indywidualnego i zespoªowego,

rozwijania samodzielno±ci oraz odpowiedzialno±ci za siebie i najbli»sze otoczenie,

ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej, aktywno±ci badawczej, a tak»e dzia-

ªalno±ci twórczej;

10) wyposa»enie dziecka w umiej¦tno±¢ czytania i pisania, w wiadomo±ci i spraw-

no±ci matematyczne potrzebne w sytuacjach »yciowych i szkolnych oraz przy

rozwi¡zywaniu problemów;

11) dbaªo±¢ o to, aby dziecko mogªo nabywa¢ wiedz¦ i umiej¦tno±ci potrzebne do

rozumienia ±wiata, w tym zagwarantowanie mu dost¦pu do ró»nych ¹ródeª infor-

macji i mo»liwo±ci korzystania z nich;
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12) sprzyjanie rozwojowi cech osobowo±ci dziecka koniecznych do aktywnego i etycz-

nego uczestnictwa w »yciu spoªecznym;

13) zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole

oraz zapewnianie bezpiecze«stwa na zaj¦ciach organizowanych przez szkoª¦;

14) zorganizowanie systemu opieku«czo-wychowawczego odpowiednio do istniej¡cych

potrzeb;

15) ksztaªtowanie ±rodowiska wychowawczego, umo»liwiaj¡cego peªny rozwój umy-

sªowy, emocjonalny i �zyczny uczniów w warunkach poszanowania ich godno±ci

osobistej oraz wolno±ci ±wiatopogl¡dowej i wyznaniowej;

16) realizacja programów nauczania, które zawieraj¡ podstaw¦ programow¡ ksztaª-

cenia ogólnego dla przedmiotów, obj¦tych ramowym planem nauczania;

17) rozpoznawanie mo»liwo±ci psycho�zycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwo-

jowych i edukacyjnych uczniów i wykorzystywanie wyników diagnoz w procesie

uczenia i nauczania;

18) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom i na-

uczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odr¦bnymi przepisami;

19) organizowanie obowi¡zkowych i dodatkowych zaj¦¢ dydaktycznych z zachowa-

niem zasad higieny psychicznej;

20) dostosowywanie tre±ci, metod i organizacji nauczania do mo»liwo±ci psycho�-

zycznych uczniów lub poszczególnego ucznia;

21) wyposa»enie szkoªy w pomoce dydaktyczne i sprz¦t umo»liwiaj¡cy realizacj¦

zada« dydaktycznych, wychowawczych i opieku«czych oraz zada« statutowych

szkoªy;

22) organizacja ksztaªcenia, wychowania i opieki dla uczniów niepeªnosprawnych oraz

niedostosowanych spoªecznie w formach i na zasadach okre±lonych w odr¦bnych

przepisach;

23) wspomaganie wychowawczej roli rodziców;

24) umo»liwianie uczniom podtrzymywania poczucia to»samo±ci narodowej, etnicz-

nej, j¦zykowej i religijnej;

25) zapewnienie, w miar¦ posiadanych ±rodków, opieki i pomocy materialnej uczniom

pozostaj¡cych w trudnej sytuacji materialnej i »yciowej;

26) sprawowanie opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umo»liwia-

nie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz uko«czenia szkoªy

w skróconym czasie;
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27) skuteczne nauczanie j¦zyka obcego poprzez dostosowywanie jego nauczania do

poziomu przygotowania uczniów;

28) zapewnienie opieki zdrowotnej przez sªu»b¦ zdrowia;

29) upowszechnianie w±ród uczniów wiedzy o bezpiecze«stwie, organizacja zaj¦¢ po-

zalekcyjnych i pozaszkolnych oraz wykorzystywanie ró»nych form organizacyj-

nych nauczania;

30) ksztaªtowanie aktywno±ci spoªecznej i umiej¦tno±ci sp¦dzania wolnego czasu;

31) rozwijanie u uczniów dbaªo±ci o zdrowie wªasne i innych ludzi oraz umiej¦tno±ci

tworzenia ±rodowiska sprzyjaj¡cego zdrowiu;

32) zapewnienie opieki uczniom wymagaj¡cych opieki ze wzgl¦du na inne okoliczno±ci

poprzez zorganizowanie ±wietlicy szkolnej;

33) zorganizowanie stoªówki lub innej formy do»ywiania uczniów;

34) wspóªdziaªanie ze ±rodowiskiem zewn¦trznym m.in. policj¡, stowarzyszeniami,

para�¡, rodzicami w celu ksztaªtowania ±rodowiska wychowawczego w szkole;

35) ksztaªtowanie i rozwijanie u uczniów postaw sprzyjaj¡cych ich dalszemu rozwo-

jowi indywidualnemu i spoªecznemu, takich, jak uczciwo±¢, wiarygodno±¢, odpo-

wiedzialno±¢, wytrwaªo±¢, poczucie wªasnej warto±ci, szacunek dla innych ludzi,

kultura osobista, kreatywno±¢, przedsi¦biorczo±¢, gotowo±¢ do uczestnictwa kul-

turze, podejmowanie inicjatyw i pracy zespoªowej;

36) ksztaªtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej,

a tak»e postaw poszanowania dla innych kultur i tradycji;

37) upowszechnianie w±ród uczniów wiedzy ekologicznej oraz ksztaªtowanie wªa±ci-

wych postaw wobec problemów ochrony ±rodowiska;

38) zapobieganie wszelkiej dyskryminacji;

39) stworzenie warunków do nabywania przez uczniów umiej¦tno±ci wyszukiwania,

porz¡dkowania i wykorzystywania informacji z ró»nych ¹ródeª;

40) prowadzenie edukacji medialnej w celu przygotowania uczniów do wªa±ciwego

odbioru i wykorzystania mediów;

41) ochrona uczniów przed tre±ciami, które mog¡ stanowi¢ zagro»enie dla ich prawi-

dªowego rozwoju, a w szczególno±ci instalowanie programów �ltruj¡cych i ogra-

niczaj¡cych dost¦p do zasobów sieciowych w Internecie;

42) egzekwowanie obowi¡zku szkolnego w trybie przepisów o post¦powaniu egzeku-

cyjnym w administracji;
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43) dokumentowanie procesu dydaktycznego, opieku«czego i wychowawczego, zgod-

nie z zasadami okre±lonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej i archiwizacji.

�3

1. Realizacja podstaw programowych ksztaªcenia ogólnego i wychowania przedszkol-

nego dla I i II etapu edukacyjnego z zachowaniem realizacji minimalnej liczby godzin

nauczania poszczególnych edukacji przedmiotowych okre±lonych w odr¦bnych prze-

pisach i wyksztaªcenie u uczniów poni»szych umiej¦tno±ci:

1) czytanie � rozumiane zarówno jako prosta czynno±¢, jako umiej¦tno±¢ rozumie-

nia, wykorzystywania i przetwarzania tekstów w zakresie umo»liwiaj¡cym zdo-

bywanie wiedzy, rozwój emocjonalny, intelektualny i moralny oraz uczestnictwo

w »yciu spoªecze«stwa;

2) my±lenie matematyczne � umiej¦tno±¢ korzystania z podstawowych narz¦dzi ma-

tematyki w »yciu codziennym oraz prowadzenia elementarnych rozumowa« ma-

tematycznych;

3) my±lenie naukowe � umiej¦tno±¢ formuªowania wniosków opartych na obserwa-

cjach empirycznych dotycz¡cych przyrody i spoªecze«stwa;

4) umiej¦tno±¢ komunikowania si¦ w j¦zyku ojczystym i w j¦zyku obcym, zarówno

w mowie, jak i w pi±mie;

5) umiej¦tno±¢ posªugiwania si¦ nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi,

w tym tak»e dla wyszukiwania i korzystania z informacji;

6) umiej¦tno±¢ uczenia si¦ jako sposób zaspokajania naturalnej ciekawo±ci ±wiata,

odkrywania swoich zainteresowa« i przygotowania do dalszej edukacji; umiej¦t-

no±¢ pracy zespoªowej.

2. Indywidualne zainteresowania uczniów szkoªa rozwija poprzez:

1) ukierunkowan¡ prac¦ z uczniem wykazuj¡cym uzdolnienia;

2) organizacje konkursów;

3) realizowanie indywidualnych programów nauczania.
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DZIA� II - ORGANY SZKO�Y

ROZDZIA� 1. - ORGANY SZKO�Y I ICH KOMPETENCJE

�4

1. Organami szkoªy s¡:

1) Dyrektor Szkoªy;

2) Rada Pedagogiczna;

3) Samorz¡d Uczniowski;

4) Rada Rodziców.

2. Organem wy»szego stopnia w rozumieniu Kodeksu post¦powania administracyjnego,

w stosunku do decyzji wydawanych przez Dyrektora w sprawach z zakresu obo-

wi¡zku szkolnego uczniów, jest organ sprawuj¡cy nadzór pedagogiczny nad szkoª¡.

3. Organem wy»szego stopnia w rozumieniu Kodeksu post¦powania administracyjnego,

w stosunku do decyzji wydawanych przez Dyrektora w sprawach dotycz¡cych awansu

zawodowego nauczycieli, jest organ prowadz¡cy szkoª¦.

ROZDZIA� 2. - DYREKTOR SZKO�Y

�5

1. W wykonywaniu swoich zada« Dyrektor wspóªpracuje z rad¡ pedagogiczn¡, rad¡

rodziców i samorz¡dem uczniowskim.

2. Dyrektor jest przewodnicz¡cym rady pedagogicznej. Jest zobowi¡zany do:

1) tworzenia atmosfery »yczliwo±ci i zgodnego wspóªdziaªania wszystkich czªonków

rady pedagogicznej w celu podnoszenia jako±ci pracy szkoªy;

2) podejmowania dziaªa« umo»liwiaj¡cych rozwi¡zywanie sytuacji kon�iktowych

wewn¡trz szkoªy;

3) dbania o autorytet rady pedagogicznej, ochrony praw i godno±ci nauczycieli, od-

dziaªywania na postaw¦ nauczycieli, pobudzania ich do twórczej pracy, innowacji

i podnoszenia kwali�kacji;

4) zapoznawania rady pedagogicznej z obowi¡zuj¡cymi przepisami prawa o±wiato-

wego oraz omawiania trybu i form ich realizacji.
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3. Do wªa±ciwo±ci Dyrektora, wynikaj¡cych z ustawy o systemie o±wiaty, nale»y w szcze-

gólno±ci:

1) kierowanie dziaªalno±ci¡ szkoªy oraz reprezentowanie jej na zewn¡trz;

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych

w szkole;

3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego roz-

woju psycho�zycznego poprzez aktywne dziaªania prozdrowotne;

4) realizacja uchwaª rady pedagogicznej, podj¦tych w ramach ich kompetencji sta-

nowi¡cych;

5) dysponowanie ±rodkami okre±lonymi w planie �nansowym szkoªy, ponoszenie od-

powiedzialno±ci za ich prawidªowe wykorzystanie, a tak»e organizowanie admi-

nistracyjnej, �nansowej i gospodarczej obsªugi szkoªy podstawowej;

6) wykonywanie zada« zwi¡zanych z zapewnieniem bezpiecze«stwa uczniom i na-

uczycielom w czasie zaj¦¢ organizowanych przez szkoª¦;

7) wspóªdziaªanie ze szkoªami wy»szymi w organizacji praktyk pedagogicznych;

8) odpowiedzialno±¢ za wªa±ciw¡ organizacj¦ i przebieg sprawdzianu w ostatnim

roku nauki w szkole podstawowej;

9) stwarzanie warunków do dziaªania w zespole: wolontariuszy, stowarzysze« i in-

nych organizacji, w szczególno±ci organizacji harcerskich, których celem statuto-

wym jest dziaªalno±¢ wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form dziaªal-

no±ci dydaktycznej, wychowawczej i opieku«czej szkoªy;

10) wyst¦powanie do Wielkopolskiego Kuratora O±wiaty z wnioskiem o przeniesienie

ucznia do innej szkoªy;

11) przedstawianie radzie pedagogicznej, nie rzadziej ni» dwa razy w roku szkolnym,

ogólnych wniosków wynikaj¡cych ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz

informacji o dziaªalno±ci szkoªy;

12) wstrzymywanie wykonania uchwaª rady pedagogicznej, podj¦tych w ramach jej

kompetencji stanowi¡cych, niezgodnych z przepisami prawa;

13) wydawanie zezwolenia na speªnianie przez dziecko obowi¡zku szkolnego poza

szkoª¡ oraz okre±lenie warunków jego speªniania;

14) kontrolowanie speªniania obowi¡zku szkolnego przez dzieci mieszkaj¡ce w obwo-

dzie szkoªy;

15) dopuszczanie do u»ytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów

nauczania;
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16) podawanie do publicznej wiadomo±ci zestawu podr¦czników, które b¦d¡ obowi¡-

zywa¢ od pocz¡tku nast¦pnego roku szkolnego;

17) podejmowanie dziaªa« organizacyjnych umo»liwiaj¡cych obrót u»ywanymi pod-

r¦cznikami na terenie szkoªy;

18) zezwalanie uczniowi na indywidualny program lub tok nauki;

19) organizowanie uczniowi, który posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego

nauczania, takiego nauczanie, w porozumieniu z organem prowadz¡cym;

20) przyznawanie stypendium za wyniki w nauce lub za osi¡gni¦cia sportowe, w ra-

mach ±rodków przyznanych przez organ prowadz¡cy na ten cel w bud»ecie szkoªy;

21) mo»liwo±¢ ustalenia dodatkowych dni wolnych od zaj¦¢ dydaktyczno � wycho-

wawczych;

22) mo»liwo±¢ ustalenia, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, innych dodat-

kowych dni wolnych od zaj¦¢ dydaktyczno � wychowawczych, pod warunkiem

zrealizowania zaj¦¢ przypadaj¡cych w te dni w wyznaczone soboty;

23) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów

i nauczycielom;

24) ustalanie na podstawie ramowego planu nauczania szkolnego planu nauczania,

a w nim dla poszczególnych klas na danym etapie edukacyjnym tygodniowego

wymiaru godzin poszczególnych zaj¦¢ edukacyjnych;

25) wykonywanie innych zada« wynikaj¡cych z przepisów szczególnych.

4. Do wªa±ciwo±ci Dyrektora, wynikaj¡cych z prawa pracy, nale»y w szczególno±ci:

1) kierowanie jako kierownik zakªadem pracy, dla zatrudnionych w szkole nauczy-

cieli i pracowników nieb¦d¡cych nauczycielami;

2) decydowanie w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pra-

cowników szkoªy;

3) decydowanie w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar porz¡dko-

wych nauczycielom i innym pracownikom szkoªy;

4) wyst¦powanie z wnioskami w sprawach odznacze«, nagród i innych wyró»nie«

dla nauczycieli oraz pozostaªych pracowników szkoªy;

5) dokonywanie oceny pracy nauczycieli oraz pozostaªych pracowników szkoªy ma-

j¡cych status pracowników samorz¡dowych;

6) sprawowanie opieki nad dzie¢mi ucz¡cymi si¦ w szkole;

7) odpowiedzialno±¢ za dydaktyczny, wychowawczy i opieku«czy poziom szkoªy;
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8) realizowanie zada« zgodnie z uchwaªami rady pedagogicznej, podj¦tymi w ra-

mach ich kompetencji stanowi¡cych, oraz zarz¡dzeniami organów nadzoruj¡cych

szkoª¦;

9) tworzenie warunków do rozwijania samorz¡dnej i samodzielnej pracy uczniów;

10) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zada« oraz doskonaleniu za-

wodowym;

11) zapewnienie, w miar¦ mo»liwo±ci, odpowiednich warunków organizacyjnych do

realizacji zada« dydaktycznych i opieku«czo-wychowawczych;

12) zapewnienie bezpiecze«stwa uczniom i nauczycielom w czasie zaj¦¢ organizowa-

nych przez szkoª¦;

13) organizowanie procesu awansu zawodowego nauczycieli;

14) zawieszenie w peªnieniu obowi¡zków nauczyciela, przeciwko któremu wszcz¦to

post¦powanie karne lub zªo»ono wniosek o wszcz¦cie post¦powania dyscyplinar-

nego, je»eli ze wzgl¦du na powag¦ i wiarygodno±¢ wysuni¦tych zarzutów celowe

jest odsuni¦cie nauczyciela od wykonywania obowi¡zków w szkole (w sprawach

niecierpi¡cych zwªoki nauczyciel mo»e by¢ zawieszony przed zªo»eniem wniosku

o wszcz¦cie post¦powania dyscyplinarnego);

15) zawieszenie w peªnieniu obowi¡zków nauczyciela, je»eli wszcz¦te post¦powanie

karne lub zªo»ony wniosek o wszcz¦cie post¦powania dyscyplinarnego dotyczy

naruszenia praw i dobra dziecka;

16) wspóªdziaªanie z zakªadowymi organizacjami zwi¡zkowymi, w zakresie ustalonym

ustaw¡ o zwi¡zkach zawodowych;

17) administrowanie zakªadowym funduszem ±wiadcze« socjalnych, zgodnie z usta-

lonym regulaminem tego» funduszu, stanowi¡cym odr¦bny dokument;

18) wykonywanie innych zada« wynikaj¡cych z przepisów szczególnych.

5. Dyrektor wydaje zarz¡dzenia we wszystkich sprawach zwi¡zanych z zapewnieniem

uczniom i pracownikom szkoªy podstawowej bezpiecznych warunków pracy, pobytu,

opieki.

6. Dyrektor wydaje zarz¡dzenia we wszystkich sprawach zwi¡zanych z wªa±ciw¡ organi-

zacj¡ procesu dydaktycznego, wychowawczego i opieku«czego w szkole podstawowej.

7. Zarz¡dzenia Dyrektora podlegaj¡ ogªoszeniu w ksi¦dze zarz¡dze« i komunikatów

oraz na tablicy ogªosze«.
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ROZDZIA� 3. - RADA PEDAGOGICZNA

�6

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoªy realizuj¡cym zadania wyni-

kaj¡ce ze Statutu szkoªy. Rada w formie uchwaª zatwierdza, opiniuje i wnioskuje

w sprawach zwi¡zanych z dziaªalno±ci¡ dydaktyczn¡, wychowawcz¡, opieku«cz¡ i or-

ganizacyjn¡ szkoªy.

2. W skªad Rady wchodz¡: Dyrektor jako przewodnicz¡cy, nauczyciele peªnozatrud-

nieni i niepeªnozatrudnieni.

3. Udziaª w radzie pedagogicznej ka»dego czªonka jest obowi¡zkowy. Nieobecno±¢ po-

winna by¢ uzasadniona wa»nymi wzgl¦dami osobistymi.

4. W zebraniach Rady lub w okre±lonych punktach programu tych zebra« mog¡ uczest-

niczy¢ z gªosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodnicz¡cego za zgod¡

lub na wniosek Rady Pedagogicznej:

1) wspóªpracuj¡cy ze szkoª¡ pracownicy Poradni Psychologiczno � Pedagogicznej;

2) lekarz i higienistka szkolna;

3) przedstawiciele Rady Rodziców;

4) przedstawiciele Samorz¡du Uczniowskiego i innych organizacji dziaªaj¡cych w szkole;

5) pracownicy administracji i obsªugi szkoªy, przedstawiciele stowarzysze« i innych

organizacji, w szczególno±ci harcerskich, których celem statutowym jest dziaªal-

no±¢ wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form dziaªalno±ci dydaktycz-

nej, wychowawczej i opieku«czej szkoªy.

5. Przewodnicz¡cy prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej czªonków o terminie i porz¡dku

zebrania przynajmniej na 3 dni przed posiedzeniem. W przypadkach wyj¡tkowych

termin 3-dniowy nie musi by¢ przestrzegany.

6. Rada wykonuje swoje zadania zgodnie z rocznym planem pracy szkoªy.

Rada obraduje na zebraniach plenarnych:

1) przed rozpocz¦ciem roku szkolnego dla zaªatwienia spraw zwi¡zanych z organi-

zacj¡ pracy w nowym roku szkolnym;

2) w ka»dym okresie w zwi¡zku z zatwierdzeniem wyników klasy�kowania i promo-

wania uczniów;
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3) podsumowanie za I okres pracy szkoªy;

4) o zako«czeniu rocznych zaj¦¢ szkolnych (dla podsumowania caªorocznej pracy

szkoªy i uchwalenia wniosków do pracy w roku nast¦pnym);

5) w miar¦ bie»¡cych potrzeb (nadzwyczajne rady pedagogiczne).

7. Nadzwyczajne (nie przewidziane planem) posiedzenia Rady Pedagogicznej mog¡ by¢

organizowane jedynie w koniecznych wypadkach:

1) z inicjatywy przewodnicz¡cego;

2) organu prowadz¡cego;

3) na wniosek organu sprawuj¡cego nadzór pedagogiczny;

4) na »yczenie co najmniej 1/3 czªonków rady pedagogicznej wyra»one na pi±mie

z podaniem przedmiotu obrad.

8. Dyrektor szkoªy nie rzadziej ni» dwa razy w roku przedstawia Radzie informacje

o dziaªalno±ci szkoªy oraz wnioski wynikaj¡ce ze sprawowanego nadzoru pedago-

gicznego, w szczególno±ci:

1) wnioski z analizy poziomu osi¡gni¦¢ edukacyjnych uczniów i wychowanków z uwzgl¦d-

nieniem ich mo»liwo±ci rozwojowych, wymaga« edukacyjnych wynikaj¡cych z pod-

staw programowych oraz wyników sprawdzianu i egzaminów;

2) ocen¦ sytuacji wychowawczej oraz stanu opieki nad uczniami i wychowankami.

9. Posiedzenia Rady Pedagogicznej odbywaj¡ si¦ w czasie pozalekcyjnym.

10. Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwaª. Uchwaªy s¡ podej-

mowane zwykª¡ wi¦kszo±ci¡ gªosów w obecno±ci co najmniej poªowy jej czªonków.

11. Dyrektor szkoªy wstrzymuje wykonanie uchwaª niezgodnych z przepisami prawa.

O wstrzymaniu wykonania uchwaªy Dyrektor niezwªocznie zawiadamia organ prowa-

dz¡cy szkoª¦ oraz organ sprawuj¡cy nadzór pedagogiczny. Organ sprawuj¡cy nadzór

pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadz¡cym szkoª¦ uchyla uchwaª¦ w ra-

zie stwierdzenia jej niezgodno±ci z przepisami prawa, po zasi¦gni¦ciu opinii organu

prowadz¡cego szkoª¦. Rozstrzygni¦cie organu sprawuj¡cego nadzór pedagogiczny

jest ostateczne.

12. Rada Pedagogiczna mo»e wyst¦powa¢ z wnioskiem do organu prowadz¡cego szkoª¦

o odwoªanie z funkcji dyrektora lub nauczyciela peªni¡cego inn¡ funkcj¦ kierownicz¡.

13. Rada mo»e zgªosi¢ w formie uchwaªy wotum nieufno±ci w stosunku do ka»dego

nauczyciela.
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14. W przypadkach okre±lonych w ust. 12 i 13 organ prowadz¡cy szkoª¦ albo Dyrektor s¡

zobowi¡zani przeprowadzi¢ post¦powanie wyja±niaj¡ce w ci¡gu 14 dni od otrzymania

uchwaªy Rady Pedagogicznej.

15. Uchwaªy Rady Pedagogicznej s¡ podejmowane wi¦kszo±ci¡ gªosów w obecno±ci co

najmniej poªowy jej czªonków. W razie równo±ci gªosów rozstrzyga gªos przewodni-

cz¡cego. Prowadzony jest rejestr Uchwaª Rady Pedagogicznej.

16. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej dziaªalno±ci, który jest odr¦bnym doku-

mentem. Zebrania Rady Pedagogicznej s¡ protokoªowane w sposób ustalony w wy-

mienionym regulaminie.

17. Do kompetencji stanowi¡cych Rady Pedagogicznej nale»y:

1) zatwierdzanie planu pracy szkoªy;

2) podejmowanie uchwaª w sprawie wyników klasy�kacji i promocji uczniów;

3) podejmowanie uchwaª w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych

w szkole;

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.

18. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególno±ci:

1) organizacj¦ pracy szkoªy, w tym tygodniowy rozkªad zaj¦¢ edukacyjnych;

2) projekt planu �nansowego szkoªy;

3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznacze«, nagród i innych wy-

ró»nie«;

4) propozycje Dyrektora w sprawach przydziaªu nauczycielom staªych prac i zaj¦¢

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo pªatnych zaj¦¢ dydak-

tycznych, wychowawczych i opieku«czych;

5) programy nauczania zaproponowane przez nauczycieli Dyrektorowi, przed do-

puszczeniem ich do u»ytku w szkole jako szkolny zestaw programów nauczania;

6) podj¦cie w szkole dziaªalno±ci przez stowarzyszenia i organizacje;

7) powierzenie stanowiska Dyrektora kandydatowi ustalonemu przez organ prowa-

dz¡cy szkoª¦;

8) przedªu»enie powierzenia stanowiska dotychczasowemu Dyrektorowi;

9) powierzenie innych stanowisk kierowniczych w szkole oraz odwoªywania z tych

stanowisk.
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19. Rada Pedagogiczna ponadto:

1) przygotowuje projekt zmian w statucie oraz uchwala zmiany lub Statut;

2) przyjmuje koncepcj¦ pracy szkoªy;

3) typuje przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora;

4) uchwala program wychowawczy szkoªy i program pro�laktyki przed uchwaleniem

powy»szych przez rad¦ rodziców;

5) wykonuje czynno±ci wynikaj¡ce z przepisów w sprawie oceniania i klasy�kowania

uczniów;

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym spra-

wowanego nad szkoª¡ lub placówk¡ przez organ sprawuj¡cy nadzór pedagogiczny

w celu doskonalenia pracy szkoªy lub placówki;

7) zestaw podr¦czników przedstawiony przez nauczyciela lub zespoªy nauczycieli,

nauczycieli wybiera program wychowania przedszkolnego, program nauczania

oraz podr¦cznik spo±ród programów i podr¦czników dopuszczonych do u»ytku

szkolnego i przedstawia go Radzie Pedagogicznej,

20. Rada Rodziców przygotowuje projekt Programu wychowawczego i Programu pro�-

laktyki w ci¡gu 14 dni od rozpocz¦cia roku szkolnego. Nast¦pnie przekazuje projekt

Radzie Pedagogicznej, która wyra»a swoj¡ opini¦ w ci¡gu kolejnych 10 dni. Je»eli

Rada Rodziców i Rada Pedagogiczna uzyska porozumienie, wówczas program wy-

chowawczy i program pro�laktyki zostaje uchwalony w ci¡gu 30 dni od rozpocz¦cia

roku szkolnego.

21. Je»eli Rada Rodziców w terminie 30 dni od rozpocz¦cia roku szkolnego nie uzyska

porozumienia z Rada Pedagogiczn¡ w sprawie w/w programów, wówczas programy

te ustala Dyrektor szkoªy w uzgodnieniu z organem sprawuj¡cym nadzór pedago-

giczny. Program ustalony przez Dyrektora szkoªy obowi¡zuje do czasu uchwalenia

programu przez Rad¦ Rodziców w porozumieniu z Rad¡ Pedagogiczn¡.

22. Przewodnicz¡cy Rady zobowi¡zany jest do:

1) realizacji uchwaª rady;

2) tworzenia atmosfery »yczliwo±ci i zgodnego wspóªdziaªania wszystkich czªonków

Rady, w podnoszeniu poziomu dydaktycznego, wychowawczego i opieku«czego

szkoªy;

3) oddziaªywania na postaw¦ nauczycieli, pobudzania ich do twórczej pracy i pod-

noszenia kwali�kacji zawodowych;
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4) dbania o autorytet Rady;

5) zapoznania Rady z obowi¡zuj¡cymi przepisami prawa szkolnego;

6) analizowania stopnia realizacji uchwaª Rady;

7) podania do publicznej wiadomo±ci, zestawu podr¦czników, które b¦d¡ obowi¡zy-

wa¢ od pocz¡tku nast¦pnego roku szkolnego.

23. Czªonek Rady zobowi¡zany jest do:

1) wspóªtworzenia atmosfery »yczliwo±ci, kole»e«stwa i zgodnego wspóªdziaªania

wszystkich czªonków Rady;

2) przestrzegania postanowie« prawa szkolnego oraz wewn¦trznych zarz¡dze« Dy-

rektora;

3) czynnego uczestnictwa we wszystkich zebraniach i pracach Rady oraz komisji,

do których zostaª powoªany;

4) realizacji uchwaª Rady nawet kiedy zgªosiª do nich swoje zastrze»enia;

5) skªadania przed Rad¡ sprawozda« wykonania przydzielonych zada«;

6) przestrzegania tajemnicy obrad Rady.

24. Rada powoªuje, w zale»no±ci od potrzeb staªe lub dora¹ne komisje, które informuj¡

Rad¦ o wynikach swojej pracy, formuªuj¡ wnioski do zatwierdzenia przez Rad¦.

25. Zebrania Rady s¡ protokoªowane elektronicznie. Protokolantami s¡ czªonkowie

Rady w kolejno±ci alfabetycznej.

26. Protokóª z zebrania nale»y sporz¡dzi¢ w terminie do 7 dni od daty zebrania i wpisa¢

go do ksi¦gi protokoªów rady.

27. Protokóª z zebrania wraz z list¡ obecno±ci jej czªonków podpisuje Przewodnicz¡cy

obrad i protokolant.

28. Czªonkowie Rady zobowi¡zani s¡ w terminie do 14 dni od sporz¡dzenia protokoªu do

zapoznania si¦ z jego tre±ci¡ i zgªoszenia ewentualnych poprawek Przewodnicz¡cemu

Rady.

29. Rada na nast¦pnym zebraniu decyduje o wprowadzeniu zgªoszonych poprawek do

protokoªu.
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ROZDZIA� 4. - SAMORZ�D UCZNIOWSKI

�7

1. Postanowienia ogólne.

1) Samorz¡d Uczniowski (SU) tworz¡ wszyscy uczniowie Szkoªy Podstawowej nr 3

im. Kornela Makuszy«skiego w Ko¹minie Wlkp.

2) Z chwil¡ odej±cia ucznia ze szkoªy automatycznie przestaje on by¢ czªonkiem

Samorz¡du Uczniowskiego oraz jego wªadz.

3) Wªadzami samorz¡du uczniowskiego s¡:

a) na szczeblu klas: samorz¡dy klasowe,

b) na szczeblu szkoªy: Rada Samorz¡du Uczniowskiego (RSU).

4) Rada SU reprezentuje interesy wszystkich uczniów. Zasady pracy SU ustala

regulamin, uchwalony przez Rad¦ SU.

2. Organy Samorz¡du Uczniowskiego

1) Organami Samorz¡du Uczniowskiego jest:

a) samorz¡d klasowy w skªadzie:

- przewodnicz¡cy klasy;

- zast¦pca przewodnicz¡cego;

- skarbnik;

- sekretarz.

b) Rada Samorz¡du Uczniowskiego w skªadzie:

- przewodnicz¡cy;

- zast¦pca;

- skarbnik;

- sekretarz;

- kronikarze;

- ª¡cznik z gazetk¡ szkoln¡;

- czªonkowie sekcji imprez i rozrywki;

- czªonkowie sekcji redakcyjnej;

- czªonkowie sekcji gospodarczej;

- przewodnicz¡cy samorz¡dów klasowych klas III-VI.

2) W pracy Samorz¡du Uczniowskiego pomaga nauczyciel opiekun. Jest to doradca,

a zarazem rzecznik interesów SU na forum Rady Pedagogicznej.
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3. Kompetencje organów Samorz¡du Uczniowskiego:

1) Rada Samorz¡du Uczniowskiego reprezentuje interesy i opinie caªej spoªeczno±ci

uczniowskiej przed dyrekcj¡ szkoªy, rad¡ pedagogiczn¡, rad¡ rodziców, wªadzami

samorz¡dowymi oraz personelem administracyjno-gospodarczym szkoªy.

2) Rada Samorz¡du Uczniowskiego mo»e przedstawi¢ radzie pedagogicznej oraz dy-

rektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoªy w szczególno±ci doty-

cz¡cych realizacji podstawowych praw uczniowskich tj.

a) prawo do zapoznania si¦ z programem nauczania, z jego tre±ci¡, celem i sta-

wianymi wymaganiami,

b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny post¦pów w nauce i zachowaniu,

c) prawo do organizacji »ycia szkolnego, umo»liwiaj¡ce zachowanie wªa±ciwych

proporcji mi¦dzy wysiªkiem szkolnym, a mo»liwo±ci¡ rozwijania i zaspokajania

wªasnych zainteresowa«,

d) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej,

e) prawo organizowania dziaªalno±ci kulturalnej, o±wiatowej, sportowej oraz roz-

rywkowej zgodnie z wªasnymi potrzebami i mo»liwo±ciami organizacyjnymi,

w porozumieniu z dyrektorem szkoªy,

f) prawo wyboru nauczyciela peªni¡cego rol¦ opiekuna samorz¡du.

3) Rada Samorz¡du Uczniowskiego o swoich planach informuje dyrekcj¦ szkoªy

i rad¦ pedagogiczn¡. Dziaªa w porozumieniu z organizacjami uczniowskimi oraz

zasi¦ga opinii caªej spoªeczno±ci uczniowski.

4) Rada Samorz¡du Uczniowskiego organizuje apele, konkursy, prowadzi dy»ury.

5) Rada Samorz¡du Uczniowskiego ma obowi¡zek na bie»¡co informowa¢ spoªecz-

no±¢ uczniowsk¡ o swoich poczynaniach, decyzjach i pracach, rozliczaj¡c si¦ przed

wyborcami z wykonywania podj¦tych zobowi¡za«, utrzymywa¢ staªy kontakt z t¡

spoªeczno±ci¡ poprzez informacje przekazywane na apelach, w gazetce szkolnej,

w gablotach, na plakatach.

6) Rada Samorz¡du Uczniowskiego powinna uwzgl¦dnia¢ »yczenia spoªeczno±ci uczniow-

skiej (organizowanie plebiscytów, ankiet).

7) Rada Samorz¡du Uczniowskiego powinna przede wszystkim troszczy¢ si¦ o dobre

imi¦ szkoªy, o ªad i porz¡dek w niej, oto, aby ka»dy ucze« swym post¦powaniem,

a zwªaszcza nauk¡ i prac¡ sªu»yª dobru Ojczyzny i szkoªy.

8) Wszyscy czªonkowie Rady Samorz¡du Uczniowskiego maj¡ obowi¡zek by¢ dla

ogóªu wzorem uczniowskiej pracowito±ci i kole»e«skiej solidarno±ci. Powinni oni

w caªym swym post¦powaniu przestrzega¢ praw i obowi¡zków ucznia.
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9) Zebrania RSU odbywaj¡ si¦ raz w miesi¡cu (w razie potrzeby cz¦±ciej) i s¡ pro-

tokoªowane.

10) Zebrania RSU prowadzi przewodnicz¡ca lub zast¦pca, którego obowi¡zkiem jest

poinformowanie wszystkich czªonków Rady Samorz¡du Uczniowskiego o terminie

zebrania.

11) Na zebraniach dokonuje si¦ oceny i podsumowania caªomiesi¦cznej dziaªalno±ci

samorz¡du oraz ustala zadania samorz¡du na nast¦pny miesi¡c i uzgadnia zada-

nia wspólnie z innymi organizacjami.

12) Czªonkowie Rady Samorz¡du Uczniowskiego mog¡ bra¢ udziaª w niektórych po-

siedzeniach Rady Pedagogicznej na zaproszenie dyrektora szkoªy.

13) Na wniosek dyrektora szkoªy, Samorz¡d Uczniowski wyra»a opini¦ o pracy na-

uczyciela.

4. Tryb wyboru organów Samorz¡du Uczniowskiego okre±la regulamin.

5. Finanse Samorz¡du Uczniowskiego:

1) Rada Samorz¡du Uczniowskiego gromadzi fundusze poprzez:

a) organizowanie zbiórki surowców wtórnych,

b) sprzeda» losów do loterii fantowej,

c) rozprowadzanie zdj¦¢ wykonywanych podczas uroczysto±ci szkolnych,

d) sprzeda» artykuªów spo»ywczych,

e) dotacje i darowizny Rady Rodziców i innych sponsorów,

f) skªadki uczniowskie,

g) inne.

2) �rodki �nansowe przeznaczane s¡ na nagrody w organizowanych konkursach, na-

grody dla uczniów klas szóstych aktywnie pracuj¡cych w RSU, zakup materiaªów

do wykonania upominków, kartek okoliczno±ciowych, dekoracji szkoªy, pomiesz-

cze« lekcyjnych, gazetek, zakup kwiatów na uroczysto±ci szkolne.

3) O przeznaczeniu i wykorzystaniu ±rodków �nansowych decyduje RSU.

4) Skarbnik prowadzi ksi¦g¦ �nansów z peªn¡ dokumentacj¡ �nansow¡ przy pomocy

opiekuna SU.

5) �rodki �nansowe przechowywane s¡ na koncie Rady Rodziców.

6) Kontrola �nansowa jest przeprowadzana raz w roku przez trzyosobow¡ komisj¦

powoªan¡ przez opiekuna SU i w jego obecno±ci.
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7) Rozliczenie �nansowe za dany rok szkolny zapisywane jest w protokole rady pe-

dagogicznej.

6. Dokumenty Samorz¡du Uczniowskiego:

1) Dokumentacj¦ Samorz¡du Uczniowskiego tworz¡:

a) Regulamin Samorz¡du Uczniowskiego,

b) Ksi¦ga protokoªów,

c) Ksi¦ga �nansów,

d) Plany pracy,

e) Sprawozdania z dziaªalno±ci za I i II okres,

f) Kronika,

g) Sprawozdania zamieszczane w gazetce szkolnej.

2) Nie u»ywa si¦ piecz¦ci.

7. Postanowienia ko«cowe:

1) Niniejszy regulamin jest przedstawiany i omawiany w klasach podczas godzin

z wychowawc¡ (kl. IV-VI) lub podczas zaj¦¢ z wychowawc¡ (kl. I-III) oraz na

zebraniach SU.

2) Regulamin Samorz¡du Uczniowskiego jest dost¦pny wszystkim uczniom szkoªy:

w dokumentacji opiekuna SU oraz w dokumentacji dyrekcji szkoªy, nie mo»e by¢

sprzeczny ze statutem szkoªy.

3) Wszystkie decyzje RSU podejmuje si¦ wi¦kszo±ci¡ gªosów w obecno±ci, co naj-

mniej poªowy ich skªadu.

4) Decyzje podj¦te przez SU musz¡ by¢ zatwierdzone przez dyrektora szkoªy.

5) Uczniowie wyst¦puj¡cy w obronie praw uczniowskich nie mog¡ by¢ z tego powodu

negatywnie oceniani.

6) W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem a dotycz¡cym samo-

rz¡du uczniowskiego decyduje dyrektor szkoªy w porozumieniu z opiekunem SU.
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ROZDZIA� 5. - RADA RODZICÓW

�8

1. Postanowienia ogólne.

1) Rada Rodziców, zwana dalej Rad¡, dziaªa na podstawie ustawy o systemie

o±wiaty, Statutu Szkoªy i niniejszego regulaminu.

2) Rada Rodziców uchwala regulamin swojej dziaªalno±ci.

3) Regulamin okre±la cele, zadania, wewn¦trzn¡ struktur¦ i tryb pracy Rady oraz

szczegóªowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziaªowych i Rady Rodzi-

ców.

4) Rada Rodziców dziaªaj¡ca w Szkole Podstawowej nr 3 im. K. Makuszy«skiego

reprezentuje ogóª rodziców uczniów ucz¦szczaj¡cych do szkoªy.

5) Rady Rodziców mog¡ porozumiewa¢ si¦ ze sob¡, ustalaj¡c zasady i zakres wspóª-

pracy.

6) Je±li w czasie kadencji Rady z jej skªadu ub¦dzie czªonek Rady (przedstawiciel

oddziaªu), organizuje si¦ wybory uzupeªniaj¡ce do Rady.

7) Rada podejmuje decyzj¦ o przeprowadzeniu wyborów uzupeªniaj¡cych i okre±la

zasady ich przeprowadzenia.

8) Czªonkowie Rady nie wywi¡zuj¡cy si¦ z naªo»onych na nich obowi¡zków mog¡

by¢ odwoªani przed upªywem kadencji przez wªa±ciwe klasowe zebrania rodziców

lub Rad¦ Rodziców.

9) Rada mo»e tworzy¢ komisje i zespoªy zadaniowe o charakterze opiniuj¡co � do-

radczym.

10) Zasady, tryb tworzenia oraz zadania komisji i zespoªów ustala Rada.

2. Cele, zakres dziaªania i zadania rady rodziców.

1) Rada Rodziców jest organizacj¡ wewn¡trzszkoln¡, której celem jest:

a) Zapewnienie wspóªpracy rodziców ze szkoª¡ w doskonaleniu organizacji na-

uczania, pracy wychowawczej i opieku«czej w szkole i ±rodowisku.

b) Prezentowanie wobec nauczycieli, wªadz szkolnych i wªadz o±wiatowych opinii

rodziców we wszystkich istotnych sprawach szkoªy.

c) Wspóªdziaªanie z Dyrektorem szkoªy, jego Zast¦pc¡ i Rad¡ Pedagogiczn¡

w zaznajamianiu ogóªu rodziców z programem wychowawczym szkoªy, progra-

mem pro�laktyki i Statutem Szkoªy, organizacj¡ nauczania oraz wynikaj¡cymi

z nich zadaniami dla szkoªy i rodziców.
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d) Pozyskiwanie rodziców do czynnego udziaªu w realizacji programu naucza-

nia, wychowania i opieki oraz udzielanie pomocy materialnej szkole w tym

zakresie.

3. Podstawowe zadania Rady Rodziców:

1) Wspóªudziaª w realizacji zada« ogólnoszkolnych, a przede wszystkim:

a) organizowanie rodziców i ±rodowiska spoªecznego do realizacji planu pracy

szkoªy;

b) wspóªtworzenie Koncepcji Pracy Szkoªy, Planu pracy na dany rok szkolny;

c) organizowanie prac spoªecznie u»ytecznych rodziców i ±rodowiska spoªecznego

na rzecz szkoªy;

d) dziaªanie, wspólnie z zakªadami pracy i instytucjami wspóªpracuj¡cymi ze

szkoª¡ na rzecz staªej poprawy warunków pracy i wypoczynku uczniów i na-

uczycieli;

e) uczestniczenie w planowaniu wydatków szkoªy oraz podejmowanie prac sªu-

»¡cych zwi¦kszaniu funduszy szkolnych.

2) Wspóªpraca z Dyrekcj¡ szkoªy oraz nauczycielami w podnoszeniu poziomu na-

uczania, a przede wszystkim:

a) pomoc w wypracowaniu jak najlepszej organizacji nauczania;

b) wspóªdziaªanie z Dyrekcj¡ szkoªy i ±rodowiskiem dla zapewnienia peªnej re-

alizacji obowi¡zku szkolnego przez wszystkich uczniów;

c) pomoc w organizowaniu pracy kóª zainteresowa« oraz otoczenie opiek¡ uczniów

szczególnie uzdolnionych;

d) wspóªdziaªanie z zakªadami pracy w prowadzeniu orientacji zawodowej w±ród

uczniów;

e) udziaª maj¡cych odpowiednie przygotowanie rodziców, na wniosek nauczy-

ciela w realizacji wybranych tematów przewidzianych programem nauczania;

f) wzbogacenie wyposa»enia szkoªy w pomoce naukowe.

3) Wspóªpraca w rozszerzaniu oddziaªywa« wychowawczych szkoªy i rodziny przez:

a) dokonywanie oceny sytuacji wychowawczej w ±rodowisku pozaszkolnym;

b) wspóªudziaª w organizowaniu zaj¦¢ pozalekcyjnych rozwijaj¡cych zaintereso-

wania i uzdolnienia uczniów;

c) udziaª w organizowaniu dziaªalno±ci kulturalnej, artystycznej uczniów;

d) wspóªorganizowanie prac spoªecznie u»ytecznych uczniów;
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e) rozwijanie, przy pomocy nauczycieli i innych specjalistów poradnictwa wy-

chowawczego dla rodziców;

f) wzbogacenie ceremoniaªu i zwyczajów szkoªy w oparciu o tradycje ±rodowiska

i regionu;

g) udzielanie szkole pomocy materialnej na rzecz rozwoju pracy wychowawczej

z mªodzie»¡.

4) Wspóªudziaª w realizacji zada« opieku«czych szkoªy przez:

a) pomoc szkole i organizacjom mªodzie»owym w organizowaniu uczniom wypo-

czynku w czasie ferii i w dniach wolnych od zaj¦¢;

b) udziaª w dziaªalno±ci szkoªy na rzecz ochrony zdrowia uczniów, podnoszenia

poziomu higieny, utrzymania ªadu i porz¡dku;

c) pomoc w organizowaniu »ywienia i do»ywiania uczniów;

d) wspóªudziaª w przyznawaniu uczniom zapomóg i innych form pomocy mate-

rialnej;

e) wspóªudziaª w szerzeniu o±wiaty sanitarnej w±ród rodziców.

4. Podejmowanie uchwaª.

1) Rada obraduje na zebraniach i podejmuje uchwaªy w sprawach nale»¡cych do jej

kompetencji okre±lonych w ustawach oraz przepisach wydawanych na podstawie

tych ustaw.

2) Rada Rodziców wyra»a swoje stanowisko w formie uchwaª zapadaj¡cych zwykª¡

wi¦kszo±ci¡ gªosów, w gªosowaniu jawnym, przy obecno±ci przynajmniej poªowy

uprawnionych.

3) Gªosowanie w sprawach personalnych odbywa si¦ w trybie tajnym.

4) Je»eli uchwaªa Rady Rodziców jest sprzeczna z prawem lub wa»nym interesem

szkoªy, Dyrektor zawiesza jej wykonanie i w okre±lonym terminie uzgadnia z rad¡

sposób post¦powania w sprawie b¦d¡cej przedmiotem uchwaªy.

5) W wypadku braku powy»szego uzgodnienia Dyrektor szkoªy lub Rada przekazuje

spraw¦ do rozstrzygni¦cia organowi bezpo±rednio nadzoruj¡cemu szkoª¡.

6) Uchwaªy Rady s¡ numerowane w sposób ci¡gªy w danym roku szkolnym.

7) Opinie Rady s¡ wydawane w takim samym trybie co uchwaªy.

8) Prowadzi si¦ rejestr uchwaª.
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5. Kompetencje Rady Rodziców:

1) Rada Rodziców przygotowuje projekt Programu wychowawczego i Programu pro-

�laktyki w ci¡gu 14 dni od rozpocz¦cia roku szkolnego. Nast¦pnie przekazuje

projekt Radzie Pedagogicznej, która wyra»a swoj¡ opini¦ w ci¡gu kolejnych 10

dni. Je»eli Rada Rodziców i Rada Pedagogiczna uzyska porozumienie, wówczas

program wychowawczy i program pro�laktyki zostaje uchwalany w ci¡gu 30 dni

od rozpocz¦cia roku szkolnego.

2) Rada Rodziców szkoªy uchwala w porozumieniu z Rad¡ Pedagogiczn¡:

a) Program wychowawczy szkoªy obejmuj¡cy wszystkie tre±ci i dziaªania o cha-

rakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowane przez nauczy-

cieli,

b) Program pro�laktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz po-

trzeb danego ±rodowiska, obejmuj¡cego wszystkie tre±ci i dziaªania o charak-

terze pro�laktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

3) Je»eli Rada Rodziców w terminie 30 dni od rozpocz¦cia roku szkolnego nie uzyska

porozumienia z Rad¡ Pedagogiczn¡ w sprawie w/w programów, wówczas pro-

gramy te ustala Dyrektor szkoªy w uzgodnieniu z organem sprawuj¡cym nadzór

pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora szkoªy obowi¡zuje do czasu

uchwalenia programu przez Rad¦ Rodziców w porozumieniu z Rad¡ Pedago-

giczn¡.

4) Rada Rodziców opiniuje:

a) program i harmonogram poprawy efektywno±ci ksztaªcenia lub wychowania

szkoªy,

b) projekt planu �nansowego skªadany przez Dyrektora szkoªy (plan remontów),

c) ocen¦ dorobku zawodowego nauczyciela za okres sta»u,

d) propozycj¦ Dyrektora dotycz¡ce form realizacji dwóch godzin obowi¡zkowych

z zaj¦¢ wychowania �zycznego.

5) Rada Rodziców powinna przedstawi¢ swoj¡ opini¦ w terminie 14 dni od otrzy-

mania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela.

W przypadku niedotrzymania terminu Dyrektor mo»e nie uwzgl¦dni¢ opinii Rady

Rodziców.

6) Rada Rodziców mo»e wnioskowa¢ o dokonanie oceny pracy nauczyciela.

7) Zgoda Dyrektora szkoªy na podj¦cie dziaªalno±ci w szkole przez stowarzysze-

nie lub inn¡ organizacj¦ (w tym harcersk¡), mo»e by¢ wyra»ona po uprzednim
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uzgodnieniu warunków tej dziaªalno±ci oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady

Rodziców.

8) W uzasadnionych przypadkach na wniosek Rady Rodziców, Rada Pedagogiczna

mo»e dokona¢ zmian w zestawie programów wychowania przedszkolnego, progra-

mów nauczania lub zestawie podr¦czników szkolnych, z tym, »e zmiana w tych

zestawach nie mo»e nast¡pi¢ w trakcie roku szkolnego.

9) Wydanie opinii jest protokoªowane w protokolarzu Rady Rodziców.

10) Rada Rodziców wybiera dwóch przedstawicieli z rodziców do komisji konkursowej

na stanowisko Dyrektora szkoªy.

11) Przedstawicieli tych wybiera si¦ z rodziców wchodz¡cych w skªad Rady Rodziców.

12) Rada Rodziców zapoznaje si¦ z planem nadzoru pedagogicznego, który przedsta-

wia radzie Dyrektor szkoªy do dnia 15 wrze±nia roku szkolnego, którego dotyczy

plan.

13) Przed zako«czeniem ka»dego roku szkolnego Dyrektor szkoªy przedstawia Radzie

Rodziców informacj¦ o realizacji planu nadzoru pedagogicznego, zawieraj¡c¡:

a) zakres wykonania planu,

b) wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, a w szczególno±ci:

- wnioski z analizy poziomu osi¡gni¦¢ edukacyjnych uczniów i wychowanków

z uwzgl¦dnieniem ich mo»liwo±ci rozwojowych, wymaga« edukacyjnych wy-

nikaj¡cych z podstaw programowych oraz wyników sprawdzianu i egzami-

nów,

- ocen¦ sytuacji wychowawczej oraz stanu opieki nad uczniami i wychowan-

kami,

- odj¦te dziaªania wynikaj¡ce z wniosków ze sprawowania nadzoru pedago-

gicznego wraz z informacj¡ o ich skutkach.

6. Prawa i obowi¡zki czªonków Rady

1) Czªonkowie Rady maj¡ prawo:

a) dost¦pu do wszystkich informacji i dokumentów zwi¡zanych z organizacj¡

i przebiegiem procesu dydaktyczno � wychowawczo � opieku«czego, poza in-

formacjami i dokumentami uznanymi za poufne lub dotycz¡ce spraw perso-

nalnych;

b) wypowiadania swoich opinii we wszystkich sprawach szkoªy;

c) gªosowania na równych prawach w przypadku wszystkich decyzji podejmowa-

nych przez Rad¦.
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2) Czªonkowie Rady maj¡ obowi¡zek aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach

Rady.

�9

1. Organa szkoªy wspóªpracuj¡ ze sob¡ przy podejmowaniu wa»niejszych decyzji do-

tycz¡cych dziaªalno±ci szkoªy poprzez:

1) uczestnictwo swych przedstawicieli na zebraniach plenarnych;

2) opiniowanie projektowanych uchwaª i statutu szkoªy;

3) informowanie o podj¦tych dziaªaniach poprzez dyrektora szkoªy.

2. Dyrektor mo»e wstrzyma¢ wykonywanie uchwaª organów szkoªy niezgodnych z prze-

pisami prawa lub interesem szkoªy. W takim przypadku, w terminie 2 tygodni

uzgadnia sposób post¦powania w sprawie b¦d¡cej przedmiotem sporu. W przypadku

braku uzgodnienia przekazuje spraw¦ do rozstrzygni¦cia organowi bezpo±rednio nad-

zoruj¡cemu szkoª¦.

3. W przypadku sporu pomi¦dzy Rad¡ Pedagogiczn¡, a Rad¡ Rodziców:

1) prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji

nale»y do dyrektora szkoªy;

2) przed rozstrzygni¦ciem sporu dyrektor jest zobowi¡zany zapozna¢ si¦ ze stano-

wiskiem ka»dej ze stron, zachowuj¡c bezstronno±¢ w ocenie tych stanowisk;

3) dyrektor szkoªy podejmuje dziaªanie na pisemny wniosek którego± z organów �

strony sporu;

4) o swoim rozstrzygni¦ciu wraz z uzasadnieniem dyrektor informuje na pi±mie za-

interesowanych w ci¡gu 14 dni od zªo»enia informacji o sporze.

4. W przypadku sporu mi¦dzy organami szkoªy, w którym stron¡ jest dyrektor, powo-

ªywany jest Zespóª Mediacyjny. W skªad Zespoªu Mediacyjnego wchodzi po jednym

przedstawicielu organów szkoªy, z tym, »e dyrektor szkoªy wyznacza swojego przed-

stawiciela do pracy w zespole.

5. Zespóª Mediacyjny w pierwszej kolejno±ci powinien prowadzi¢ post¦powanie media-

cyjne, a w przypadku niemo»no±ci rozwi¡zania sporu, podejmuje decyzj¦ w drodze

gªosowania.

6. Strony sporu s¡ zobowi¡zane przyj¡¢ rozstrzygni¦cie Zespoªu Mediacyjnego jako

rozwi¡zanie ostateczne. Ka»dej ze stron przysªuguje wniesienie za»alenia do organu

prowadz¡cego.
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DZIA� III - ORGANIZACJA PRACY SZKO�Y

ROZDZIA� 1. - ORGANIZACJA PRACY

�10

1. Podstawowymi formami dziaªalno±ci dydaktyczno � wychowawczej s¡:

1) obowi¡zkowe zaj¦cia edukacyjne realizowane zgodnie z ramowym planem naucza-

nia;

2) zaj¦cia rozwijaj¡ce zainteresowania i uzdolnienia uczniów;

3) zaj¦cia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym:

a) dydaktyczno - wyrównawcze,

b) zaj¦cia specjalistyczne dla uczniów wymagaj¡cych szczególnego wsparcia w roz-

woju lub pomocy psychologiczno�pedagogicznej,

4) zaj¦cia rewalidacyjne dla uczniów niepeªnosprawnych;

5) zaj¦cia edukacyjne, które organizuje dyrektor szkoªy, za zgod¡ organu prowadz¡-

cego szkoª¦ i po zasi¦gni¦ciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców;

6) dodatkowe zaj¦cia edukacyjne, do których zalicza si¦:

a) zaj¦cia z j¦zyka obcego nowo»ytnego innego ni» j¦zyk obcy nowo»ytny na-

uczany w ramach obowi¡zkowych zaj¦¢ edukacyjny,

b) zaj¦cia, dla których nie zostaªa ustalona podstawa programowa, lecz program

nauczania tych zaj¦¢ zostaª wª¡czony do szkolnego zestawu programów na-

uczania.

2. Zaj¦cia w szkole prowadzone s¡:

1) w systemie klasowo - lekcyjnym, godzina lekcyjna trwa 45 min. Dopuszcza si¦

prowadzenie zaj¦¢ edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowuj¡c ogólny

tygodniowy czas zaj¦¢ ustalony w tygodniowym rozkªadzie zaj¦¢, o ile b¦dzie to

wynika¢ z zaªo»e« prowadzonego eksperymentu lub innowacji pedagogicznej;

2) w grupach tworzonych z poszczególnych oddziaªów, z zachowaniem zasad po-

dziaªu na grupy, opisanych w niniejszym statucie;

3) w strukturach mi¦dzyoddziaªowych, tworzonych z uczniów z tego samego etapu

edukacyjnego: zaj¦cia z j¦zyków obcych, zaj¦¢ komputerowych, religii, etyki,

zaj¦cia wychowania �zycznego, zaj¦cia artystyczne, techniczne;

4) w toku nauczania indywidualnego;
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5) w formie realizacji indywidualnego toku nauczania lub programu nauczania;

6) w formach realizacji obowi¡zku szkolnego poza szkoª¡;

7) w formie zblokowanych zaj¦¢ dla oddziaªu lub grupy mi¦dzyoddziaªowej w wy-

miarze wynikaj¡cym z ramowego planu nauczania, ustalonego dla danej klasy

w cyklu ksztaªcenia. Dopuszcza si¦ prowadzenie zblokowanych zaj¦¢ z zaj¦¢

technicznych i wychowania �zycznego (2 godz.).

3. Dyrektor szkoªy na wniosek Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej mo»e wzbogaci¢

proces dydaktyczny o inne formy zaj¦¢, niewymienione w ust.2.

4. Godzin zaj¦¢, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2 Karty Nauczyciela prze-

znaczane s¡ na zaj¦cia wpªywaj¡ce na zwi¦kszenie szans edukacyjnych, rozwijanie

uzdolnie« i umiej¦tno±ci uczniów, zaj¦cia opieki ±wietlicowej. Przydziaª godzin na-

st¦puje w terminie do 20 wrze±nia ka»dego roku szkolnego, po rozpatrzeniu potrzeb

uczniów i szkoªy z uwzgl¦dnieniem deklaracji nauczycieli.

5. W szkole jest utworzony oddziaª przedszkolny realizuj¡cy program wychowania

przedszkolnego.

�11

1. Zaj¦cia edukacyjne w klasach I-III szkoªy podstawowej s¡ prowadzone w oddziaªach

licz¡cych nie wi¦cej ni» 25 uczniów.

2. W przypadku przyj¦cia z urz¦du, w okresie od rozpocz¦cia do zako«czenia zaj¦¢

dydaktycznych do oddziaªu klasy I, II lub III szkoªy podstawowej, ucznia zamiesz-

kaªego w obwodzie szkoªy, dyrektor szkoªy po poinformowaniu rady oddziaªowej,

dzieli dany oddziaª, je»eli liczba uczniów jest zwi¦kszona ponad liczb¦ okre±lon¡

w ust. 1

3. Dyrektor szkoªy mo»e odst¡pi¢ od podziaªu, o którym mowa w ust.2 zwi¦kszaj¡c

liczb¦ uczniów w oddziale ponad liczb¦ okre±lon¡ w ust. 1 na wniosek rady oddzia-

ªowej, oraz po uzyskaniu zgody organu prowadz¡cego.

4. Liczba uczniów w oddziale klas I-III szkoªy podstawowej mo»e by¢ zwi¦kszona nie

wi¦cej ni» o 2 uczniów.

5. Je»eli liczba uczniów w oddziale klas I-III szkoªy podstawowej zostanie zwi¦kszona

zgodnie z ust. 9 w szkole zatrudnia si¦ asystenta nauczyciela, który wspiera nauczy-

ciela prowadz¡cego zaj¦cia dydaktyczne, wychowawcze i opieku«cze w tym oddziale.
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6. Oddziaª, w którym liczb¦ uczniów zwi¦kszono, mo»e funkcjonowa¢ ze zwi¦kszon¡

liczb¡ uczniów w ci¡gu caªego etapu edukacyjnego.

�12

1. Oddziaª mo»na dzieli¢ na grupy na zaj¦ciach z j¦zyków obcych i zaj¦¢ komputero-

wych oraz na zaj¦ciach, dla których z tre±ci programu nauczania wynika konieczno±¢

prowadzenia ¢wicze«, w tym laboratoryjnych. Podziaª na grupy jest obowi¡zkowy

na zaj¦ciach z j¦zyków obcych i zaj¦¢ komputerowych w oddziaªach licz¡cych po-

wy»ej 24 uczniów, liczba uczniów w grupie nie mo»e przekracza¢ liczby stanowisk

komputerowych w pracowni komputerowej.

2. W przypadku oddziaªów licz¡cych odpowiednio mniej ni» 24 uczniów uczniów po-

dziaªu na grupy na zaj¦ciach, o których mowa w ust. 1. mo»na dokonywa¢ za zgod¡

organu prowadz¡cego szkoª¦.

3. Zaj¦cia z wychowania �zycznego w klasach IV � VI prowadzone s¡ w grupach li-

cz¡cych od 12 do 26 uczniów, oddzielnie dla chªopców i dziewcz¡t. W przypadku

maªych grup mog¡ by¢ tworzone grupy mi¦dzyoddziaªowe, mi¦dzyklasowe, grupy

mieszane.

4. W zakresie wychowania przedszkolnego w ramach nowego obszaru �Przygotowanie

dzieci do posªugiwania si¦ j¦zykiem obcym nowo»ytnym�, dyrektor szkoªy mo»e

zadecydowa¢ o jego realizacji ju» od 1 wrze±nia 2014 r. W stosunku do dzieci 5-

letnich obowi¡zek w tym zakresie od 1 wrze±nia 2015 r., a od 1 wrze±nia 2017 r.

w stosunku do wszystkich dzieci korzystaj¡cych z wychowania przedszkolnego.

5. Do podstawy programowej wychowania przedszkolnego dodano równie» obszar �Przy-

gotowanie do posªugiwania si¦ j¦zykiem mniejszo±ci narodowej lub etnicznej lub

j¦zykiem regionalnym dzieci nale»¡cych do mniejszo±ci narodowych i etnicznych

oraz spoªeczno±ci posªuguj¡cej si¦ j¦zykiem regionalnym, o których mowa w ustawie

z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszo±ciach narodowych i etnicznych oraz o j¦zyku

regionalnym�.

6. Od 1 wrze±nia 2014 r. podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizo-

wana jest równie» w o±rodkach umo»liwiaj¡cych dzieciom z upo±ledzeniem umysªo-

wym z niepeªnosprawno±ciami sprz¦»onymi realizacj¦ obowi¡zku rocznego przygoto-

wania przedszkolnego. W przypadku dzieci niepeªnosprawnych wychowanie przed-

szkolne dostosowuje si¦ do ich mo»liwo±ci psycho�zycznych i komunikacyjnych oraz

tempa rozwoju psycho�zycznego.
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7. Rekrutacja dzieci do oddziaªu przedszkolnego i do klasy pierwszej odbywa si¦ zgod-

nie z opracowanym regulaminem

8. Przedszkolem publicznym jest przedszkole, które:

1) realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzgl¦dniaj¡ce podstaw¦ progra-

mow¡ wychowania przedszkolnego;

2) zapewnia bezpªatne nauczanie, wychowanie i opiek¦ w czasie ustalonym przez

organ prowadz¡cy, nie krótszym ni» 5 godzin dziennie;

3) przeprowadza rekrutacj¦ dzieci w oparciu o zasad¦ powszechnej dost¦pno±ci;

4) zatrudnia nauczycieli posiadaj¡cych kwali�kacje okre±lone w odr¦bnych przepi-

sach.

�13

1. Godzina lekcyjna trwa 45 min.

2. Zaj¦cia rozpoczynaj¡ si¦ codziennie o godz. 7.45.

3. Przerwy mi¦dzylekcyjne trwaj¡ 10 min., mi¦dzy 3 i 4 oraz 4 i 5 lekcj¡ 15 min.

4. Czas trwania poszczególnych zaj¦¢ edukacyjnych w klasach I - III ustala nauczyciel

prowadz¡cy te zaj¦cia, zachowuj¡c ogólny tygodniowy czas zaj¦¢.

5. Szczegóªow¡ organizacj¡ nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym

okre±la arkusz organizacji szkoªy opracowany przez dyrektora szkoªy z uwzgl¦dnie-

niem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych

planów nauczania � do dnia 30 kwietnia ka»dego roku. Arkusz organizacji szkoªy

zatwierdza organ prowadz¡cy szkoª¦ do dnia 30 maja danego roku.

6. W arkuszu organizacji szkoªy zamieszcza si¦ w szczególno±ci: liczb¦ pracowników

szkoªy, w tym pracowników zajmuj¡cych stanowiska kierownicze, ogóln¡ liczb¦ go-

dzin zaj¦¢ edukacyjnych �nansowanych ze ±rodków przydzielonych przez organ pro-

wadz¡cy szkoª¦.

7. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoªy wice dyrektor szkoªy, z uwzgl¦d-

nieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkªad zaj¦¢

okre±laj¡cy organizacj¦ staªych, obowi¡zkowych i dodatkowych zaj¦¢ edukacyjnych.
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1. Organizacja roku szkolnego:

1) w szkoªach zaj¦cia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynaj¡ si¦ w pierwszym po-

wszednim dniu wrze±nia, a ko«cz¡ w ostatni pi¡tek czerwca. Je»eli pierwszy

dzie« wrze±nia wypada w pi¡tek lub sobot¦, zaj¦cia dydaktyczno-wychowawcze

rozpoczynaj¡ si¦ w najbli»szy poniedziaªek po dniu 1 wrze±nia;

2) ferie zimowe trwaj¡ dwa tygodnie w okresie od poªowy stycznia do ko«ca lutego,

z zastrze»eniem, »e terminy rozpocz¦cia i zako«czenia ferii zimowych w szkoªach

na obszarze poszczególnych województw ogªasza - po zasi¦gni¦ciu opinii woje-

wodów i kuratorów o±wiaty - minister wªa±ciwy do spraw o±wiaty i wychowania,

nie pó¹niej ni» do ko«ca czerwca ka»dego roku poprzedzaj¡cego o dwa lata rok,

w którym b¦d¡ trwaªy ferie zimowe;

3) dyrektor szkoªy lub placówki, po zasi¦gni¦ciu opinii rady szkoªy lub placówki,

a w przypadku szkóª lub placówek, w których rada nie zostaªa powoªana, rady

pedagogicznej, rady rodziców i samorz¡du uczniowskiego, bior¡c pod uwag¦ wa-

runki lokalowe i mo»liwo±ci organizacyjne szkoªy lub placówki, mo»e, w danym

roku szkolnym, ustali¢ dodatkowe dni wolne od zaj¦¢ dydaktyczno, w wymiarze

� do 6 dni;

4) dodatkowe dni wolne od zaj¦¢ dydaktycznych, o których mowa w pkt. 3, mog¡

by¢ ustalone w dni, w których w szkole lub placówce odbywa si¦ odpowiednio:

a) sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,

b) w dni ±wi¡t religijnych nieb¦d¡cych dniami ustawowo wolnymi od pracy, okre-

±lone w przepisach o stosunku pa«stwa do poszczególnych ko±cioªów lub zwi¡z-

ków wyznaniowych,

c) w inne dni, je»eli jest to uzasadnione organizacj¡ pracy szkoªy lub placówki

lub potrzebami spoªeczno±ci lokalnej,

5) dyrektor szkoªy lub placówki, w terminie do dnia 30 wrze±nia, informuje nauczy-

cieli, uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o ustalonych w danym

roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zaj¦¢ dydaktycznych, o których

mowa w pkt. 3;

6) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezale»nie od dodatkowych dni wol-

nych od zaj¦¢ dydaktycznych ustalonych na podstawie pkt. 3, dyrektor szkoªy

lub placówki, po zasi¦gni¦ciu opinii rady szkoªy lub placówki, a w przypadku

szkoªy lub placówki, w której rada nie zostaªa powoªana, rady pedagogicznej,
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rady rodziców i samorz¡du uczniowskiego, mo»e, za zgod¡ organu prowadz¡-

cego, ustali¢ inne dodatkowe dni wolne od zaj¦¢ dydaktyczno-wychowawczych,

pod warunkiem zrealizowania zaj¦¢ przypadaj¡cych w te dni w wyznaczone so-

boty;

7) w dniach, o których mowa w pkt. 3, szkoªa ma obowi¡zek zorganizowania zaj¦¢

wychowawczo-opieku«czych;

8) szkoªa ma obowi¡zek informowania rodziców (prawnych opiekunów) o mo»li-

wo±ci udziaªu uczniów w zaj¦ciach wychowawczo-opieku«czych organizowanych

w dniach, o których mowa w pkt. 3.

ROZDZIA� 2. - NAUCZANIE RELIGII

�15

1. Uczniom niepeªnoletnim na »yczenie rodziców (prawnych opiekunów) lub »ycze-

nie uczniów peªnoletnich szkoªa organizuje nauk¦ religii/etyki zgodnie z odr¦bnymi

przepisami.

2. �yczenie, o którym mowa w ust. 1 jest wyra»ane w formie pisemnego o±wiadczenia.

O±wiadczenie nie musi by¢ ponawiane w kolejnym roku szkolnym, mo»e jednak by¢

zmienione.

3. W przypadku, gdy na zaj¦cia religii konkretnego wyznania lub etyki zgªosi si¦ mniej

ni» 7 uczniów z danego oddziaªy, zaj¦cia te mog¡ by¢ organizowane w formie zaj¦¢

mi¦dzyoddziaªowych lub mi¦dzyklasowych, za± w przypadku, gdy w caªej szkole

liczba ch¦tnych na te zaj¦cia b¦dzie mniejsza ni» 7 osób, dyrektor szkoªy przekazuje

deklaracje rodziców do organu prowadz¡cego. Organ prowadz¡cy organizuje nauk¦

religii lub etyki w formie zaj¦¢ mi¦dzyszkolnych.

4. Uczniowie nie korzystaj¡cy z lekcji religii obj¦ci s¡ zaj¦ciami opieku«czo � wycho-

wawczymi.

5. Nauczanie religii odbywa si¦ w oparciu o programy potwierdzone przez wªadze ko-

±cielne lub innych zwi¡zków wyznaniowych i przedstawianych Ministrowi Edukacji

Narodowej do wiadomo±ci. Te same zasady stosuje si¦ wobec podr¦czników do na-

uczania religii.

6. Nauczyciela religii zatrudnia dyrektor szkoªy na podstawie imiennego, pisemnego

skierowania wydanego w przypadku Ko±cioªa Katolickiego przez wªa±ciwego biskupa

diecezjalnego lub zwierzchników ko±cioªów w przypadku innych wyzna«.
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7. Nauczyciel religii wchodzi w skªad rady pedagogicznej:

1) nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotka« z rodzicami swoich uczniów,

wcze±niej ustalaj¡c z dyrektorem szkoªy termin i miejsce planowanego spotkania;

2) nauczyciel religii ma obowi¡zek wypeªniania dziennika szkolnego;

3) nauka religii odbywa si¦ w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo;

4) ocena z religii umieszczana jest na ±wiadectwie szkolnym, bezpo±rednio po ocenie

ze sprawowania. W celu wyeliminowania ewentualnych przejawów nietolerancji

nie nale»y zamieszcza¢ danych, z których wynikaªoby, na zaj¦cia, z jakiej religii

(b¡d¹ etyki) ucze« ucz¦szczaª;

5) ocena z religii nie ma wpªywu na promowanie ucznia do nast¦pnej klas;

6) ocena z religii jest wliczana do ±redniej ocen. Ka»dy katecheta ustala, jakie

wymagania musi speªni¢ ucze«, aby osi¡gn¡¢ ocen¦: celuj¡c¡, bardzo dobr¡,

dobr¡, dostateczn¡, dopuszczaj¡ca, niedostateczn¡:

a) ocena nie mo»e speªnia¢ funkcji represyjnej, powinna by¢ wspieraj¡ca dla

ucznia i posiada¢ charakter dydaktyczny lub spoªeczno � wychowawczy,

b) nauczyciel jest zobowi¡zany do przestrzegania zasady jawno±ci w wystawianiu

ocen,

c) jedyn¡ postaw¡ do wystawiania oceny ±ródrocznej i rocznej s¡ kontrole uczniów

prowadzone systematycznie i rozªo»one równomiernie na caªy okres nauki.

Ustalenia te znajduj¡ si¦ w WZO.

8. Uczniowie ucz¦szczaj¡cy na lekcje religii uzyskuj¡ trzy kolejne dni zwolnienia z zaj¦¢

szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych.

9. Nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii, w zakresie metodyki nauczania i zgod-

no±ci z programem prowadzi dyrektor szkoªy. Wnioski wynikaj¡ce ze sprawowanego

nadzoru mog¡ by¢ przekazywane odpowiednim wªadzom ko±cielnym.

10. Do wizytowania lekcji religii upowa»nieni s¡ wizytatorzy wyznaczenie przez bisku-

pów diecezjalnych i wªadze innych ko±cioªów.

11. Kwali�kacje zawodowe nauczycieli religii okre±laj¡ odpowiednio Konferencja Episko-

patu Polski oraz wªadze innych ko±cioªów � w porozumieniu z Ministrem Edukacji

Narodowej.
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ROZDZIA� 3. - BIBLIOTEKA SZKOLNA

�16

1. Biblioteka szkolna sªu»y:

1) realizacji potrzeb i zainteresowa« uczniów, rodziców i nauczycieli;

2) realizacji zada« dydaktyczno � wychowawczych szkoªy;

3) doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela;

4) popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej w±ród rodziców;

5) popularyzowania wiedzy o ±rodowisku lokalnym i regionie;

6) uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samoksztaªcenia.

2. Z biblioteki mog¡ korzysta¢:

1) uczniowie;

2) nauczyciele;

3) inni pracownicy szkoªy;

4) rodzice;

5) inne osoby.

3. O prawach i warunkach korzystania informuje regulamin zatwierdzony uchwaª¡

Rady Pedagogicznej.

4. Pomieszczenie biblioteki szkolnej umo»liwia:

1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów;

2) korzystanie ze zbiorów i wypo»yczanie ich poza bibliotek¦;

3) prowadzenie przysposobienia czytelniczo - informacyjnego uczniów klas I � VI:

a) w grupie w oddziale;

b) w formie pracy indywidualnej z czytelnikiem;

c) spotka« z aktywem czytelniczym i ª¡cznikami klasowymi.

5. Godziny pracy biblioteki umo»liwiaj¡ dost¦p do jej zbiorów podczas zaj¦¢ lekcyjnych

i po ich zako«czeniu � biblioteka czynna jest od godz. 7.30 � 14.00.

6. Biblioteka jest miejscem poszukiwania informacji niezb¦dnych do rozwi¡zania zada«

dla uczniów, nauczycieli i rodziców (opiekunów).
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7. Organizacja biblioteki i zadania nauczyciela � bibliotekarza:

1) organizacja biblioteki obejmuje:

a) lokal i jego wyposa»enie - biblioteka posiada jedno pomieszczenie znajduj¡ce

si¦ na parterze , wyposa»one w podstawowy sprz¦t biblioteczny i przeciwpo-

»arowy;

b) �nansowanie wydatków z bud»etu szkoªy;

c) zbiory � biblioteka posiada dokumenty pi±miennicze (wydawnictwa informa-

cyjne, lektury podstawowe i uzupeªniaj¡ce, literatur¦ popularno �naukow¡,

wybrane pozycje literatury pi¦knej, podr¦czniki i programy, czasopisma, pod-

stawowe wydawnictwa z psychologii, �lozo�i, pedagogiki, dydaktyki ró»nych

przedmiotów) oraz dokumenty niepi±miennicze (pªyty, nagrania magnetofo-

nowe, prze¹rocza);

2) zadania nauczyciela bibliotekarza:

a) pedagogiczne obejmuj¡: udost¦pnianie zbiorów, udzielanie informacji biblio-

tecznych, rozmowy z czytelnikami o ksi¡»kach, inspirowanie pracy aktywu bi-

bliotecznego i jego szkolenie, udzielanie pomocy w przeprowadzeniu ró»nych

form zaj¦¢ dydaktyczno � wychowawczych, informowanie nauczycieli o sta-

nie czytelnictwa uczniów, prowadzenie ró»nych form wizualnej propagandy,

organizowanie z aktywem ró»nych form inspiracji czytelnictwa i rozwijania

kultury czytelniczej;

b) organizacyjne obejmuj¡: gromadzenie zbiorów, ewidencj¦, opracowanie bi-

blioteczne, konserwacje zbiorów, organizacje warsztatu informacyjnego, orga-

nizacj¦ udost¦pnienia zbiorów;

c) wspóªpraca z rodzicami uczniów, z bibliotekami pozaszkolnymi i innymi or-

ganizacjami, poradnictwo na temat wychowania czytelniczego, wymian¦ ma-

teriaªów informacyjnych;

8. Biblioteka jest miejscem kultury i czytelnictwa.

9. Bezpo±redni nadzór nad bibliotek¡ sprawuje dyrektor szkoªy:

1) zapewnia obsad¦ personelu oraz odpowiednie pomieszczenie i wyposa»enie;

2) zapewnia ±rodki �nansowe;

3) zarz¡dza inwentaryzacj¦ zbiorów;

4) zapewnia nauczycielom bibliotekarzom godziny do prowadzenia lekcji;

5) zatwierdza tygodniowy rozkªad zaj¦¢;
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6) obserwuje i ocenia prac¦ biblioteki.

10. W bibliotece szkolnej s¡ gromadzone podr¦czniki, materiaªy edukacyjne, materiaªy

¢wiczeniowe.

11. Czynno±ci zwi¡zane z zakupem do biblioteki szkolnej podr¦czników, materiaªów

edukacyjnych, materiaªów ¢wiczeniowych i innych materiaªów bibliotecznych oraz

czynno±ci zwi¡zane z gospodarowaniem tymi podr¦cznikami i materiaªami wykonuje

nauczyciel bibliotekarz.

12. Szkoªa podstawowa nieodpªatnie:

1) wypo»ycza uczniom podr¦czniki lub materiaªy edukacyjne, maj¡ce posta¢ papie-

row¡, lub

2) zapewnia uczniom dost¦p do podr¦czników lub materiaªów edukacyjnych, maj¡-

cych posta¢ elektroniczn¡, lub

3) przekazuje uczniom materiaªy ¢wiczeniowe bez obowi¡zku zwrotu lub je udost¦p-

nia.

13. Szczegóªowe warunki korzystania przez uczniów z podr¦czników lub materiaªów edu-

kacyjnych okre±la odr¦bny regulamin.

14. Zbiory biblioteki szkolnej obejmuj¡ tak»e:

1) podstawy programowe obowi¡zuj¡ce dla danego typu szkoªy i etapu edukacyj-

nego;

2) programy nauczania obj¦te szkolnym zestawem programów nauczania;

3) podr¦czniki niezb¦dne do realizacji szkolnego zestawu programów nauczania;

4) czasopisma metodyczne zwi¡zane z nauczanymi przedmiotami i prowadzonymi

zaj¦ciami.

15. Decyzj¦ o zakupie do zbiorów biblioteki szkolnej podr¦czników i czasopism me-

todycznych podejmuje dyrektor szkoªy, uwzgl¦dniaj¡c zapotrzebowanie zgªoszone

przez nauczycieli.
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ROZDZIA� 4. - �WIETLICA SZKOLNA

�17

1. Szkoªa zapewnia zaj¦cia ±wietlicowe dla uczniów, którzy pozostaj¡ w szkole dªu»ej

ze wzgl¦du na:

1) czas pracy rodziców - na wniosek rodziców;

2) organizacj¦ dojazdu do szkoªy lub inne okoliczno±ci wymagaj¡ce zapewnienia

opieki w szkole.

2. Na zaj¦ciach ±wietlicowych w szkole podstawowej oraz w szkole prowadz¡cej ksztaª-

cenie specjalne, o której mowa w art. 71b ust. 1, pod opiek¡ jednego nauczyciela

nie mo»e pozostawa¢ wi¦cej ni» 25 uczniów.

3. �wietlica zapewnia zaj¦cia ±wietlicowe uwzgl¦dniaj¡ce potrzeby edukacyjne oraz roz-

wojowe dzieci i mªodzie»y, a tak»e ich mo»liwo±ci psycho�zyczne, w szczególno±ci

zaj¦cia rozwijaj¡ce zainteresowania uczniów, zaj¦cia zapewniaj¡ce prawidªowy roz-

wój �zyczny oraz odrabianie lekcji.

4. �wietlica posiada odr¦bne pomieszczenie w budynku szkolnym, wyposa»one w od-

powiedni sprz¦t techniczny, audiowizualny, muzyczny, komputerowy.

5. �wietlica funkcjonuje w godzinach od godz. 6.30 do godz. 16 00 (istniej¡ przerwy

w pracy ±wietlicy � dzieci na zaj¦ciach lekcyjnych). W zale»no±ci od potrzeb (na

pro±b¦ rodziców) godziny pracy ±wietlicy ulegaj¡ zmianie.

6. Grupa wychowawcza w ±wietlicy liczy do 25 uczniów.

7. Do ±wietlicy szkolnej przyjmowani s¡ uczniowie klas I � VI i dzieci oddziaªu przed-

szkolnego.

8. Kwali�kowanie i przyjmowanie uczniów do ±wietlicy dokonuje si¦ na podstawie pi-

semnego zgªoszenia rodziców.

9. Praca ±wietlicy opiera si¦ na:

1) rocznym planie pracy z grup¡ wychowawcz¡;

2) ramowym rozkªadzie dnia;

3) tygodniowym rozkªadzie zaj¦¢;

10. Dzieci przebywaj¡ce w ±wietlicy obowi¡zuje regulamin ±wietlicy.
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11. �wietlica stosuje ró»ne formy pracy, które dostosowane s¡ do wieku, zainteresowa«.

12. Nauczyciel wychowawca sprawuje opiek¦ nad dzie¢mi dowo»onymi w czasie dowozu;

dzieci te obowi¡zuje przestrzeganie regulaminu dowozu.

ROZDZIA� 5. - STO�ÓWKA SZKOLNA

�18

1. W celu zapewnienia prawidªowej realizacji zada« opieku«czych, w szczególno±ci

wspierania prawidªowego rozwoju uczniów, szkoªa zapewnia stoªówk¦.

2. W stoªówce:

1) przygotowuje si¦ ciepªy napój dla ch¦tnych uczniów z oddziaªu przedszkolnego

i klas I � VI;

2) wydaje si¦ obiady dostarczone przez �rm¦ cateringow¡.

3. W stoªówce uczniowie maj¡ mo»liwo±¢ wypicia ciepªego napoju oraz spo»ycia dru-

giego ±niadania.
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DZIA� IV

ROZDZIA� 1. - ZADANIA NAUCZYCIELI

�19

1. Nauczyciel prowadzi prac¦ dydaktyczno � wychowawcz¡ i opieku«cz¡ oraz jest od-

powiedzialny za jako±¢ i czynniki tej pracy oraz bezpiecze«stwo powierzonych mu

uczniów i za skutki wynikªe z braku nadzoru nad uczniami.

2. Zadania nauczyciela s¡ nast¦puj¡ce:

1) realizuje programy ksztaªcenia ogólnego i wychowania przedszkolnego;

2) d¡»y do realizacji w optymalnym stopniu zada« szkoªy przewidzianych w Statu-

cie szkoªy, Planie pracy szkoªy, Koncepcji pracy szkoªy, Programie pro�laktyki,

w szkolnym zestawie programów i podr¦czników, planie nadzoru pedagogicz-

nego, wewn¡trzszkolnym systemie oceniania, planie doskonalenia zawodowego,

planach nauczania, planach pracy wychowawców, programie poprawy efektyw-

no±ci ksztaªcenia, kalendarzu szkolnych imprez i uroczysto±ci;

3) poprawia prace pisemne, zeszyty, karty pracy i przygotowuje si¦ do lekcji;

4) odpowiada za »ycie, zdrowie i bezpiecze«stwo uczniów;

5) dba o powierzone jego opiece pomoce dydaktyczno � wychowawcze i sprz¦t

szkolny, wzbogaca wªasny warsztat pracy;

6) wspiera rozwój psycho�zyczny uczniów, ich zdolno±ci i zainteresowania;

7) przygotowuje uczniów do konkursów i zawodów sportowych;

8) bezstronnie, rzetelnie i sprawiedliwie ocenia bie»¡c¡ wiedz¦ i umiej¦tno±ci uczniów,

z zachowaniem wspieraj¡cej i motywuj¡cej funkcji oceny;

9) uzasadnia wystawianie ocen w sposób okre±lony w przedmiotowym zasadach oce-

niania;

10) zachowuje jawno±¢ ocen dla ucznia i rodzica;

11) udost¦pnia pisemne prace uczniów zgodnie z wewn¡trzszkolnymi zasadami oce-

niania;

12) prowadzi koªa zainteresowa«, koªa przedmiotowe, organizacje szkolne, zespoªy

wyrównawcze, zespoªy korekcyjno-kompensacyjne, gimnastyk¦ korekcyjn¡, inne

zaj¦cia specjalistyczne;
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13) uczniom udziela pomocy w przezwyci¦»aniu niepowodze« szkolnych w oparciu

o rozpoznanie potrzeb uczniów;

14) organizuje imprezy szkolne, ±rodowiskowe i wycieczki;

15) bierze udziaª w ró»nych formach doskonalenia zawodowego organizowanych w szkole

i przez instytucje wspomagaj¡ce szkoª¦;

16) przygotowuje przedmiotowy zasady oceniania zgodny z wewn¡trzszkolnym zasa-

dami oceniania, opracowuje dokumenty szkolne;

17) bierze czynny udziaª w pracach rady pedagogicznej, pracuje w zespoªach klaso-

wych, problemowych i dydaktycznych;

18) prowadzi prawidªowo dokumentacj¦ szkoln¡ zgodnie z przepisami prawa;

19) informuje rodziców oraz wychowawc¦ klasy i dyrekcj¦, a tak»e Rad¦ Pedagogiczn¡

o wynikach dydaktyczno-wychowawczych swoich uczniów;

20) informuje ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego ±ródrocznych (rocz-

nych) stopniach na tydzie« przed posiedzeniem klasy�kacyjnym Rady Pedago-

gicznej przez dokonanie wpisu w dzienniczku ucznia, potwierdzonych podpisem

rodziców lub prawnych opiekunów;

21) informuje rodziców o przewidywanym ±ródrocznym (rocznym) stopniu niedosta-

tecznym w formie pisemnej na miesi¡c przed zako«czeniem okresu (roku szkol-

nego);

22) informuje ucznia i jego rodziców o przewidywanej dla niego ±ródrocznej (rocznej)

ocenie zachowania;

23) informuje rodziców o rozwoju i post¦pach dziecka poprzez spotkania raz w mie-

si¡cu (±rody), spotkania konsultacyjne, zebrania z rodzicami, wpisy w dziennicz-

kach ucznia, listy polecone do rodziców lub prawnych opiekunów;

24) Nauczyciel peªni dy»ury zgodnie z harmonogramem, a do jego obowi¡zków na-

le»y:

a) peªnienie dy»uru w miejscu i w czasie wyznaczonym planem dy»urów;

b) dopilnowanie, aby uczniowie nie opuszczali terenu szkoªy;

c) zwracanie uwagi na kultur¦ zachowania (porz¡dek podczas wchodzenia do

szkoªy, wycieranie obuwia, u»ywanie zwrotów grzeczno±ciowych);

d) w przypadku nieobecno±ci nauczyciela dy»uruj¡cego, dy»ur peªni inny na-

uczyciel wyznaczony przez wicedyrektora.
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ROZDZIA� 2. - ZADANIA WYCHOWAWCY

�20

1. Dyrektor szkoªy powierza ka»dy oddziaª szczególnej opiece wychowawczej jednemu

z nauczycieli ucz¡cych w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawc¡.

2. Dla zapewnienia ci¡gªo±ci i skuteczno±ci pracy wychowawczej, wychowawca w miar¦

mo»liwo±ci powinien opiekowa¢ si¦ danym oddziaªem w ci¡gu caªego etapu eduka-

cyjnego.

3. Formy speªniania zada« nauczyciela wychowawcy powinny by¢ dostosowane do wieku

uczniów, ich potrzeb oraz warunków ±rodowiskowych szkoªy.

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

szczególno±ci:

1) tworzy warunki do rozwoju ucznia, przygotowania do »ycia w zespole, rodzinie

i spoªecze«stwie;

2) inspiruje i wspomaga zespoªowe dziaªanie uczniów;

3) podejmuje dziaªanie umo»liwiaj¡ce rozwi¡zywanie kon�iktów w zespole uczniów

oraz pomi¦dzy nimi, a innymi czªonkami spoªeczno±ci uczniowskiej;

4) otacza indywidualn¡ opiek¡ ka»dego wychowanka;

5) planuje i organizuje wspólnie z uczniami ró»ne formy »ycia zespoªowego rozwija-

j¡ce jednostki i integruj¡ce zespóª uczniowski (wycieczki klasowe, imieniny klasy,

gwiazdka, spotkanie z okazji Dnia Matki i inne);

6) ustala tre±ci i formy zaj¦¢ tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy

(klasy IV � VI);

7) wspóªdziaªa z nauczycielami ucz¡cymi w klasie, koordynuje ich dziaªanie wycho-

wawcze, organizuje indywidualn¡ opiek¦ nad uczniami z trudno±ciami w nauce

(zespoªy pomocy kole»e«skiej);

8) ±ci±le wspóªpracuje z rodzicami wychowanków, informuje ich o wynikach i pro-

blemach w zakresie ksztaªcenia i wychowania, wª¡cza rodziców w rozwi¡zywanie

spraw klasowych;

9) wspóªdziaªa ze specjalistami (lekarz, pedagog, piel¦gniarka szkolna inni) w celu

uzyskania wszechstronnej pomocy dla swoich wychowanków i doradztwa dla ich

rodziców;
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10) prawidªowo prowadzi dokumentacj¦ klasy, ka»dego ucznia (dziennik, arkusze

ocen, ±wiadectwa szkolne);

11) organizuje spotkania z rodzicami w zale»no±ci od potrzeb.

5. W celu planowej realizacji swoich zada« wychowawca prowadzi Teczk¦ wychowawcy

klasowego, w którym si¦ znajduje:

1) lista uczniów z podstawowymi informacjami personalnymi;

2) dokumenty szkoªy: Statut, WZO, Szkolny Program Wychowawczy, regulaminy

wewn¡trzszkolne, przepisy;

3) szkolny zestaw programów nauczania realizowanych w klasie;

4) zgoda rodziców na uczestniczenie dziecka w zaj¦ciach z religii, etyki, wychowania

do »ycia w rodzinie;

5) lista klasowego zespoªu nauczycieli;

6) plan pracy wychowawczej w klasie;

7) materiaªy promocyjne;

8) harmonogram spotka« z rodzicami;

9) wzory powiadomie«, zaprosze«;

10) kalendarz organizacji roku szkolnego;

11) harmonogram organizowanych wyj±¢ i wyjazdów klasy;

12) karta zgªoszenia wycieczki;

13) wzory notatek sªu»bowych;

14) opinie z poradni PPP;

15) opinie lekarskie i zwolnienia np. z lekcji wychowania �zycznego;

16) usprawiedliwienia nieobecno±ci uczniów;

17) karty obserwacji ucznia, klasy;

18) karty diagnostyczne uczniów;

19) wzory ankiet ewaluacji;

20) deklaracje wpªat na Rad¦ Rodziców;

21) tematyka godzin wychowawczych;

22) sprawozdania z pracy dydaktyczno-wychowawczej w klasie (±ródroczne, roczne);

23) plan pracy wychowawcy klasowego;
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24) imienny wykaz uczniów zawieraj¡cym spostrze»enia, informacje o czytelnictwie,

osi¡gni¦cia ucznia, ubezpieczenie.

6. Wychowawca klasy:

1) ustala propozycje ocen zachowania swoich wychowanków;

2) uzyskuje pomoc merytoryczn¡ i psychologiczno � pedagogiczn¡ w swojej pracy

od dyrektora szkoªy i instytucji wspomagaj¡cych szkoª¦;

3) wnioskuje o rozwi¡zywanie problemów zdrowotnych, materialnych i psycho �

spoªecznych do dyrektora szkoªy i specjalistycznych komórek.

7. Rodzice i uczniowie w wyj¡tkowych uzasadnionych przypadkach, mog¡ mie¢ wpªyw

na dobór b¡d¹ zmian¦ nauczyciela, któremu dyrektor powierzyª zadania wycho-

wawcy.

8. Zmiana wychowawcy mo»e nast¡pi¢ w przypadku, gdy:

1) wyrazi on na to zgod¦ lub sam zªo»yª rezygnacj¦ z tej funkcji;

2) zebranie rodziców uczniów klasy, w której wychowawstwo peªni, zgªosi taki wnio-

sek wi¦kszo±ci¡ 3
4
gªosów obecnych (przy obecno±ci na zebraniu rodziców repre-

zentuj¡cych 3
4
ilo±ci uczniów).

9. Warunkiem przedªo»enia sprawy radzie pedagogicznej, po speªnieniu wymogu ust. 8,

jest pisemne sformuªowanie zarzutów przez rodziców b¡d¹ uczniów oraz podpisanie

ich przez osoby domagaj¡ce si¦ zmiany.

10. Ka»dy nauczyciel, który gromadzi ±rodki �nansowe z ró»nych ¹ródeª (kiermasze,

sprzeda» gazetki, zbiórka surowców wtórnych, skªadki klasowe itp.) i przeznacza je

na dekoracje klas, organizowanie imprez w zakresie dziaªalno±ci danej organizacji,

kóªek, ma obowi¡zek rozliczy¢ je w obecno±ci uczniów, przekaza¢ informacje na

radzie pedagogicznej (dwa razy w roku) i wpªaci¢ na konto rady rodziców.
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ROZDZIA� 3. - ZADANIA NAUCZYCIELI ZAKRESIE

ZAPEWNIENIA BEZPIECZE�STWA UCZNIOM

�21

1. Zadania nauczycieli zwi¡zane z zapewnieniem bezpiecze«stwa uczniom:

1) Zadania nauczycieli zwi¡zane z zapewnieniem bezpiecze«stwa uczniom dotycz¡:

pobytu w szkole, na lekcjach, zaj¦ciach pozalekcyjnych, wycieczkach, imprezach

i uroczysto±ciach szkolnych i ±rodowiskowych.

2) Nauczyciel dba o bezpiecze«stwo poprzez:

a) odbywanie dy»urów nauczycielskich przed zaj¦ciami do ich zako«czenia zgod-

nie z harmonogramem regulaminem,

b) sprawdzenie przez wychowawców klas I � III i oddziaªu przedszkolnego czy

wszystkie dzieci zostaªy odebrane zgodnie z o±wiadczeniami rodziców. W kla-

sach I - III rodzice na pi±mie dostarczaj¡ wychowawcom informacj¦ o tym,

kiedy, w jakim czasie, czy samodzielnie lub, z kim dziecko wraca do domu.

Informacj¦ tak¡ skªadaj¡ w pierwszym dniu zaj¦¢ szkolnych,

c) przyj¦cie odpowiedzialno±ci za bezpiecze«stwo w trakcie prowadzonych zaj¦¢

obowi¡zkowych i dodatkowych uj¦tych planem dydaktyczno � wychowawczym

i planem zaj¦¢. Dzieci pozostaj¡ pod opiek¡ szkoªy tak dªugo, jak dªugo

trwaj¡ przewidziane dla nich zaj¦cia edukacyjne. W zasadniczych sytuacjach

odwoªanie zaj¦¢ jest mo»liwe po uprzednim zawiadomieniu o tym rodziców

w dzienniczku ucznia lub zeszycie,

d) sprawdzanie listy obecno±ci uczniów na prowadzonych zaj¦ciach, i potwier-

dzenie tego w dziennikach zaj¦¢. Obowi¡zuje sprawdzanie obecno±ci i odno-

towanie jej na pocz¡tku ka»dych zaj¦¢. W przypadku stwierdzenia nieuspra-

wiedliwionego opuszczenia zaj¦¢ przez ucznia obowi¡zuje informowanie o tym

fakcie rodziców (prawnych opiekunów) w mo»liwie jak najszybszym terminie

do 3 dni,

e) organizowanie zaj¦¢ poza terenem szkoªy i wycieczek zgodnie z odr¦bnymi

przepisami i sporz¡dzanie wªa±ciwej ich dokumentacji przedstawionej dyrek-

torowi najpó¹niej na 3 dni przed planowaniem tego typu zaj¦¢:

- organizacj¦ i program wycieczek oraz imprez dostosowuje si¦ do wieku, za-

interesowa« i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawno±ci �zycznej,

- udziaª uczniów niepeªnoletnich w wycieczkach poza teren zamieszkania wy-

maga zgody ich rodziców/ prawnych opiekunów,
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- wycieczk¦ lub imprez¦ przygotowuje si¦ pod wzgl¦dem programowym i orga-

nizacyjnym, informuje si¦ uczestników o celu, trasie, harmonogramie i regu-

laminie wycieczki, uczestnicy potwierdzaj¡ powy»sze informacje podpisem,

- program wycieczki lub imprezy organizowanej przez szkoª¦, list¦ uczestni-

ków, imi¦ i nazwisko kierownika oraz liczb¦ opiekunów zawiera karta wy-

cieczki, imprezy, któr¡ zatwierdza dyrektor najpó¹niej na trzy dni przed

terminem,

- uczestnicy wycieczek i imprez podlegaj¡ ubezpieczeniu od nast¦pstw nie-

szcz¦±liwych wypadków, a w przypadku wycieczki zagranicznej � ubezpie-

czeniu od nast¦pstw nieszcz¦±liwych wypadków i kosztów leczenia po uzy-

skaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów),

- niedopuszczalne jest organizowanie wycieczek podczas burzy, ±nie»ycy, go-

ªoledzi,

- niedopuszczalne jest urz¡dzanie ±lizgawek i lodowisk na rzekach, stawach

i jeziorach,

- opiekun wycieczki sprawdza stan liczbowy jej uczestników przed wyrusze-

niem z ka»dego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po

przybyciu do punktu docelowego,

- dzieci korzystaj¡ce z k¡pielisk i pªywalni powinny zosta¢ zapoznane z regu-

laminem k¡pieliska lub pªywalni,

- zaj¦cia na pªywalni krytej mog¡ odbywa¢ si¦ tylko w obecno±ci ratowników,

f) przyj¦cie odpowiedzialno±ci za bezpiecze«stwo uczniów podczas organizowa-

nych wyj±¢ i wycieczek. Niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek za-

j¦¢ bez nadzoru nauczyciela. W czasie zaj¦¢ i zawodów sportowych orga-

nizowanych przez szkoª¦ uczniowie nie mog¡ pozostawa¢ bez osób do tego

upowa»nionych, ¢wiczenia prowadzone s¡ z zachowaniem metod i urz¡dze«

zapewniaj¡cych bezpiecze«stwo ¢wicz¡cych.
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ROZDZIA� 4. - ZADANIA W ZAKRESIE UDZIELANIA

POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ

�22

1. Pomoc psychologiczno � pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpo-

znawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz

rozpoznawaniu indywidualnych mo»liwo±ci psycho�zycznych ucznia, wynikaj¡cych

w szczególno±ci:

1) z niepeªnosprawno±ci;

2) z niedostosowania spoªecznego;

3) ze szczególnych uzdolnie«;

4) ze specy�cznych trudno±ci w uczeniu si¦;

5) z zaburze« komunikacji j¦zykowej;

6) z choroby przewlekªej;

7) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

8) z niepowodze« edukacyjnych;

9) z zaniedba« ±rodowiskowych zwi¡zanych z sytuacj¡ bytow¡ ucznia i jego rodziny,

sposobem sp¦dzania wolnego czasu, kontaktami ±rodowiskowymi;

10) z trudno±ci adaptacyjnych zwi¡zanych z ró»nicami kulturowymi lub ze zmian¡

±rodowiska edukacyjnego, w tym zwi¡zanych z wcze±niejszym ksztaªceniem za

granic¡.

2. Korzystanie z pomocy psychologiczno � pedagogicznej w szkole jest dobrowolne

i nieodpªatne.

3. Pomoc psychologiczno � pedagogiczn¡ organizuje dyrektor szkoªy.

4. Pomocy psychologiczno � pedagogicznej w szkole udzielaj¡ uczniom nauczyciele,

wychowawcy oraz specjali±ci, w szczególno±ci psycholodzy, pedagodzy i logopedzi.

5. W szkole pomoc psychologiczno � pedagogiczna jest udzielana w formie:

1) zaj¦¢ rozwijaj¡cych uzdolnienia, zaj¦cia te organizuje si¦ dla uczniów szczególnie

uzdolnionych oraz prowadzi si¦ przy wykorzystywaniu aktywnych metod pracy.

Liczba uczestników zaj¦¢ wynosi 8 osób;
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2) zaj¦¢ dydaktyczno � wyrównawczych, zaj¦cia te organizuje si¦ dla uczniów ma-

j¡cych trudno±ci w nauce, w szczególno±ci w speªnianiu wymaga« edukacyjnych

wynikaj¡cych z podstawy programowej ksztaªcenia ogólnego dla danego etapu

edukacyjnego. Liczba uczestników zaj¦¢ do 8 osób;

3) zaj¦¢ specjalistycznych: korekcyjno � kompensacyjnych, logopedycznych oraz

innych o charakterze terapeutycznym:

a) zaj¦cia korekcyjno � kompensacyjne organizuje si¦ dla uczniów z zaburzeniami

i odchyleniami rozwojowymi lub specy�cznymi trudno±ciami w uczeniu si¦.

Liczba uczestników zaj¦¢ wynosi do 5 osób,

b) zaj¦cia logopedyczne organizuje si¦ dla uczniów z zaburzeniami mowy, które

powoduj¡, zaburzenia komunikacji j¦zykowej oraz utrudniaj¡ nauk¦. Liczba

uczestników zaj¦¢ wynosi do 4 osób,

6. Nauczyciele, wychowawcy oraz specjali±ci w szkole prowadz¡ dziaªania pedagogiczne

maj¡ce na celu:

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz mo»li-

wo±ci psycho�zycznych uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz

zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia, w tym:

a) w oddziaªach przedszkolnych obserwacj¦ pedagogiczn¡ zako«czon¡ analiz¡

i ocen¡ gotowo±ci dziecka do podj¦cia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna),

b) w klasach I � III obserwacje i pomiary pedagogiczne maj¡ce na celu rozpo-

znanie u uczniów ryzyka wyst¡pienia specy�cznych trudno±ci w uczeniu si¦,

2) rozpoznawanie zainteresowa« i uzdolnie« uczniów, w tym uczniów szczególnie

uzdolnionych, oraz zaplanowanie wsparcia zwi¡zanego z rozwojem zainteresowa«

i uzdolnie« uczniów.

7. W przypadku stwierdzenia, »e ucze« ze wzgl¦du na potrzeby rozwojowe lub eduka-

cyjne wymaga obj¦cia pomoc¡ psychologiczno � pedagogiczn¡ nauczyciel, wycho-

wawca lub specjalista informuje o tym niezwªocznie dyrektora szkoªy.

8. Nauczyciel jest zobowi¡zany dostosowa¢ wymagania edukacyjne, do indywidualnych

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz mo»liwo±ci psycho�zycznych ucznia:

1) posiadaj¡cego orzeczenie o potrzebie ksztaªcenia specjalnego � na podstawie tego

orzeczenia oraz ustale« zawartych w indywidualnym programie edukacyjno � te-

rapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie wa-

runków organizowania ksztaªcenia, wychowania i opieki dla dzieci i mªodzie»y

niepeªnosprawnych oraz niedostosowanych spoªecznie w przedszkolach, szkoªach
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i oddziaªach integracyjnych lub ogólnodost¦pnych albo przepisów w sprawie wa-

runków organizowania ksztaªcenia, wychowania i opieki dla dzieci i mªodzie»y

niepeªnosprawnych oraz niedostosowanych spoªecznie w specjalnych przedszko-

lach, szkoªach i oddziaªach oraz w o±rodkach;

2) osiadaj¡cego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania � na podstawie

tego orzeczenia oraz ustale« zawartych w indywidualnym programie edukacyjno

� terapeutycznym opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno � pedagogicznej w publicznych

przedszkolach, szkoªach i placówkach;

3) osiadaj¡cego opini¦ poradni psychologiczno � pedagogicznej, w tym poradni spe-

cjalistycznej, o specy�cznych trudno±ciach w uczeniu si¦ lub inn¡ opini¦ poradni

psychologiczno � pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej � na podstawie

tej opinii;

4) nieposiadaj¡cego orzeczenia lub opinii wymienionych w ppkt 1-3, który jest ob-

j¦ty pomoc¡ psychologiczno � pedagogiczn¡ w szkole;

5) posiadaj¡cych opini¦ lekarza o ograniczonych mo»liwo±ciach wykonywania okre-

±lonych ¢wicze« na wychowaniu �zycznym.

9. Opinia poradni psychologiczno � pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,

o specy�cznych trudno±ciach w uczeniu si¦ mo»e by¢ wydana uczniowi nie wcze±niej

ni» po uko«czeniu klasy trzeciej szkoªy podstawowej i nie pó¹niej ni» do uko«czenia

szkoªy podstawowej.

10. Klasy�kacja ±ródroczna ucznia z upo±ledzeniem umysªowym w stopniu umiarkowa-

nym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osi¡gni¦¢ edukacyjnych

z zaj¦¢ edukacyjnych, okre±lonych w szkolnym planie nauczania, z uwzgl¦dnieniem

ustale« zawartych w indywidualnym programie edukacyjno � terapeutycznym.

11. Klasy�kacja roczna ucznia z upo±ledzeniem umysªowym w stopniu umiarkowanym

lub znacznym w klasach I � III szkoªy podstawowej polega na podsumowaniu jego

osi¡gni¦¢ edukacyjnych z zaj¦¢ edukacyjnych, okre±lonych w szkolnym planie na-

uczania, z uwzgl¦dnieniem ustale« zawartych w indywidualnym programie eduka-

cyjno � terapeutycznym.

12. Klasy�kacja roczna ucznia z upo±ledzeniem umysªowym w stopniu umiarkowanym

lub znacznym, pocz¡wszy od klasy IV szkoªy podstawowej, polega na podsumo-

waniu jego osi¡gni¦¢ edukacyjnych z zaj¦¢ edukacyjnych, okre±lonych w szkolnym

planie nauczania, z uwzgl¦dnieniem ustale« zawartych w indywidualnym programie

edukacyjno � terapeutycznym.
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13. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjali±ci w przedszkolu, szkole

i placówce prowadz¡ w szczególno±ci:

1) w przedszkolu � obserwacj¦ pedagogiczn¡ zako«czon¡ analiz¡ i ocen¡ dziecka do

podj¦cia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna);

2) w szkole � obserwacj¦ pedagogiczn¡, w trakcie bie»¡cej pracy z uczniami, maj¡c¡

na celu rozpoznanie u uczniów:

a) trudno±ci w uczeniu si¦, tym � w przypadku uczniów klas I � III szkoªy pod-

stawowej � ryzyka wyst¡pienia specy�cznych trudno±ci w uczeniu si¦,

lub

b) szczególnych uzdolnie«;

14. W przypadku stwierdzenia, »e ucze« ze wzgl¦du na potrzeby rozwojowe lub eduka-

cyjne oraz mo»liwo±ci psycho�zyczne wymaga obj¦cia pomoc¡ psychologiczno � pe-

dagogiczn¡, odpowiednio nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specja-

lista niezwªocznie udzielaj¡ uczniowi tej pomocy w trakcie bie»¡cej pracy z uczniem

i informuj¡ o tym:

1) w przypadku szkoªy i placówki, w której funkcjonuje szkoªa � wychowawc¦ klasy;

2) w przypadku przedszkola i placówki, w której nie funkcjonuje szkoªa � dyrektora

przedszkola lub placówki;

3) wychowawca klasy lub dyrektor przedszkola lub placówki, o których mowa w pkt

1-2, informuje innych nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub spe-

cjalistów o potrzebie obj¦cia ucznia pomoc¡ psychologiczno � pedagogiczn¡ w trak-

cie ich bie»¡cej pracy z uczniem � je»eli stwierdzi tak¡ potrzeb¦;

4) dyrektor przedszkola, szkoªy lub placówki, o której mowa w art. 2 pkt 5 ustawy,

mo»e wyznaczy¢ inn¡ ni» wymieniona w ppkt 3 osob¦, której zadaniem b¦dzie

planowanie o koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno � pedagogicznej

uczniom w przedszkolu, szkole lub placówce.
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ROZDZIA� 5. - ZESPO�Y NAUCZYCIELSKIE

�23

1. W szkole dziaªaj¡ zespoªy:

1) Zespoªy problemowe:

a) Zespóª nauczycieli konsultuj¡cych projekt Programu Wychowawczego;

b) Zespóª nauczycieli konsultuj¡cych projekt Programu Pro�laktyki;

c) Zespóª opracowuj¡cy Statut Szkoªy;

d) Zespóª opracowuj¡cy Wewn¡trzszkolny System Oceniania w klasach I - III

i IV - VI;

e) Zespóª opracowuj¡cy Koncepcje Pracy Szkoªy, Plan pracy na dany rok;

f) Zespóª opracowuj¡cy Program poprawy efektywno±ci ksztaªcenia;

g) Zespóª opracowuj¡cy Regulamin Rady Pedagogicznej;

h) Zespóª opracowuj¡cy Raport ze sprawdzianu klas VI;

i) Zespóª opracowuj¡cy raport z wewn¦trznej ewaluacji.

2) Zespoªy przedmiotowe:

a) Zespóª humanistyczny (j. polski, historia i spoªecze«stwo);

b) Zespóª matematyczno � przyrodniczy (przyroda, matematyka, zaj¦cia kom-

puterowe);

c) Zespóª j¦zyków obcych (j. angielski, j. niemiecki);

d) Zespóª przedmiotów artystycznych (plastyka, muzyka, technika, wychowanie

�zyczne);

e) Zespóª katechetyczny;

f) Zespóª edukacji wczesnoszkolnej;

g) Zespóª opieku«czo � wychowawczy.

3) Zespoªy klasowe, tworz¡ nauczyciele prowadz¡ce zaj¦cia w jednym oddziale.

4) Dyrektor szkoªy powoªuje zespóª pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

2. Czªonkowie zespoªów problemowych i przewodnicz¡cy zespoªów przedmiotowych

stanowi¡ zespóª doradczy Dyrektora szkoªy.

3. Prac¡ zespoªów kieruj¡ powoªani przez dyrektora szkoªy przewodnicz¡cy na wniosek

zespoªu.
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4. Cele i zadania zespoªów przedmiotowo - problemowych obejmuj¡:

1) wspólne opracowanie szczegóªowych kryteriów oceniania uczniów a tak»e sposo-

bów badania wyników nauczania;

2) organizowanie wewn¡trzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa me-

todycznego dla mªodych sta»em nauczycieli;

3) wspóªdziaªanie w organizowaniu pracowni a tak»e w uzupeªnianiu ich wyposa»e-

nia;

4) wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole innowacyjnych programów na-

uczania;

5) opracowanie ró»nych dokumentów szkoªy;

6) opracowanie narz¦dzi do badania wybranych obszarów pracy szkoªy;

7) inne zadania zwi¡zane z dziaªalno±ci¡ statutowa szkoªy.

ROZDZIA� 6. - WICEDYREKTOR

�24

1. W szkole, która liczy co najmniej 12 oddziaªów, tworzy si¦ stanowisko wicedyrektora.

2. Wicedyrektor szkoªy posiada nast¦puj¡ce kompetencje:

1) wspóªodpowiedzialny za wªa±ciw¡ realizacj¦ Programu wychowawczego, Programu

pro�laktyki, wewn¡trzszkolnego zasad oceniania, Koncepcji Pracy Szkoªy, Planu

pracy na dany rok szkolny;

2) opracowuje wraz z zespoªem wewn¦trzne i zewn¦trzne badanie jako±ci ksztaªcenia

i inny zakres bada« szkoªy, program poprawy efektywno±ci ksztaªcenia, plan

doskonalenia zawodowego;

3) opracowuje tygodniowe, ±ródroczne i roczne plany lekcji i koryguje plan dy»urów

nauczycieli;

4) kontroluje plany nauczania i plany pracy organizacji, ±wietlicy, biblioteki szkol-

nej, pedagoga;

5) kontroluje dokumentacje pedagogiczn¡ nauczycieli;

6) sprawuje nadzór pedagogiczny nad grup¡ nauczycieli, wychowawc¡ ±wietlicy i od-

dziaªu przedszkolnego, pedagogiem oraz pracownikami obsªugi;

7) nadzoruje dokumentacje Rady Rodziców;
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8) podpisuje dokumenty szkolne:

a) ±wiadectwa klas I � III, dyplomy oddziaªu przedszkolnego;

b) plan lekcji i dy»urów nauczycieli;

c) w czasie nieobecno±ci dyrektora podpisuje dokumenty dotycz¡ce spraw �nan-

sowych, gospodarczych.

9) organizuje zast¦pstwa za nieobecnych nauczycieli;

10) koordynuje dziaªalno±¢ wychowawcz¡ i opieku«cz¡;

11) w czasie nieobecno±ci dyrektora zast¦puje go w sprawach �nansowo� gospodar-

czych;

12) bierze udziaª w opracowaniu projektu organizacyjnego szkoªy;

13) nadzoruje organizacj¦ imprez szkolnych, konkursów, okazjonalnych apeli.

ROZDZIA� 7. - INNI PRACOWNICY

�25

1. Zakres zada« pedagoga szkolnego.

1) Prowadzenie bada« i dziaªa« diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz mo»liwo±ci psycho�-

zycznych uczniów w celu okre±lenia przyczyn niepowodze« edukacyjnych oraz

wspierania mocnych stron uczniów;

2) Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole, w celu rozwi¡zywania proble-

mów wychowawczych oraz wspieranie rozwoju uczniów;

3) Udzielanie pomocy psychologiczno � pedagogicznej w formach odpowiednich do

rozpoznanych potrzeb;

4) Podejmowanie dziaªa« z zakresu pro�laktyki uzale»nie« i innych problemów

dzieci i mªodzie»y;

5) Minimalizowanie skutków zaburze« rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom za-

chowania oraz inicjowanie ró»nych form pomocy w ±rodowisku szkolnym i po-

zaszkolnym uczniów;

6) Inicjowanie i prowadzenie dziaªa« mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach

kryzysowych;

7) Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych

mo»liwo±ci, predyspozycji i uzdolnie« uczniów;
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8) Wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy

psychologiczno � pedagogicznej.

�26

1. Zakres zada« logopedy szkolnego:

1) Diagnoza;

2) Terapia;

3) Pro�laktyka;

2. Diagnoza.

1) Przeprowadzenie bada« wst¦pnych w celu ustalenia stanu mowy, w tym mowy

gªo±nej i pisma uczniów:

a) badania przesiewowe w klasach 0 � I;

b) badania kontrolne w klasach starszych.

2) Diagnozowanie logopedyczne:

a) badania indywidualne,

b) wywiady z rodzicami,

c) konsultacje u specjalistów.

3) Organizowanie pomocy logopedyczne.

3. Terapia.

1) Prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej:

a) usuwanie zakªóce« i zaburze« komunikacji j¦zykowej,

b) pomoc w przezwyci¦»aniu trudno±ci zwi¡zanych z mówieniem, rozumieniem,

czytaniem i pisaniem,

c) stymulowanie procesu nabywania kompetencji i sprawno±ci warunkuj¡cych

prawidªowy przebieg komunikacji j¦zykowej,

d) prowadzenie ¢wicze« ksztaªtuj¡cych prawidªow¡ mow¦.

2) Organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudno±ciami w czytaniu i pi-

saniu przy wspóªpracy z pedagogiem i nauczycielem prowadz¡cym zaj¦cia korek-

cyjno � kompensacyjne.

4. Pro�laktyka.

57



1) Podejmowanie dziaªa« pro�laktycznych, zapobiegaj¡cych powstawaniu zaburze«

komunikacji j¦zykowej oraz czuwaniu nad prawidªowym rozwojem mowy:

a) pogadanki dla rodziców,

b) zaj¦cia w oddziale przedszkolnym dla dzieci i rodziców,

c) konsultacje logopedyczne.

2) Wspieranie dziaªa« wychowawczych i pro�laktycznych nauczycieli, wynikaj¡cych

z programu wychowawczego szkoªy i programu pro�laktyki:

a) zapobieganie powstawaniu zaburze« komunikacji j¦zykowej we wspóªpracy

z najbli»szym ±rodowiskiem ucznia,

b) przygotowanie uczniów do konkursów recytatorskich, wspóªpraca ze szkolnym

kóªkiem teatralnym,

c) szkolenia rady pedagogicznej.

�27

1. Zakres zada« oligofrenopedagoga, surdopedagoga i ty�opedagoga.

1) Do zada« oligofrenopedagoga, surdopedagoga, ty�opedagoga nale»y w szczegól-

no±ci:

a) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz eliminowanie przyczyn

niepowodze« szkolnych,

b) okre±lanie form i sposobów udzielania pomocy uczniom upo±ledzonym, nie-

dowidz¡cym, niedosªysz¡cym, upo±ledzonym odpowiednio do rozpoznanych

potrzeb,

c) organizowanie i prowadzenie ró»nych form pomocy dla uczniów, rodziców

i nauczycieli,

d) wspieranie dziaªa« wychowawczych i opieku«czych nauczycieli wynikaj¡cych

z programu wychowawczego i programu pro�laktyki,

e) minimalizowanie skutków zaburze« rozwojowych.

�28

1. Zadania nauczyciela wspóªorganizuj¡cego proces edukacyjny.

2. Zadania edukacyjne � zwi¡zane ze zdobywaniem wiedzy przez ucznia niepeªnospraw-

nego, z jego prac¡ na zaj¦ciach lekcyjnych i zaj¦ciach rewalidacyjnych:
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1) dokonanie diagnozy �roboczej� tak, by proces diagnostyczny daª pocz¡tek sfor-

muªowaniu oddziaªywa« dydaktycznych. Pedagog specjalny powinien realizowa¢

i czuwa¢ nad realizacj¡ przez ucznia niepeªnosprawnego kolejnych zada«, kolej-

nych elementów opracowanego dla niego programu edukacyjno - terapeutycznego;

2) udzielanie pomocy uczniom z niepeªnosprawno±ciami tak, by nie zani»a¢ wy-

maga« dydaktycznych wobec nich oraz kryteriów ich oceny. Ka»dy ucze« ma

pracowa¢ na swoim najwy»szym, maksymalnym poziomie. Nale»y wykorzysty-

wa¢ w pracy specjalne metody i specjalnie dostosowane pomoce dydaktyczne;

3) opracowanie, wraz z nauczycielem wiod¡cym (przedmiotowcem) strategii lekcji

tak, by nauczanie wszystkich uczniów byªo skuteczne i uwie«czone sukcesami.

Zwracanie uwagi na uatrakcyjnianie zaj¦¢ poprzez: nadawanie sensu wspólnej

nauce, stosowanie ekspresyjnych metod nauczania (ruch, muzyka, drama), wyko-

rzystywanie elementów nauczania otwartego, odpowiednie gospodarowanie cza-

sem i zdrowymi rówie±nikami, organizowanie pracy uczniom w maªych grupach

zadaniowych, wykorzystywanie metody projektów w ª¡czeniu tre±ci mi¦dzyprzed-

miotowych.

3. Zadania integruj¡ce � zwi¡zane z integracj¡ uczniów, rodziców i nauczycieli szkoªy:

1) czuwanie i wspieranie integracji pomi¦dzy uczniami jednej klasy a tak»e caªej

szkoªy tak, by unikn¡¢ tzw. integracji pozornej. Szczególnie tyczy to wszystkich

przerw i zaj¦¢ pozalekcyjnych, spotka« mªodzie»y w szkolnej ±wietlicy, udziaªu

w szkolnych imprezach i uroczysto±ciach;

2) czuwanie i budowanie integracji pomi¦dzy rodzicami uczniów peªnosprawnych

i niepeªnosprawnych (organizowanie lekcji otwartych, wspólnych wycieczek, spo-

tka« z rodzicami);

3) budowanie integracji pomi¦dzy nim samym a nauczycielem wiod¡cym (przedmio-

towcem). Nale»y opracowa¢ formy wspóªpracy na lekcjach (w postaci ustnej lub

pisemnej), umie¢ dobrze wzajemnie komunikowa¢ si¦, stwarza¢ sobie mo»liwo±ci

i mie¢ poczucie wªasnej realizacji i satysfakcji zawodowej.

4. Zadania wychowawcze � zwi¡zane z peªnieniem funkcji wychowawczej i pomocniczej

wzgl¦dem rodziców uczniów niepeªnosprawnych i wszystkich uczniów klasy:

1) wspieranie rodziców uczniów niepeªnosprawnych poprzez: ksztaªtowanie prawi-

dªowej postawy rodzicielskiej wobec wªasnego dziecka, informowanie na bie»¡co

o pracy ucznia na zaj¦ciach, udzielanie codziennych instrukta»y dotycz¡cych od-

rabiania przez dziecko pracy domowej, udzielanie porad zwi¡zanych z koniecz-
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no±ci¡ skorzystania z dodatkowej pomocy innych specjalistów czy instytucji spo-

ªecznych (i wskazywanie ich);

2) przekazywanie tre±ci wychowawczych zgodnie ze szkolnym i klasowym planem

wychowawczym.

�29

1. Zakres zada« terapeuty pedagogicznego.

1) Prowadzenie bada« i dziaªa« diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchy-

leniami rozwojowymi lub specy�cznymi trudno±ciami w uczeniu si¦;

2) Prowadzenie zaj¦¢ korekcyjno � kompensacyjnych;

3) Podejmowanie dziaªa« pro�laktycznych zapobiegaj¡cych niepowodzeniom edu-

kacyjnym uczniów, we wspóªpracy z rodzicami uczniów;

4) Wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy

psychologiczno � pedagogicznej.

2. Zaj¦cia korekcyjno � kompensacyjne organizuje si¦ dla uczniów z zaburzeniami i od-

chyleniami rozwojowymi lub specy�cznymi trudno±ciami w uczeniu si¦.

3. Godzina zaj¦¢ specjalistycznych trwa 60 minut.

4. Liczba uczestników zaj¦¢ nie mo»e przekracza¢ 5.

ROZDZIA� 8. - PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI

�30

1. Zakres zada« innych pracowników szkoªy:

1) Zadania i obowi¡zki pracowników obsªugi okre±la dyrektor przez szczegóªowy

zakres czynno±ci w oparciu o Regulamin pracy i Kodeks Pracy. Dokument ten

stanowi zaª¡cznik do umowy o prac¦. Zakres czynno±ci pracownicy otrzymuj¡

na pi±mie i podpisuj¡.

2) Obsªug¦ �nansowo � kadrow¡ zapewnia organ prowadz¡cy. Dla sprawnego za-

rz¡dzania placówk¡ tworzy si¦ stanowisko pracownika � samodzielny referent

administracji, dla którego zakres czynno±ci opracowuje dyrektor szkoªy.
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2. Zadania pracowników nieb¦d¡cych nauczycielami zwi¡zane z zapewnienia bezpie-

cze«stwa uczniów:

1) Obowi¡zek informowania o zauwa»onych sytuacjach zagra»aj¡cych bezpiecze«-

stwu uczniów, dyrektora szkoªy lub nauczycieli (dy»urnemu wychowawcy).

2) Wspomaganie nauczycieli w wykonywaniu ich zada« maj¡cych na celu zapew-

nienie bezpiecze«stwa.

3) Udzielenie pomocy na pro±b¦ nauczycieli w sytuacjach szczególnie uzasadnio-

nych.

ROZDZIA� 9. - WSPÓ�PRACA Z RODZICAMI

�31

1. Nauczyciele i rodzice wspóªdziaªaj¡ ze sob¡ w zakresie nauczania, wychowania i pro-

�laktyki poprzez zebrania klasowe, rozmowy indywidualne, organizowanie raz w mie-

si¡cu zebra« informacyjnych dla rodziców: otwarte drzwi.

2. Nauczyciele na pocz¡tku ka»dego roku szkolnego informuj¡ rodziców o:

1) wymaganiach edukacyjnych niezb¦dnych do otrzymania przez ucznia poszczegól-

nych ±ródrocznych i rocznych ocen klasy�kacyjnych z zaj¦¢ edukacyjnych wyni-

kaj¡cych z realizowanego przez siebie programu nauczania;

2) kryteriach ocen zachowania;

3) mo»liwo±ciach uzyskania wy»szej ni» przewidywana rocznej, ±ródrocznej oceny

klasy�kacyjnej;

4) mo»liwo±ciach odwoªania od oceny postawionej niezgodnie z obowi¡zuj¡cymi

przepisami;

5) mo»liwo±ciach odwoªania od otrzymanej ±ródrocznej lub rocznej oceny niedosta-

tecznej z danego przedmiotu;

6) mo»liwo±ci otrzymania jednorazowo w caªym okresie nauki w szkole podstawowej

promocji warunkowej przy jednej ocenie niedostatecznej;

7) mo»liwo±ci poprawienia pozytywnej oceny okresowej, rocznej na wy»sz¡ ocen¦

z przedmiotów, a z zachowania tylko roczn¡ poprzez egzamin wery�kacyjny

8) mo»liwo±ci poprawy przez ucznia prac pisemnych;

9) warunkach sprawdzianu w kwietniu i próbnego w styczniu ( dotyczy klas VI);

10) sposobach sprawdzania osi¡gni¦¢ edukacyjnych uczniów.
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3. Ponadto, nauczyciel informuje rodziców o:

1) post¦pach w nauce i zachowaniu poprzez wpisy do dzienniczków potwierdzone

podpisem nauczyciela i rodziców;

2) post¦pach w nauce i zachowaniu poprzez wpis do dzienniczka na 7 dni przed rad¡

propozycji ocen;

3) aktualnych przepisach i zmianach w przepisach dotycz¡cych oceniania, klasy�-

kowania i promowania oraz przeprowadzania egzaminów;

4) post¦pach ucznia w nauce oraz przyczynach wyst¦puj¡cych trudno±ci;

5) zachowaniu ucznia;

6) mo»liwo±ciach dalszego ksztaªcenia ucznia.

4. Rodzice maj¡ prawo do wyra»ania opinii o pracy szkoªy oraz do przekazywania jej

organom nadzoruj¡cym szkoª¦.

5. Rodzice wspóªdziaªaj¡ z uczniami i czªonkami Rady Pedagogicznej, pracownikami

szkoªy i instytucjami w organizowaniu uczniowskich wycieczek i imprez klasowych

oraz szkolnych oraz ±rodowiskowych.
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DZIA� V - UCZNIOWIE

ROZDZIA� 1. - ZASADY REKRUTACJI

�32

1. Do Szkoªy Podstawowej Nr 3 im. Kornela Makuszy«skiego przyjmuje si¦ �z urz¦du�

kandydatów zamieszkaªych na terenie obwodu szkoªy na podstawie zgªoszenia do

szkoªy dziecka przez rodziców lub prawnych opiekunów.

2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecko zamieszkaªe poza obwodem,

mo»e zosta¢ przyj¦te do pierwszej klasy jedynie w przypadku, gdy szkoªa dysponuje

wolnymi miejscami.

3. Kryteria naboru na wolne miejsca dla dzieci z poza obwodu dyrektor szkoªy podaje

do publicznej wiadomo±ci do ko«ca lutego.

4. Na wolne miejsca w szkole, w przypadku okre±lonym w ust. 2 rekrutacj¦ przepro-

wadza si¦ na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów w oparciu o Regulamin

rekrutacji obowi¡zuj¡cy w szkole.

5. Do oddziaªu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Kornela Makuszy«-

skiego przyjmuje si¦ dzieci zgodnie z obowi¡zuj¡cym regulaminem.

6. Rodzice uczniów mog¡ zªo»y¢ wniosek o realizacj¦ obowi¡zku szkolnego poza pla-

cówk¡ w dowolnym momencie roku szkolnego. Do wniosku o speªnienie obowi¡zku

szkolnego poza placówk¡ nale»y doª¡czy¢:

1) opini¦ Poradni Psychologiczno � Pedagogicznej;

2) o±wiadczenie rodziców o zapewnieniu warunków umo»liwiaj¡cych realizacj¦ pod-

stawy programowej obowi¡zuj¡cej na danym etapie ksztaªcenia;

3) zobowi¡zanie rodziców do przyst¦powania w ka»dym roku szkolnym przez dziecko

obj¦te edukacj¡ domow¡ do rocznych egzaminów klasy�kacyjnych.

7. Rodzice sze±ciolatków, którzy uwa»aj¡, »e ich dziecko nie powinno jeszcze rozpocz¡¢

edukacji szkolnej lub po rozpocz¦ciu roku szkolnego uznaj¡, »e dziecko powinno

wróci¢ do przedszkola � mog¡ zªo»y¢ wniosek o odroczenie obowi¡zku szkolnego

a» do ko«ca roku, w którym dziecko ko«czy 6 lat. Aby odroczy¢ speªnianie przez

dziecko sze±cioletnie obowi¡zku szkolnego rodzice powinni:
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1) Wyst¡pi¢ do publicznej lub niepublicznej Poradni Psychologiczno � Pedagogicz-

nej o wydanie opinii w sprawie potrzeby odroczenia speªniania przez dziecko

obowi¡zku szkolnego w danym roku szkolnym.

ROZDZIA� 2. - PRAWA I OBOWI�ZKI

�33

1. Ucze« ma prawo do:

1) wªa±ciwie zorganizowanego procesu ksztaªcenia zgodnie z zasadami higieny prac

umysªowych;

2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniaj¡cych bezpiecze«-

stwo, ochron¦ przed wszelkimi formami przemocy �zycznej b¡d¹ psychicznej oraz

ochron¦ i poszanowanie jego godno±ci wªasnej w sprawach osobistych, rodzin-

nych i kole»e«skich;

3) uzyskania w uzasadnionych przypadkach dora¹nej pomocy: zasiªku losowego,

korzystania z kolonii zdrowotnych i bezpªatnego korzystania ze stoªówki szkol-

nej;

4) »yczliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno � wychowaw-

czym;

5) swobody wyra»ania my±li i przekona« w szczególno±ci dotycz¡cych »ycia szkoªy,

a tak»e ±wiatopogl¡dowych i religijnych - je±li nie narusza to niczyjej godno±ci

osobistej ani opinii szkoªy;

6) rozwijania zainteresowa«, zdolno±ci i talentów uczestnicz¡c w zaj¦ciach poza-

lekcyjnych typu: koªa przedmiotowe, SKS, chór szkolny, kursy j¦zykowe;

7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny - zgodnie z wewn¡trzszkolnym sys-

temem oceniania;

8) pomocy w przypadku trudno±ci w nauce poprzez:

a) indywidualizacj¦ procesu nauczania,

b) nauczanie indywidualne,

c) zaj¦cia dydaktyczno - wyrównawcze,

d) zaj¦cia specjalistyczne,

e) pomoc kole»e«sk¡ w klasie,

f) dodatkow¡ pomoc nauczyciela,
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g) korzystanie z poradnictwa psychologiczno � pedagogicznegoi zawodowego

w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej,

9) korzystania z pomieszcze« szkolnych, sprz¦tu, ±rodków dydaktycznych, ksi¦go-

zbioru biblioteki podczas zaj¦¢ pozalekcyjnych;

10) wpªywania na »ycie szkoªy przez dziaªalno±¢ samorz¡dow¡ oraz zrzeszenie si¦ w

organizacjach dziaªaj¡cych w szkole:

a) Samorz¡d Uczniowski,

b) Liga Ochrony Przyrody,

c) Szkolne Koªo Krajoznawczo - Turystyczne,

d) PCK, Klub Wiewiórka dla klas I � III przy PCK,

e) ZHP.

11) ucze« ma prawo do skªadania egzaminu poprawkowego, sprawdzaj¡cego i klasy�-

kacyjnego, wery�kacyjnego, oraz ( jeden raz w ci¡gu danego etapu edukacyjnego)

do promocji warunkowej.

2. Uczniowie maj¡ prawo poprzez dziaªalno±¢ samorz¡dow¡, pod opiek¡ wychowawcy

organizowa¢ imprezy klasowe, szkolne i ±rodowiskowe:

1) Dzie« Wiosny (Dzie« Talentów) � wyj±cie poza szkoª¦ wymaga zgªoszenia imprez

i wypeªnienie karty wycieczki;

2) �wi¦to Patrona;

3) Dzie« Dziecka i Sportu;

4) Imprezy klasowe: Andrzejki, Mikoªajki, Walentynki itp., po zaj¦ciach lekcyjnych.

3. Samowolne opuszczanie szkoªy w trakcie ww. imprez jest niedozwolone.

�34

1. Ucze« ma obowi¡zek przestrzega¢ postanowie« zawartych w Statucie Szkoªy, a

w szczególno±ci:

1) niezakªócania przebiegu zaj¦¢ przez niewªa±ciwe zachowanie, za nieprzestrzeganie

tego obowi¡zku ucze« mo»e by¢ ukarany;

2) troszczy¢ si¦ o mienie szkoªy i jej estetyczny wygl¡d, stara¢ si¦ o utrzymanie

czysto±ci i porz¡dku w klasie, w szkole i obej±ciu szkoªy;

3) odpowiada¢ za wªasne »ycie, zdrowie i higien¦ oraz rozwój;

4) przestrzega¢ regulaminów pomieszcze« szkolnych wynikaj¡cych ze specy�ki ich

przeznaczenia (pracownie, ±wietlica, biblioteka).
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2. Uczniom zabrania si¦ wnoszenia na teren szkoªy ±rodków zagra»aj¡cych »yciu i zdro-

wiu.

3. Uczniowie maj¡ obowi¡zek szanowa¢ sprz¦t szkolny oraz wyposa»enie klas i in-

nych pomieszcze«. Za wyrz¡dzon¡ szkod¦ odpowiada materialnie ucze«, który j¡

wyrz¡dziª lub grupa uczniów przebywaj¡ca w miejscu jej dokonania.

4. Dy»urni klasowi dbaj¡ o przygotowanie sali do lekcji oraz kontroluj¡ jej stan po

sko«czonych zaj¦ciach.

5. Uczniowie nie mog¡ opuszcza¢ terenu szkoªy podczas przerwy.

6. Ka»dy ucze« kl. IV � VI ma obowi¡zek posiadania przy sobie dzienniczka jako

podstawowego dokumentu umo»liwiaj¡cego kontakt ze szkoª¡. Uczniom klas I � III

wszelkie informacje wychowawca wpisuje do zeszytu.

7. Ucze« ma obowi¡zek respektowa¢ zasady zwi¡zane z wªa±ciwym zachowaniem wo-

bec nauczycieli i innych pracowników szkoªy oraz pozostaªych uczniów, a w szcze-

gólno±ci okazywa¢ szacunek i uprzejmo±¢, by¢ grzecznym, posªusznym, zdyscypli-

nowanym, adekwatnie reagowa¢ na polecenia nauczyciela, wychowawcy, innych pra-

cowników szkoªy i uczniów. Stanowi¢ wzór dla innych, prezentuj¡c wysok¡ kultur¦

zachowania i sªowa.

8. Usprawiedliwienie nieobecno±ci na zaj¦ciach szkolnych odbywa si¦ na nast¦puj¡cych

zasadach:

1) rodzice ucznia maj¡ obowi¡zek usprawiedliwienia nieobecno±ci dziecka na zaj¦-

ciach szkolnych w formie pisemnej, telefonicznej lub osobistej w terminie 7 dni

od zako«czenia nieobecno±ci;

2) usprawiedliwienie nieobecno±ci dziecka na zaj¦ciach dydaktycznych dokonuj¡ ro-

dzice, nieobecno±¢ na egzaminach poprawkowych nale»y usprawiedliwi¢ za±wiad-

czeniem lekarskim;

3) w przypadku dªu»szej nieobecno±ci ucznia rodzice s¡ zobowi¡zani powiadomi¢

wychowawc¦ o przyczynie nieobecno±ci ju» w trakcie jej trwania;

4) je»eli wychowawca ma w¡tpliwo±ci, co do przyczyny nieobecno±ci informuje o

tym rodziców pisemnie, prosz¡c o dodatkowe wyja±nienia;

5) zwolnienie dokonywane przez rodziców mo»e mie¢ form¦ pisemn¡, telefoniczn¡

lub osobist¡;

6) zwolnienia ucznia z lekcji dokonuje wychowawca klasy lub nauczyciel prowadz¡cy

zaj¦cia w danej klasie;
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7) wychowawca klasy w porozumieniu z opiekunem grupy uczniów usprawiedliwia

nieobecno±¢ na cz¦±ci lub wszystkich lekcjach w danym dniu, je»eli ucznio-

wie uczestnicz¡ w innych zaj¦ciach szkolnych (wycieczka, wyjazd, zawody, kon-

kursy);

8) nauczyciel prowadz¡cy lekcj¦ ma obowi¡zek sprawdzania obecno±ci i dokonywa-

nia stosownych zapisów w dzienniku lekcyjnym zgodnie z ustalonymi zasadami

zawartymi w tabeli:

Sposób oznaczania Uwagi

Obecno±ci |

Nieobecno±ci

Nieobecno±ci nieusprawiedliwione N

Nieobecno±ci usprawiedliwione U

Spó¹nienia S10 (w minutach)

Konkursy K

Zawody Z

Uroczysto±ci, wyj±cia, wycieczki W

Je»eli ucze« wychodzi na konkurs |/K

lub zawody w trakcie lekcji

Je»eli ucze« nie chodzi X Nie liczymy go do

na religi¦ stanu klasy na lekcji

Na lekcjach ª¡czonych ka»dy

z nauczycieli zaznacza liczb¦ X/Y

uczniów obecnych i nieobecnych

�35

1. Ka»dy ucze« zobowi¡zany jest do zachowania schludnego wygl¡du oraz noszenia

stroju szkolnego ( dziewczynki biaªa bluzka i ciemna spódnica, chªopcy biaªa ko-

szula, ciemne spodnie) w czasie:

1) uroczysto±ci szkolnych wynikaj¡cych z ceremoniaªu szkolnego;

2) grupowych lub indywidualnych wyj±¢ poza teren szkoªy w charakterze reprezen-

tacji;

3) imprez okoliczno±ciowych, je±li tak¡ decyzje podejmie wychowawca lub rada pe-

dagogiczna;

�36

67



1. Dla uczniów wyró»niaj¡cych si¦ w nauce oraz »yciu pozalekcyjnym szkoªy ustanawia

si¦ nast¦puj¡cy system wyró»nie« i nagród:

1) pochwaªa ustna wychowawcy klasy;

2) pochwala ustna dyrektora na apelach w grupach wiekowych oraz wobec caªej

spoªeczno±ci uczniowskiej;

3) pochwaªa ustna wychowawcy lub dyrektora wobec rodziców;

4) informacja o osi¡gni¦ciach indywidualnych oraz zespoªowych na gazetce szkolnej;

5) dyplomy lub nagrody rzeczowe za znacz¡ce osi¡gni¦cia indywidualne lub zespo-

ªowe przyznane przez Rad¦ Pedagogiczn¡ na wniosek dyrektora, wychowawcy,

opiekuna lub organizacji mªodzie»owej.

2. Na zako«czenie roku lub nauki w szkole przewiduje si¦ nast¦puj¡ce wyró»nienia:

1) ±wiadectwa z wyró»nieniem;

2) nagrody Dyrektora Szkoªy dla absolwenta szkoªy:

a) z najwy»sz¡ ±redni¡ ocen,

b) wzorowym zachowaniem,

3) nagrody rzeczowe ufundowane przez Rad¦ Rodziców, Sponsorów dla absolwentów

szkoªy:

a) osi¡gaj¡cych wysokie wyniki w nauce;

b) wzorowe lub bardzo dobre zachowanie;

c) posiadaj¡cych osi¡gni¦cia w konkursach przedmiotowych oraz zawodach spor-

towych.

4) wpis do Zªotej Ksi¦gi � absolwenci;

5) uczniowie klas I � V na zako«czenie roku szkolnego otrzymuj¡ nagrody ksi¡»-

kowe:

a) klasy IV - V:

- najwy»sza ±rednia stopni w klasie,

- wzorowe zachowanie,

- szczególne osi¡gni¦cia w konkursach, zawodach sportowych na szczeblu

mi¦dzyszkolnym, ±rodowiskowym, powiatowym, ogólnopolskim,

b) ucze« klasy I-III otrzymuje nagrody ksi¡»kowe je»eli:

- wyró»nia si¦ bardzo wysokim poziomem wiadomo±ci i umiej¦tno±ci w za-

kresie wszystkich aktywno±ci,
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- pracuje samodzielnie, systematycznie, odpowiedzialnie,

- wykonuje zadania dodatkowe, proponuje wªasne, oryginalne rozwi¡zania,

- aktywnie pracuje na rzecz klasy i szkoªy wykazuj¡c si¦ wªasn¡ inicjatyw¡,

- reprezentuje szkoª¦ uczestnicz¡c w ró»nych konkursach, akcjach szkolnych

i ±rodowiskowych,

- szanuje wªasno±¢ osobist¡ i spoªeczn¡,

- przestrzega podstawowe zasady kulturalnego zachowania si¦ w stosunku do

osób starszych i kolegów,

- potra� wspóªdziaªa¢ w grupie zachowuj¡c pozytywne kontakty z rówie±ni-

kami.

6) przyznanie nagród i wyró»nie« na zako«czenie roku szkolnego wnioskowa¢ mog¡:

dyrektor szkoªy, wychowawcy, opiekunowie zespoªów i organizacji, nauczyciele

przedmiotów.

3. Nagrody przyznaje Rada Pedagogiczna.

4. �rodki na s�nansowanie nagród zabezpiecza Rada Rodziców, przekazuj¡ Sponsorzy

oraz szkoªa w ramach posiadanych ±rodków.

�37

1. Ucze« mo»e by¢ ukarany za nieprzestrzeganie statutu szkoªy przez:

1) upomnienie wychowawcy, nauczyciela w rozmowie z uczniem;

2) upomnienie wychowawcy, nauczyciela wobec caªej klasy;

3) wpisanie uwagi przez wychowawc¦, nauczyciela do "dzienniczka ucznia"i klaso-

wego zeszytu "pochwaª i uwag";

4) nagana wychowawcy wobec klasy;

5) nagana dyrektora szkoªy w indywidualnej rozmowie z uczniem;

6) nagana dyrektora szkoªy wobec klasy;

7) nagana dyrektora szkoªy udzielona wobec spoªeczno±ci uczniowskiej na apelu

ogólnoszkolnym, w/w formy kar (pkt 4 - 7) odnotowa¢ w dzienniczku ucznia i

klasowym zeszycie pochwaª i uwag;

8) zawieszenie przez dyrektora na wniosek wychowawcy, opiekunów organizacji,

czªonków RSU, prawa do peªnienia funkcji (w radzie samorz¡du klasowego, ra-

dzie samorz¡du szkolnego, przewodnicz¡cych organizacji szkolnych) na 1 okres

roku szkolnego oraz reprezentowania szkoªy w ±rodowisku;
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9) zawieszenie przez dyrektora na wniosek wychowawcy i nauczycieli prawa do

korzystania z niektórych form opieki socjalnej na 1 okres roku szkolnego;

10) przeniesienie przez dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej do równolegªej

klasy w swojej szkole;

11) przeniesienie przez kuratora do innej szkoªy na wniosek dyrektora szkoªy; o prze-

niesienie ucznia do innej szkoªy wnioskuje si¦, gdy:

a) notorycznie ªamie przepisy regulaminu szkolnego, otrzymaª kary przewidziane

w regulaminie, regularnie stosowane ±rodki zaradcze nie przynosz¡ po»¡da-

nych efektów,

b) zachowuje si¦ w sposób demoralizuj¡cy b¡d¹ agresywny, zagra»aj¡cy zdrowiu

i »yciu innych uczniów,

c) dopuszcza si¦ czynów ªami¡cych prawo, np. kradzie»e, wymuszenia, zastra-

szanie.

2. Zabrania si¦ noszenia telefonów komórkowych i innych urz¡dze« elektronicznych na

terenie szkoªy.

Ucze« za nieprzestrzeganie okre±lonej zasady mo»e by¢ ukarany przez:

1) zabranie aparatu lub innego urz¡dzenia elektronicznego przez nauczyciela i po-

wiadomienie rodziców;

2) obni»enie oceny zachowania (o jedna ocen¦ ni»ej);

3) wykonanie pracy na rzecz szkoªy;

4) udzielenie kary, nagany zgodnej ze statutem szkoªy.

3. Ucze« w szczególnych przypadkach (choroba, sytuacja losowa, kontakt z rodzi-

cem, prawnym opiekunem) ma mo»liwo±¢ korzystania z telefonu stacjonarnego w

sekretariacie szkoªy.(0627216764).

4. Wychowawcy klas I-VI i oddziaªu przedszkolnego s¡ zobowi¡zani do posiadania

kontaktu telefonicznego z rodzicami uczniów.

5. Ucze«, który nie respektuje zasad wªa±ciwego zachowania wobec nauczycieli i innych

pracowników szkoªy oraz pozostaªych uczniów mo»e by¢ ukarany przez:

1) powiadomienie rodziców poprzez wpis do dzienniczka, zeszytu, czy listu poleco-

nego i w Jego obecno±ci przeprowadzenia analizy zachowania;

2) konsultacja z pedagogiem;

3) udzielenie upomnienia, nagany zgodnie ze statutem szkoªy;
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4) wykonanie dodatkowych prac na rzecz szkoªy;

5) obni»enie zachowania,(o jedn¡ ocen¡ ni»ej);

6) wyª¡czenie ucznia z imprez klasowych, szkolnych organizowanych poza zaj¦ciami

obowi¡zkowymi.

6. Od wymierzonej kary przysªuguje uczniowi odwoªanie do dyrektora szkoªy przez:

1) samorz¡d uczniowski;

2) wychowawc¦ klasy;

3) piekuna organizacji;

4) rodziców.

7. Zªo»one odwoªania bada dyrektor szkoªy. W przypadku zasadno±ci tre±ci odwoªania

dyrektor obni»a lub anuluje kar¦ informuj¡c wnioskodawc¦. Je»eli wymierzona kara

w wyniku badania okazaªa si¦ sªuszn¡, dyrektor pozostawia kar¦ w mocy o czym

informuje wnioskodawc¦.

8. Decyzja dyrektora jest ostateczna.

9. Odwoªanie, o którym mowa w ust 6 oraz wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy,

o którym mowa w ust. 6, skªada si¦ w formie pisemnej bezpo±rednio do rozpatru-

j¡cego odwoªanie w terminie 7 dni od dnia powiadomienia odpowiednio ucznia lub

rodzica (prawnego opiekuna) ucznia o naªo»onej karze.

Dyrektor ma 14 dni na rozpatrzenie wniosku rodziców (prawnych opiekunów).

�38

1. Propozycje zmian do praw i obowi¡zków ucznia mog¡ zgªasza¢ nauczyciele, rodzice

i uczniowie.

2. Proponowane zmiany wymagaj¡ akceptacji rady pedagogicznej.

3. Do przestrzegania praw i obowi¡zków ucznia zobowi¡zani s¡ zarówno uczniowie,

jak i nauczyciele.
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DZIA� VI - WEWN�TRZSZKOLNE ZASADY

OCENIANIA

ROZDZIA� 1. - POSTANOWIENIA OGÓLNE

�39

1. Ocenianiu podlegaj¡:

1) osi¡gni¦cia edukacyjne ucznia;

2) zachowanie ucznia.

2. Ocenianie osi¡gni¦¢ edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczy-

cieli poziomu i post¦pów w opanowaniu przez ucznia wiadomo±ci i umiej¦tno±ci

w stosunku do:

1) wymaga« okre±lonych w podstawie programowej ksztaªcenia ogólnego oraz edu-

kacyjnych wynikaj¡cych z realizowanych w szkole programów nauczania;

2) wymaga« edukacyjnych wynikaj¡cych z realizowanych w szkole programów

nauczania � w przypadku dodatkowych zaj¦¢ edukacyjnych.

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawc¦ oddziaªu,

nauczycieli oraz uczniów danego oddziaªu stopnia respektowania przez ucznia zasad

wspóª»ycia spoªecznego i norm etycznych oraz obowi¡zków okre±lonych w statucie

szkoªy.

4. Ocenianie osi¡gni¦¢ edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa si¦ w ramach oce-

niania wewn¡trzszkolnego, które ma na celu:

1) informowanie ucznia o poziomie jego osi¡gni¦¢ edukacyjnych i jego zachowaniu

oraz o post¦pach w tym zakresie;

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji

o tym, co zrobiª dobrze i jak powinien si¦ dalej uczy¢;

3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania wªasnego rozwoju;

4) motywowanie ucznia do dalszych post¦pów w nauce i zachowaniu;

5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o post¦pach i trudno±ciach

w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;

6) umo»liwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej.
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5. Ocenianie wewn¡trzszkolne obejmuje:

1) formuªowanie przez nauczycieli wymaga« edukacyjnych niezb¦dnych do otrzyma-

nia przez ucznia poszczególnych ±ródrocznych i rocznych, ocen klasy�kacyjnych

z obowi¡zkowych i dodatkowych zaj¦¢ edukacyjnych;

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

3) ustalanie ocen bie»¡cych i ±ródrocznych ocen klasy�kacyjnych z obowi¡zkowych

i dodatkowych zaj¦¢ edukacyjnych a tak»e ±ródrocznej oceny klasy�kacyjnej

zachowania;

4) przeprowadzanie egzaminów klasy�kacyjnych; poprawkowych i sprawdzaj¡cych;

5) ustalanie rocznych ocen klasy�kacyjnych z obowi¡zkowych i dodatkowych zaj¦¢

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasy�kacyjnej zachowania;

6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wy»szych ni» przewidywane rocznych,

ocen klasy�kacyjnych z zaj¦¢ edukacyjnych oraz rocznej oceny klasy�kacyjnej

zachowania;

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o post¦pach

i trudno±ciach w nauce i zachowaniu ucznia, o szczególnych uzdolnieniach

ucznia oraz zasad wgl¡du do dokumentacji oceniania i pisemnych prac uczniów.

6. Zasady oceniania z religii (etyki) odbywa si¦ zgodnie z przepisami wydanymi na

podstawie Ustawy o Systemie O±wiaty art. 12 ust.2.

�40

1. Rok szkolny dzielony jest na dwa okresy:

1) okres I (od wrze±nia do ferii zimowych);

2) okres II (po feriach zimowych do ferii letnich).

2. Ucze« w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:

1) bie»¡ce;

2) klasy�kacyjne:

a) ±ródroczne,

b) roczne.
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3. Przyjmuje si¦ zaproponowan¡ przez MEN skal¦ ocen bie»¡cych i ±ródrocznych oraz

rocznych ocen klasy�kowania w kl. IV � VI:

celuj¡cy - 6

bardzo dobry - 5

dobry - 4

dostateczny - 3

dopuszczaj¡cy - 2

niedostateczny - 1

4. Nauczyciele na pocz¡tku ka»dego roku szkolnego informuj¡ uczniów oraz ich rodzi-

ców o:

1) wymaganiach edukacyjnych niezb¦dnych do otrzymania przez ucznia poszcze-

gólnych ±ródrocznych i rocznych, ocen klasy�kacyjnych z zaj¦¢ edukacyjnych,

wynikaj¡cych z realizowanego przez siebie programu nauczania;

2) sposobach sprawdzania osi¡gni¦¢ edukacyjnych uczniów;

3) warunkach i trybie otrzymania wy»szej ni» przewidywana rocznej oceny klasy-

�kacyjnej z zaj¦¢ edukacyjnych.

5. Wychowawca oddziaªu na pocz¡tku ka»dego roku szkolnego informuje uczniów oraz

ich rodziców o:

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;

2) warunkach i trybie otrzymania wy»szej ni» przewidywana rocznej oceny klasy-

�kacyjnej zachowania.

6. Ocena ±ródroczna i roczna z poszczególnych przedmiotów w kl. IV, V i VI jest

wynikiem ocen cz¡stkowych.

7. Szczegóªowy zakres wymaga« na poszczególne stopnie ustalaj¡ dla danego przed-

miotu szkolne zespoªy przedmiotowe. Nauczyciel zapoznaje uczniów i rodziców

(prawnych opiekunów) ze szczegóªowymi wymaganiami edukacyjnymi ze swojego

przedmiotu na pocz¡tku roku szkolnego.

8. Przedmiotowe zakresy wymaga« mog¡ by¢ mody�kowane, ale zmiany mo»na wpro-

wadza¢ jako obowi¡zuj¡ce dopiero od nowego roku szkolnego.

9. Stopnie s¡ jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).
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10. Nauczyciel jest obowi¡zany dostosowa¢ wymagania edukacyjne do indywidualnych

potrzeb psycho�zycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia

i odchylenia rozwojowe lub specy�czne trudno±ci w uczeniu si¦, uniemo»liwiaj¡ce

sprostanie tym wymaganiom.

11. Wymagania edukacyjne do ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia

rozwojowe lub specy�czne trudno±ci w uczeniu si¦, znajduj¡ si¦ w kryteriach

oceniania z danego przedmiotu.

Ponadto nale»y:

1) stosowa¢ pochwaªy jako zach¦t¦ pracy,

2) prowadzi¢ indywidualn¡ prac¦ nauczyciela z uczniem,

3) stosowa¢ zadania o obni»onym stopniu trudno±ci

4) kierowa¢ ucznia na zaj¦cia kompensacyjno � korekcyjne, zespoªów wyrównaw-

czych,

5) ocenia¢ wg indywidualnych post¦pów.

12. Przy ustalaniu oceny z wychowania �zycznego, zaj¦¢ technicznych, plastyki, muzyki

nale»y w szczególno±ci bra¢ pod uwag¦ wysiªek wkªadany przez ucznia w wywi¡-

zywanie si¦ z obowi¡zków, wynikaj¡cych ze specy�ki tych zaj¦¢.

13. Dyrektor szkoªy zwalnia ucznia z zaj¦¢ wychowania �zycznego, zaj¦¢ kompute-

rowych na podstawie opinii o ograniczonych mo»liwo±ciach uczestniczenia ucznia

w tych zaj¦ciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas okre±lony w tej opinii:

1) w przypadku zwolnienia ucznia z zaj¦¢ wychowania �zycznego, zaj¦¢ kompu-

terowych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasy�kacyjnej

wpisuje si¦ zwolniony albo zwolniona;

2) uczniów posiadaj¡cych caªoroczne zwolnienie lekarskie z wychowania �zycznego

� zwalnia dyrektor szkoªy;

3) uczniowie s¡ zwolnieni z ¢wicze« a nie z lekcji wychowania �zycznego to znaczy

winni przebywa¢ na lekcji;

4) w sporadycznych wypadkach mog¡ by¢ zwolnieni z uczestnictwa w lekcji maj¡c

zwolnienie rodzica z zapewnieniem, »e rodzic ponosi odpowiedzialno±¢ za ich

bezpiecze«stwo,

5) w wyj¡tkowych wypadkach, gdy schorzenie wyklucza pobyt ucznia w sali lub

na boisku szkolnym (np. alergia na kurz itp. dokumentowane przez lekarza

specjalist¦) rodzic mo»e zwolni¢ dziecko bior¡c za nie peªn¡ odpowiedzialno±¢ �

pro±ba o zwolnienie skierowana do Dyrekcji Szkoªy,
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6) nauczyciel wpisuje nieobecno±¢ ucznia na lekcji usprawiedliwiaj¡c j¡ (dotyczy to

pierwszych i ostatnich godzin, je±li lekcja jest w ±rodku nauczyciel powierza

ucznia opiece innego nauczyciela lub piel¦gniarki szkolnej;

7) w wy»ej wymienionej sytuacji opiek¦ mo»e sprawowa¢ rodzic ponosz¡c peªn¡

odpowiedzialno±¢ za dziecko. Jest to równie» nieobecno±¢ usprawiedliwiona na

zaj¦ciach wychowania �zycznego.

14. Dyrektor szkoªy zwalnia ucznia z wykonywania okre±lonych ¢wicze« �zycznych

na zaj¦ciach wychowania �zycznego, na podstawie opinii o ograniczonych mo»li-

wo±ciach wykonywania przez ucznia tych ¢wicze« wydanej przez lekarza, na czas

okre±lony w tej opinii.

15. Dyrektor szkoªy na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opi-

nii poradni psychologiczno � pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia

ucznia z wad¡ sªuchu lub z gª¦bok¡ dysleksj¡ rozwojow¡ z nauki drugiego j¦zyka

obcego. Zwolnienie mo»e dotyczy¢ cz¦±ci lub caªego okresu ksztaªcenia w danym

typie szkoªy.

1) W przypadku ucznia posiadaj¡cego orzeczenie o potrzebie ksztaªcenia specjal-

nego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego j¦zyka obcego

mo»e nast¡pi¢ na podstawie tego orzeczenia.

2) W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego j¦zyka obcego w dokumenta-

cji przebiegu nauczania zamiast oceny klasy�kacyjnej wpisuje si¦ zwolniony lub

zwolniona.

�41

1. Klasy�kacja ±ródroczna polega na okresowym podsumowaniu osi¡gni¦¢ edukacyj-

nych ucznia z zaj¦¢ edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu ±ródrocznych

ocen klasy�kacyjnych z tych zaj¦¢ i ±ródrocznej oceny klasy�kacyjnej zachowania.

1) Klasy�kacj¦ ±ródroczn¡ uczniów przeprowadza si¦, co najmniej raz w ci¡gu roku

szkolnego.

2) Je»eli w wyniku klasy�kacji ±ródrocznej stwierdzono, »e poziom osi¡gni¦¢ edu-

kacyjnych ucznia w zakresie danego przedmiotu uniemo»liwia lub utrudnia kon-

tynuowanie nauki w klasie programowo wy»szej szkoªa w miar¦ mo»liwo±ci

stwarza uczniowi szans¦ uzupeªnienia braków.
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2. Rodziców informuje si¦ o rozwoju i post¦pach dziecka poprzez spotkania raz w mie-

si¡cu (Otwarte ±rody), spotkania konsultacyjne na pro±b¦ wychowawcy i nauczy-

ciela ucz¡cego danego przedmiotu, zebrania z rodzicami trzy razy w roku, wpisy

w dzienniczku ucznia, listy polecone do rodziców.

3. Badanie wyników:

1) diagnoza przedszkolna;

2) diagnoza wst¦pna klas I;

3) badanie wyników klas III;

4) sprawdzian wiadomo±ci kl. VI � badanie wewn¦trzne, zewn¦trzne;

5) test kompetencji klas V;

6) wynikaj¡ce z nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoªy i priorytetów MEN.

4. Klasy�kacja roczna polega na podsumowaniu osi¡gni¦¢ edukacyjnych ucznia z zaj¦¢

edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych

stopni klasy�kacyjnych z tych zaj¦¢ i rocznej stopni klasy�kacyjnej zachowania.

5. Przed rocznym klasy�kacyjnym zebraniem rady pedagogicznej wychowawca i po-

szczególni nauczyciele s¡ obowi¡zani poinformowa¢ ucznia i jego rodziców (praw-

nych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych stopniach klasy�kacyjnych

z zaj¦¢ edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasy�kacyjnej zachowania.

6. Na miesi¡c przed klasy�kacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawca

klasy powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) pisemnie o przewidywanym

stopniu niedostatecznym (w sytuacjach losowych listem poleconym). Wszystkie

oceny wychowawca klasy na tydzie« przed posiedzeniem rady pedagogicznej od-

notowujew dzienniczku ucznia, co zostaje potwierdzone podpisem jego rodziców

(prawnych opiekunów).

7. W przypadku nieobecno±ci ucznia w szkole obowi¡zkiem rodzica jest zgªoszenie sie

do wychowawcy klasy w celu uzyskania informacji na temat przewidywanych dla

dziecka stopniach klasy�kacyjnych z zaj¦¢ edukacyjnych i przewidywanej rocznej

ocenie klasy�kacyjnej zachowania.

8. �ródroczne i roczne stopniach klasy�kacyjne z obowi¡zkowych zaj¦¢ edukacyj-

nych ustalaj¡ nauczyciele prowadz¡cy poszczególne obowi¡zkowe zaj¦cia eduka-

cyjne, a ±ródroczn¡ i roczn¡ ocen¦ klasy�kacyjn¡ zachowania � wychowawca klasy

po uzyskaniu opinii nauczycieli i uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
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9. �ródroczne i roczne stopnie klasy�kacyjne z dodatkowych zaj¦¢ edukacyjnych usta-

laj¡ nauczyciele prowadz¡cy poszczególne dodatkowe zaj¦cia edukacyjne. Roczna

stopnia klasy�kacyjna z dodatkowego zaj¦cia edukacyjnego nie ma wpªywu na pro-

mocj¦ do klasy programowo wy»szej, ani na uko«czenie szkoªy.

ROZDZIA� 2. - WEWN�TRZSZKOLNE ZASADY

OCENIANIA UMIEJ�TNO�CI I WIADOMO�CI UCZNIÓW

W KL. I-III

�42

1. W klasach I�III ustalana jest jedna roczna ocena klasy�kacyjna z obowi¡zkowych

zaj¦¢ edukacyjnych oraz jedna roczna ocena klasy�kacyjna z zaj¦¢ dodatkowych.

�ródroczne i roczne klasy�kacyjne z zaj¦¢ edukacyjnych oraz zachowania s¡ oce-

nami opisowymi z wyj¡tkiem religii, gdzie stosuje si¦ ocen¦ wyra»on¡ stopniem,

zgodnie z odr¦bnymi przepisami.

2. Ocenianiu podlegaj¡:

1) osi¡gni¦cia edukacyjne ucznia;

2) zachowanie ucznia.

3. Ocenianie osi¡gni¦¢ edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa si¦ w ramach we-

wn¡trzszkolnych zasad oceniania (WZO).

4. Ocenianie osi¡gni¦¢ edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczy-

cieli poziomu i post¦pów w opanowania przez ucznia wiadomo±ci i umiej¦tno±ci

w stosunku do wymaga« edukacyjnych wynikaj¡cych z podstawy programowej,

okre±lonej w odr¦bnych przepisach i realizowanych w szkole programów naucza-

nia, uwzgl¦dniaj¡cych t¦ podstaw¦.

5. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawc¦ klasy, na-

uczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad wspóª-

»ycia spoªecznego i norm etycznych.

6. Ocenianie ma na celu:

1) poinformowanie ucznia o post¦pie i poziomie jego osi¡gni¦¢ edukacyjnych;

2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju;

3) motywowanie ucznia do dalszej pracy;
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4) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o post¦pach, trudno±ciach

i specjalnych uzdolnieniach ucznia;

5) umo»liwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno

� wychowawczej.

7. Ocenianie bie»¡ce z zaj¦¢ edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz

przekazywanie uczniowi informacji o jego osi¡gni¦ciach edukacyjnych. Informacje

te maj¡ pomóc uczniowi w uczeniu si¦ poprzez wskazanie, co ucze« robi dobrze, co

i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej si¦ uczy¢.

8. W trakcie realizacji tre±ci programowych nauczyciele oceniaj¡ wszystkie formy

sprawdzenia wiedzy i umiej¦tno±ci zgodnie z punktowym systemem oceniania

w skali 1-6 punktów (klasy I i II ) oraz ocen¡ opisow¡ wspaniale, bardzo ªadnie,

ªadnie, staraj si¦, pracuj wi¦cej (klasy III) opatrzon¡ komentarzem ustnym, poprzez

wskazanie co ucze« robi dobrze co i jak powinien dalej si¦ uczy¢. Comiesi¦czne

karty bada« umiej¦tno±ci poddajemy ocenie wyra»onej umownym symbolem okre-

±laj¡cym poziom opanowania przez ucznia wiadomo±ci i umiej¦tno±ci oraz krótkim

komentarzem pisemnym lub ustnym.

9. W ocenianiu bie»¡cym dopuszcza si¦ obok oceny opisowej stosowanie ocen zgodnie

z wewn¡trzszkolnymi zasadami oceniania.

10. Rodzice otrzymuj¡ informacje o post¦pach dziecka poprzez ustne rozmowy z wy-

chowawc¡, uwagi pisemne w zeszytach, pisemn¡ ±ródroczn¡ ocen¦ opisow¡ oraz

w toku comiesi¦cznych konsultacji.

11. �ródroczna ocena opisowa sporz¡dzona w jednym egzemplarzu dla rodziców b¦dzie

opatrzona wskazówkami dotycz¡cymi dalszej pracy z uczniem. Roczn¡ ocen¦ kla-

sy�kacyjn¡ podsumowuj¡c¡ osi¡gni¦cia edukacyjne i oceny zachowania w formie

opisowej wpisuje si¦ na ±wiadectwo szkolne oraz do arkusza ocen.

12. Powtarzanie klasy przez ucznia edukacji wczesnoszkolnej jest mo»liwe w wyj¡tko-

wych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju, osi¡gni¦ciami ucznia w da-

nym roku szkolnym lub stanem zdrowia dziecka. Decyzj¦ tak¡ mo»e podj¡¢ rada

pedagogiczna na wniosek wychowawcy klasy po zasi¦gni¦ciu opinii rodziców ucznia

lub na wniosek rodziców po zasi¦gni¦ciu opinii wychowawcy.

13. Promocja ucznia klasy I i II do klasy programowo wy»szej jest mo»liwa tak»e

w ci¡gu roku szkolnego, je»eli poziom rozwoju i osi¡gni¦¢ ucznia rokuje opanowanie

przez niego w jednym roku szkolnym tre±ci nauczania przewidzianych w programie
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nauczania dwóch klas. Decyzj¦ w tej sprawie mo»e podj¡¢ rada pedagogiczna na

wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek

wychowawcy i po uzyskaniu zgody rodziców.

14. Ucze« uczestniczy w zaj¦ciach wychowania �zycznego z ograniczeniem wykonywa-

nia niektórych aktywno±ci. Jest wówczas oceniany i klasy�kowany, a nauczyciel ma

obowi¡zek dostosowania wymaga« edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i mo»-

liwo±ci dziecka, okre±lonych w opinii wydanej przez lekarza. Jednocze±nie istnieje

mo»liwo±¢ caªkowitego zwolnienia ucznia z realizacji zaj¦¢ wychowania �zycznego.

Zwolnienia dokonuje dyrektor szkoªy na podstawie opinii o okresowym braku mo»-

liwo±ci uczestniczenia ucznia w tych zaj¦ciach, wydanej przez lekarza. Ucze« nie

jest oceniany z realizacji zaj¦¢ wychowania �zycznego w okresie, w którym jest

z nich zwolniony.

ROZDZIA� 3. - WEWN�TRZSZKOLNY SYSTEM

OCENIANIA UMIEJ�TNO�CI I WIADOMO�CI UCZNIÓW

W KLASACH IV-VI

�43

1. Roczne (±ródroczne) oceny klasy�kacyjne z zaj¦¢ edukacyjnych, pocz¡wszy od klasy

IV szkoªy podstawowej ustala si¦ wedªug skali okre±lonej w statucie szkoªy:

stopie« celuj¡cy - 6 (cel)

stopie« bardzo dobry - 5 (bdb)

stopie« dobry - 4 (db)

stopie« dostateczny - 3 (dst)

stopie« dopuszczaj¡cy - 2 (dop)

stopie« niedostateczny - 1 (ndst)

2. Pozytywnymi ocenami klasy�kacyjnymi s¡ oceny ustalone w stopniach: 6, 5, 4, 3

i 2. Negatywn¡ ocen¡ klasy�kacyjn¡ jest ocena ustalona w stopniu 1.

3. Ocenianie bie»¡ce z zaj¦¢ edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz

przekazywanie uczniowi informacji o jego osi¡gni¦ciach edukacyjnych pomagaj¡cych

w uczeniu si¦, poprzez wskazanie, co ucze« robi dobrze, co i jak wymaga poprawy

oraz jak powinien dalej si¦ uczy¢.

4. W trakcie realizacji tre±ci programowych zawartych w danym dziale tematycznym,

nauczyciele oceniaj¡ wszystkie formy sprawdzenia wiedzy i umiej¦tno±ci stopniem
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opatrzonym komentarzem ustnym, poprzez wskazanie, co ucze« robi dobrze, co i jak

wymaga poprawy oraz jak powinien dalej si¦ uczy¢. Po zako«czeniu realizacji dziaªu

tematycznego poddaj¡ ocenie, wyra»onej stopniem poziom opanowania przez ucznia

wiadomo±ci i umiej¦tno±ci oraz krótkim komentarzem ustnym lub pisemnym.

5. Oceny klasy�kacyjne z zaj¦¢ edukacyjnych nie maj¡ wpªywu na ocen¦ klasy�kacyjn¡

z zachowania.

6. Ucze« mo»e zdobywa¢ oceny cz¡stkowe z:

1) prac pisemnych (prace klasowe, sprawdziany, kartkówki, testy),

2) odpowiedzi ustnych,

3) prac domowych,

4) aktywnego udziaªu w procesie lekcyjnym,

5) prowadzenia zeszytu,

6) ¢wicze« praktycznych,

7) dodatkowych nadobowi¡zkowych prac, zada«, referatów,

8) dobrowolnego udziaªu w konkursach, zawodach, olimpiadach.

7. Ucze« otrzymuje oceny za samodzielne prace pisemne:

1) praca klasowa � samodzielna praca pisemna trwaj¡ca od 1 do 2 godzin lekcyjnych

obejmuj¡ca wiedz¦ i umiej¦tno±ci minimum z jednego dziaªu;

a) w ci¡gu okresu nie mog¡ si¦ odby¢ z danego przedmiotu wi¦cej ni» trzy prace

klasowe,

b) o planowanym terminie pracy klasowej ucze« powinien by¢ poinformowany

z tygodniowym wyprzedzeniem,

c) poprawa prac klasowych z matematyki powinna by¢ przeprowadzona w ze-

szycie przedmiotowym,

d) prace klasowe z j¦zyka polskiego � stylistyczne powinny by¢ poprawione w ze-

szytach do prac klasowych lub na arkuszach A4, na których byªy pisane,

e) prace z nauki o j¦zyku i testy najpierw nale»y poprawia¢ w zeszycie przed-

miotowym, aby ucze« mógª wªa±ciwie poprawi¢ w zeszycie klasowym lub na

arkuszu A4.

2) sprawdzian � samodzielna praca sprawdzaj¡ca konkretne wiadomo±ci i umiej¦t-

no±ci trwaj¡ca nie dªu»ej ni» 40 minut;
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a) o planowanym sprawdzianie ucze« powinien by¢ powiadomiony na lekcji po-

przedniej, jednak nie pó¹niej ni» trzy dni przed terminem,

b) ilo±¢ sprawdzianów okre±laj¡ zespoªy przedmiotowe,

3) kartkówka � krótka, nie dªu»sza ni» 15 minut forma sprawdzania wiadomo±ci,

które ucze« powinien opanowa¢ w ci¡gu ostatnich co najwy»ej trzech lekcji lub

sprawdzenie zadania domowego. Nie wymaga zapowiedzenia przez ucz¡cego.

8. Na popraw¦ prac pisemnych nauczyciel ma dwa tygodnie czasu.

9. Prace pisemne o których mowa w ust. 7 pkt 1 s¡ obowi¡zkowe. Je»eli z przyczyn

losowych ucze« nie mógª jej napisa¢ z caª¡ klas¡, to powinien to uczyni¢ w terminie

dwutygodniowym od rozdania prac.

10. Przy ustalaniu oceny z wychowania �zycznego, zaj¦¢ technicznych, muzyki i plastyki

nale»y przede wszystkim bra¢ pod uwag¦ wysiªek wkªadany przez ucznia w wywi¡zy-

wanie si¦ z obowi¡zków wynikaj¡cych ze specy�ki tych zaj¦¢, a w przypadku wycho-

wania �zycznego tak»e systematyczno±¢ udziaªu ucznia w zaj¦ciach oraz aktywno±¢

ucznia w dziaªaniach podejmowanych przez szkoª¦ na rzecz kultury �zycznej.

11. Ucze« lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mog¡ zgªosi¢ zastrze»enia do dyrek-

tora szkoªy je»eli uznaj¡, »e roczna (±ródroczna) ocena klasy�kacyjna z zaj¦¢ edu-

kacyjnych lub roczna ocena klasy�kacyjna zachowania zostaªa ustalona niezgodnie

z przepisami prawa dotycz¡cymi trybu ustalania tej oceny. Zastrze»enia mog¡ by¢

zgªoszone w terminie do 7 dni po zako«czeniu zaj¦¢ dydaktyczno � wychowawczych.

�44

Kryteria stopni obowi¡zuj¡ce uczniów

1. Stopie« celuj¡cy otrzymuje ucze«, który:

1) opanowaª peªny zakres wiadomo±ci i umiej¦tno±ci wynikaj¡cych z programu na-

uczania w danej klasie

oraz

2) biegle posªuguje si¦ zdobytymi wiadomo±ciami w rozwi¡zywaniu problemów teo-

retycznych lub praktycznych w ramach programu danej klasy, proponuje rozwi¡-

zania nietypowe

lub

3) osi¡ga sukcesy w konkursach, zawodach sportowych i innych kwali�kuj¡c si¦

do �naªów na szczeblu wojewódzkim (terytorialnym, regionalnym), ponadwoje-

wódzkim albo krajowym lub posiada inne porównywalne osi¡gni¦cia
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2. Stopie« bardzo dobry otrzymuje ucze«, który:

1) opanowaª bardzo dobrze zakres wiedzy i umiej¦tno±ci wynikaj¡cy z programu

nauczania w danej klasie

oraz

2) sprawnie posªuguje si¦ zdobytymi wiadomo±ciami, rozwi¡zuje samodzielnie pro-

blemy teoretyczne i praktyczne uj¦te w podstawie programowej, potra� zasto-

sowa¢ posiadan¡ wiedz¦ do rozwi¡zywania zada« i problemów w nowych sytu-

acjach.

3. Stopie« dobry otrzymuje ucze«, który:

1) opanowaª w mniejszym zakresie wiadomo±ci i umiej¦tno±ci okre±lone wymaga-

niami edukacyjnymi wynikaj¡cymi z programu nauczania w danej klasie

oraz

2) poprawnie stosuje wiadomo±ci, rozwi¡zuje (wykonuje) samodzielnie typowe za-

dania teoretyczne lub praktyczne.

4. Stopie« dostateczny otrzymuje ucze«, który:

1) opanowaª wiadomo±ci i umiej¦tno±ci wynikaj¡ce z programu nauczania w danej

klasie w zakresie umo»liwiaj¡cym pozytywne post¦py w dalszym uczeniu si¦ ale

napotyka na pewne trudno±ci w ich zdobywaniu

oraz

2) rozwi¡zuje typowe zadania o ±rednim stopniu trudno±ci, czasem przy pomocy

nauczyciela.

5. Stopie« dopuszczaj¡cy otrzymuje ucze«, który:

1) w ograniczonym zakresie opanowaª wiadomo±ci i umiej¦tno±ci okre±lone wymaga-

niami edukacyjnymi wynikaj¡cymi z programu nauczania w danej klasie, a braki

i trudno±ci nie przekre±laj¡ mo»liwo±ci uzyskania (lub zdobycia) przez ucznia

wiedzy z danego przedmiotu w ci¡gu dalszej nauki

oraz

2) rozwi¡zuje (wykonuje) zadania typowe o niewielkim stopniu trudno±ci cz¦sto przy

pomocy nauczyciela.

6. Stopie« niedostateczny otrzymuje ucze«, który:

1) nie opanowaª wiadomo±ci i umiej¦tno±ci obj¦tych wymaganiami edukacyjnymi

wynikaj¡cymi z programu nauczania w danej klasie

oraz
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2) nie jest w stanie, nawet przy pomocy nauczyciela, rozwi¡za¢ (wykona¢) zada«

o niewielkim stopniu trudno±ci,

3) nauczyciele poszczególnych zaj¦¢ edukacyjnych uzasadniaj¡ pisemnie stopie« nie-

dostateczny z poszczególnych przedmiotów, przedstawiaj¡ na posiedzeniu rady

pedagogicznej ±ródrocznej i rocznej, co zostaje odnotowane w protokole.

7. W ocenianiu bie»¡cym dopuszcza si¦ stosowanie �+� i �−�.

1) Stopie« ze znakiem plus �+� otrzymuje ucze«, którego wiadomo±ci i umiej¦tno±ci

wykraczaj¡ nieznacznie ponad wymagania dla danego stopnia,

2) Stopie« ze znakiem minus �−� otrzymuje ucze«, którego wiadomo±ci i umiej¦t-

no±ci wykazuj¡ drobne braki w zakresie wymaga« dla danego stopnia.

�45

Promocja

1. Pocz¡wszy od klasy IV szkoªy podstawowej, ucze« otrzymuje promocj¦ do klasy

programowo wy»szej (na okres programowo wy»szy), je»eli ze wszystkich obowi¡zko-

wych zaj¦¢ edukacyjnych, okre±lonych w szkolnym planie nauczania, uzyskaª roczne

(±ródroczne) oceny klasy�kacyjne wy»sze od oceny niedostatecznej, z zastrze»eniem

Rozdz. V �38 ust.15.

2. Pocz¡wszy od klasy IV szkoªy podstawowej, ucze«, który w wyniku klasy�kacji rocz-

nej uzyskaª z obowi¡zkowych zaj¦¢ edukacyjnych ±redni¡ rocznych klasy�kacyjnych

ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobr¡ roczn¡ ocen¦ klasy�kacyjn¡

zachowania, otrzymuje promocj¦ do klasy programowo wy»szej z wyró»nieniem.

3. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasi¦gu wojewódzkim i ponadwojewódzkim

w szkole podstawowej otrzymuj¡ z danych zaj¦¢ edukacyjnych celuj¡c¡ roczn¡ (±ród-

roczn¡) ocen¦ klasy�kacyjn¡. Ucze«, który tytuª laureata konkursu przedmiotowego

o zasi¦gu wojewódzkim b¡d¹ laureata lub �nalisty olimpiady przedmiotowej uzyskaª

po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (okresowej) oceny klasy�kacyjnej z zaj¦¢ eduka-

cyjnych, otrzymuje z tych zaj¦¢ edukacyjnych celuj¡c¡ ko«cow¡ ocen¦ klasy�kacyjn¡.

4. Ucze«, który nie speªniª warunków okre±lonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji do

klasy programowo wy»szej i powtarza klas¦ (z zastrze»eniem �38 ust.15).

5. Ucze« ko«czy szkoª¦ podstawow¡:

1) je»eli w wyniku klasy�kacji ko«cowej, na któr¡ skªadaj¡ si¦ roczne oceny kla-

sy�kacyjne z obowi¡zkowych zaj¦¢ edukacyjnych uzyskane w klasie programowo

84



najwy»szej oraz roczne oceny klasy�kacyjne z obowi¡zkowych zaj¦¢ edukacyj-

nych, których realizacja zako«czyªa si¦ w klasach programowo ni»szych (okresach

programowo ni»szych) w szkole danego typu, z uwzgl¦dnieniem Rozdz. V �34

ust.3 oceny klasy�kacyjne z zaj¦¢ edukacyjnych wy»sze od oceny niedostatecz-

nej, z zastrze»eniem: o uko«czeniu szkoªy przez ucznia z upo±ledzeniem umysªo-

wym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zako«czenie klasy

programowo najwy»szej rada pedagogiczna, uwzgl¦dniaj¡c specy�k¦ tego ucznia

w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami);

2) ponadto przyst¡piª odpowiednio do sprawdzianu lub egzaminu.

6. Ucze« ko«czy szkoª¦ podstawow¡ z wyró»nieniem, je»eli w wyniku klasy�kacji ko«-

cowej uzyskaª z obowi¡zkowych zaj¦¢ edukacyjnych ±redni¡ ocen co najmniej 4,75

oraz co najmniej bardzo dobr¡ ocen¦ zachowania.

7. Na tydzie« przed klasy�kacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele po-

szczególnych przedmiotów i wychowawcy klas s¡ zobowi¡zani poinformowa¢ uczniów

o przewidywanych dla nich stopniach ±ródrocznych (rocznych), z poszczególnych

przedmiotów wpisuj¡c w dzienniczek ucznia do akceptacji rodziców.

8. O przewidywanym dla ucznia ±ródrocznych (rocznym) stopniu niedostatecznym na-

le»y poinformowa¢ ucznia i jego rodziców na miesi¡c przed klasy�kacyjn¡ rad¡ pe-

dagogiczn¡.

9. Pocz¡wszy od klasy IV szkoªy podstawowej ucze«, który w wyniki klasy�kacji rocz-

nej (±ródroczn¡) uzyskaª ocen¦ niedostateczn¡ z jednych albo dwóch obowi¡zkowych

zaj¦¢ edukacyjnych, mo»e zdawa¢ egzamin poprawkowy z tych zaj¦¢.

10. Dopuszcza si¦ przy stopniach ±ródrocznych stosowanie plusów i minusów.

11. Przy ocenianiu prac pisemnych (punktowanych) przyjmuje si¦ skal¦ procentow¡ in-

dywidualn¡ dla danego przedmiotu.

�46

Tryb odwoªawczy od rocznej (±ródrocznej) oceny klasy�kacyjnej z zaj¦¢

edukacyjnych, która zostaªa ustalona niezgodnie z przepisami prawa

o±wiatowego.

1. Ucze« lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mog¡ zgªosi¢ zastrze»enia w formie

pisemnej do dyrektora szkoªy, je»eli uznaj¡, »e roczna (±ródroczna) ocena klasy�-

kacyjna z zaj¦¢ edukacyjnych zostaªa ustalona niezgodnie z przepisami prawa doty-

cz¡cymi trybu ustalania tej oceny.
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2. Zastrze»enia mog¡ by¢ zgªoszone w terminie do 7 dni po zako«czeniu zaj¦¢ dydak-

tyczno � wychowawczych. Sprawdzian przeprowadza si¦ nie pó¹niej ni» w terminie

5 dni od dnia zgªoszenia zastrze»e«. Termin sprawdzianu uzgadnia si¦ z uczniem

i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

3. Zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy o systemie o±wiaty dyrektor szkoªy wstrzymuje

wykonanie uchwaªy rady pedagogicznej w cz¦±ci dotycz¡cej danego ucznia, która jest

niezgodna z przepisami prawa, a o wstrzymaniu wykonania uchwaªy niezwªocznie

powiadamia organ prowadz¡cy szkoª¦ oraz organ sprawuj¡cy nadzór pedagogiczny.

4. Organ sprawuj¡cy nadzór pedagogiczny uchyla uchwaª¦ w razie stwierdzenia jej nie-

zgodno±ci z przepisami prawa po zasi¦gni¦ciu opinii organu prowadz¡cego szkoª¦.

Rozstrzygni¦cie organu sprawuj¡cego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. Dyrek-

tor po wstrzymaniu wykonania uchwaªy rady pedagogicznej ma obowi¡zek powoªa¢

komisj¦ w skªad której wchodz¡:

1) dyrektor szkoªy albo nauczyciel zajmuj¡cy w tej szkole inne stanowisko kierow-

nicze � jako przewodnicz¡cy komisji,

2) nauczyciel prowadz¡cy dane zaj¦cia edukacyjne,

3) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoªy tego samego typu prowadz¡cych takie

same zaj¦cia edukacyjne.

5. Komisja przeprowadza sprawdzian wiadomo±ci i umiej¦tno±ci ucznia w formie pi-

semnej i ustnej, oraz ustala roczn¡ (±ródroczn¡) ocen¦ klasy�kacyjn¡ z danych zaj¦¢

edukacyjnych.

Sprawdzian wiadomo±ci i umiej¦tno±ci ucznia winien odby¢ si¦:

1) zaraz po wpªyni¦ciu wniosku i jego rozpatrzeniu (czerwiec) dla uczniów ko«cz¡-

cych szkoª¦ podstawow¡,

2) na pocz¡tku ostatniego tygodnia ferii letnich (ferii zimowych) dla uczniów, którzy

mog¡ uzyska¢ ±wiadectwo promocyjne,

3) o terminie sprawdzianu wiadomo±ci i umiej¦tno±ci informuje ucznia, jego rodzi-

ców (prawnych opiekunów) dyrektor szkoªy w ci¡gu dwóch dni od daty decyzji

organu sprawuj¡cego nadzór pedagogiczny,

4) form¦ pisemn¡ i ustn¡ sprawdzianu przygotowuj¡ nauczyciele danego przedmiotu

z uwzgl¦dnieniem wiadomo±ci i umiej¦tno±ci zawartych w kryteriach na dany

stopie«,

5) termin sprawdzianu uzgadnia si¦ z uczniami i jego rodzicami (prawnymi opieku-

nami) � ostateczny termin 15 wrze±nia.
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6. Nauczyciel mo»e by¢ zwolniony z udziaªu w pracy komisji na wªasn¡ pro±b¦ lub w in-

nych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoªy

powoªuje innego nauczyciela prowadz¡cego takie same zaj¦cia edukacyjne, z tym

»e powoªanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole nast¦puje w porozumieniu

z dyrektorem tej szkoªy.

7. Ustalona przez komisj¦ roczna (±ródroczn¡) ocena klasy�kacyjna z zaj¦¢ eduka-

cyjnych nie mo»e by¢ ni»sza od ustalonej wcze±niej oceny. Ocena ustalona przez

komisj¦ jest ostateczna z wyj¡tkiem niedostatecznej rocznej (±ródroczn¡) oceny kla-

sy�kacyjnej z zaj¦¢ edukacyjnych, która mo»e by¢ zmieniona w wyniku egzaminu

poprawkowego.

8. Z prac komisji sporz¡dza si¦ protokóª zawieraj¡cy:

1) skªad komisji,

2) termin sprawdzianu,

3) zadania (pytania) sprawdzaj¡ce,

4) wynik sprawdzianu oraz ustalon¡ ocen¦.

9. Protokóª stanowi zaª¡cznik do arkusza ocen ucznia.

10. Do protokoªu doª¡cza si¦ pisemne prace ucznia i zwi¦zª¡ informacj¦ o ustnych od-

powiedziach ucznia.

11. O nowej ocenie klasy�kacyjnejpowiadamia pisemnie ucznia, rodziców (prawnych

opiekunów) dyrektor szkoªy w ci¡gu 2 dni.

12. Ucze«, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przyst¡piª do sprawdzianu w wyzna-

czonym terminie, mo»e przyst¡pi¢ do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym

przez dyrektora szkoªy.

13. W/w przepisy stosuje si¦ odpowiednio w przypadku rocznej (±ródrocznej) oceny

klasy�kacyjnej z zaj¦¢ edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego

z tym, »e termin do zgªoszenia zastrze»e« wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia

egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisj¦ jest osta-

teczna.
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�47

Egzamin wery�kuj¡cy ocen¦ z pozytywnej na pozytywn¡ obowi¡zkowych

i dodatkowych zaj¦¢ edukacyjnych.

1. Je»eli ucze«, jego rodzice (prawni opiekunowie) uznaj¡, »e uzyskana ocena klasy�-

kacyjna z obowi¡zkowych i dodatkowych zaj¦¢ edukacyjnych ±ródroczna lub roczna

jest ich zdaniem zani»ona, wnosz¡ pisemne podanie o wery�kacj¦ oceny do dyrektora

szkoªy w terminie 2 dni od uzyskania informacji od nauczyciela ucz¡cego.

2. Dyrektor szkoªy po otrzymaniu pisemnego podania powoªuje komisj¦ wery�kacyjn¡,

która sprawdza zasadno±¢ w/w podania.

W skªad komisji wchodz¡:

1) dyrektor szkoªy,

2) wicedyrektor szkoªy,

3) wychowawca klasy,

4) nauczyciel ucz¡cy danego przedmiotu,

5) nauczyciel ucz¡cy ocenianego ucznia.

3. Komisja stwierdza zasadno±¢ podania, badaj¡c dokumentacj¦ (dziennik lekcyjny

z ocenami cz¡stkowymi ±ródrocznymi, rocznymi, zeszyty przedmiotowe, prace pi-

semne) w ci¡gu 2 dni.

4. Je»eli komisja wery�kacyjna stwierdzi, »e ocena wystawiona przez nauczyciela jest

wªa±ciwie udokumentowana wydaje decyzj¦ o wa»no±ci wystawionej wcze±niej oceny,

która jest ostateczna.

5. O decyzji komisji podtrzymuj¡cej ocen¦ powiadamia ucznia, jego rodziców (praw-

nych opiekunów) pisemnie dyrektor szkoªy w terminie 3 dni od decyzji komisji.

6. Je»eli komisja wery�kacyjna stwierdzi zasadno±¢ zªo»onego podania przez ucznia,

jego rodziców (prawnych opiekunów), wyznacza uczniowi egzamin wery�kuj¡cy ocen¦,

który skªada si¦ wyª¡cznie z cz¦±ci pisemnej.

7. Po posiedzeniu komisji wychowawca klasy powiadamia ucznia wpisem do dzien-

niczka, a dyrektor pisemnie jego rodziców (prawnych opiekunów) o decyzji komisji

i terminie egzaminu (w ci¡gu 3 dni).

8. Egzamin wery�kuj¡cy ocen¦ z pozytywnej na pozytywn¡ obowi¡zkowych i dodat-

kowych zaj¦¢ edukacyjnych jest przeprowadzony w pi¡tym dniu od decyzji komisji.

88



9. Nauczyciel ucz¡cy danego przedmiotu na polecenie dyrektora szkoªy opracowuje

test z uwzgl¦dnieniem wiadomo±ci i umiej¦tno±ci zawartych w kryteriach na wy»sz¡

ocen¦:

1) w przypadku nie wyra»enia zgody na opracowanie testu przez w/w nauczyciela,

test opracowuje inny nauczyciel ucz¡cy danego przedmiotu,

2) w szczególnych przypadkach ( po uzgodnieniu ) test opracowuje nauczyciel da-

nego przedmiotu z innej szkoªy); test zatwierdza dyrektor szkoªy.

10. Ucze« pisze test w obecno±ci wszystkich czªonków komisji.

11. Test sprawdza nauczyciel ucz¡cy w obecno±ci czªonków komisji.

12. Po przeprowadzeniu wszystkich czynno±ci komisja ustala ocen¦, która jest osta-

teczna.

13. Je»eli wynik egzaminu wery�kuj¡cego oka»e si¦ ni»szy, komisja pozostawia w mocy

ocen¦ wcze±niej ustalon¡ przez nauczyciela.

14. Komisja sporz¡dza protokóª zawieraj¡cy:

1) skªad komisji,

2) termin egzaminu wery�kuj¡cego ocen¦,

3) test pisemny,

4) wynik testu oraz ustalon¡ ocen¦.

15. O nowej ocenie klasy�kacyjnej powiadamia pisemnie ucznia, jego rodziców (praw-

nych opiekunów) dyrektor szkoªy w ci¡gu 2 dni.

�48

Egzamin klasy�kacyjny.

1. Je»eli w wyniku klasy�kacji ±ródrocznej (rocznej) stwierdzono, »e poziom osi¡gni¦¢

edukacyjnych ucznia uniemo»liwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie progra-

mowo wy»szej (okresie) szkoªa w miar¦ mo»liwo±ci stwarza uczniowi szans¦ uzupeª-

niania braków.

2. Ucze« mo»e nie by¢ klasy�kowany z jednego, kilku lub wszystkich zaj¦¢ eduka-

cyjnych, je»eli brak jest podstaw do ustalenia ±ródrocznej lub rocznej (±ródrocznej)

oceny klasy�kacyjnej z powodu nieobecno±ci ucznia na zaj¦ciach edukacyjnych prze-

kraczaj¡cej poªow¦ czasu przeznaczonego na zaj¦cia w szkolnym planie nauczania.
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3. Ucze« nieklasy�kowany z powodu usprawiedliwionej nieobecno±ci mo»e zdawa¢ eg-

zamin klasy�kacyjny, po uprzednim poinformowaniu wychowawcy klasy i nauczycieli

ucz¡cych danego przedmiotu.

4. Na wniosek ucznia nieklasy�kowanego z powodu nieobecno±ci nieusprawiedliwionej

lub na wniosek jego rodziców Rada Pedagogiczna mo»e wyrazi¢ zgod¦ na egzamin

klasy�kacyjny.

5. Egzamin klasy�kacyjny z plastyki, muzyki, informatyki (techniki) oraz wychowania

�zycznego powinien mie¢ przede wszystkim form¦ ¢wicze« praktycznych.

6. Egzamin klasy�kacyjny zdaje równie» ucze«:

1) realizuj¡cy na podstawie odr¦bnych przepisów indywidualny tok nauki,

2) ucze« speªniaj¡cy obowi¡zek szkolny lub obowi¡zek nauki poza szkoª¡.

7. Egzamin klasy�kacyjny przeprowadzany dla ucznia speªniaj¡cego obowi¡zek szkolny

lub obowi¡zek nauki poza szkoª¡ nie obejmuje obowi¡zkowych zaj¦¢ edukacyjnych:

technika, plastyka, muzyka i wychowanie �zyczne oraz dodatkowych zaj¦¢ eduka-

cyjnych.

8. Uczniowi speªniaj¡cemu obowi¡zek szkolny, lub obowi¡zek nauki poza szkoª¡ zda-

j¡cemu egzamin klasy�kacyjny nie ustala si¦ oceny zachowania.

9. Egzaminy klasy�kacyjne dla uczniów realizuj¡cych na podstawie odr¦bnych prze-

pisów indywidualny tok nauki lub speªniaj¡cych obowi¡zek szkolny lub obowi¡zek

nauki poza szkoª¡, przeprowadza si¦ w formie pisemnej i ustnej.

10. Egzamin klasy�kacyjny z plastyki, muzyki, zaj¦¢ technicznych, zaj¦¢ komputero-

wych i wychowania �zycznego ma przede wszystkim form¦ zada« praktycznych.

11. Egzamin klasy�kacyjny przeprowadza si¦ nie pó¹niej ni» w dniu poprzedzaj¡cy dzie«

zako«czenia rocznych zaj¦¢ dydaktyczno � wychowawczych. Termin egzaminu kla-

sy�kacyjnego uzgadnia si¦ z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

12. Egzamin klasy�kacyjny dla ucznia nieklasy�kowanego z powodu usprawiedliwionej

lub nieusprawiedliwionej nieobecno±ci przeprowadza nauczyciel danych zaj¦¢ eduka-

cyjnych w obecno±ci, wskazanego przez dyrektora szkoªy, nauczyciela takich samych

lub pokrewnych zaj¦¢ edukacyjnych.

13. Egzamin klasy�kacyjny dla ucznia speªniaj¡cego obowi¡zek szkolny lub nauki poza

szkoª¡ przeprowadza komisja, powoªana przez dyrektora szkoªy, który zezwoliª na
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speªnianie przez ucznia odpowiednio obowi¡zku szkolnego lub obowi¡zku nauki poza

szkoª¡. W skªad komisji wchodz¡:

1) dyrektor szkoªy albo nauczyciel zajmuj¡cy w tej szkole inne stanowisko kierow-

nicze � jako przewodnicz¡cy komisji;

2) nauczyciele obowi¡zkowych zaj¦¢ edukacyjnych okre±lonych w szkolnym planie

nauczania dla odpowiedniej klasy.

14. Przewodnicz¡cy komisji uzgadnia z uczniem speªniaj¡cym obowi¡zek szkolny lub

obowi¡zek nauki poza szkoª¡ oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczb¦

zaj¦¢ edukacyjnych, z których ucze« mo»e zdawa¢ egzaminy w ci¡gu jednego dnia.

15. W czasie egzaminu klasy�kacyjnego mog¡ by¢ obecni � w charakterze obserwatorów

� rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

16. Z przeprowadzonego egzaminu klasy�kacyjnego sporz¡dza si¦ protokóª zawieraj¡cy

w szczególno±ci:

1) imiona i nazwiska nauczycieli - skªad komisji;

2) termin egzaminu klasy�kacyjnego;

3) zadania (¢wiczenia) egzaminacyjne;

4) wyniki egzaminu klasy�kacyjnego oraz uzyskane oceny.

Do protokoªu doª¡cza si¦ pisemne prace ucznia i zwi¦zª¡ informacj¦ o ustnych odpowie-

dziach ucznia. Protokóª stanowi zaª¡cznik do arkusza ocen ucznia.

17. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasy�kacyjnego

roczna (±ródroczna) ocena klasy�kacyjna z zaj¦¢ edukacyjnych jest ostateczna (z

zastrze»eniem zawartym w przepisach szczegóªowych).

18. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasy�kacyjnego nie-

dostateczna roczna (±ródroczna) ocena klasy�kacyjna z zaj¦¢ edukacyjnych mo»e

by¢ zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego (z zastrze»eniem ust.1) Ustalona

przez wychowawc¦ klasy roczna ocena klasy�kacyjna zachowania jest ostateczna.

19. Ucze«, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przyst¡piª do egzaminu klasy�ka-

cyjnego w wyznaczonym terminie, mo»e przyst¡pi¢ do niego w dodatkowym termi-

nie wyznaczonym przez dyrektora szkoªy (z zastrze»eniem zawartym w przepisach

szczegóªowych).
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�49

Egzamin poprawkowy.

1. Pocz¡wszy od klasy czwartej szkoªy podstawowej, ucze«, który w wyniku klasy�ka-

cji rocznej (±ródrocznej) uzyskaª ocen¦ niedostateczn¡ z jednych albo dwóch obo-

wi¡zkowych zaj¦¢ edukacyjnych, mo»e zdawa¢ egzamin poprawkowy z tych zaj¦¢.

W wyj¡tkowych przypadkach rada pedagogiczna mo»e wyrazi¢ zgod¦ na egzamin

poprawkowy z dwóch zaj¦¢ edukacyjnych (udokumentowana dªugotrwaªa choroba,

trudna sytuacja rodzinna � alkoholizm, rodziny niepeªne, brak kontaktu z rodzi-

cami).

2. Egzamin poprawkowy skªada si¦ z cz¦±ci pisemnej oraz ustnej, z wyj¡tkiem egza-

minu z plastyki, muzyki, zaj¦¢ komputerowych, zaj¦¢ technicznych oraz wychowania

�zycznego, z których egzamin powinien mie¢ przede wszystkim form¦ zada« prak-

tycznych.

3. Tydzie« przed rad¡ pedagogiczn¡ nauczyciel danego przedmiotu informuje ucznia

i jego rodziców (prawnych opiekunów) o uzyskaniu oceny niedostatecznej i mo»li-

wo±ci zdawania egzaminu poprawkowego pisemnie.

4. Ucze« lub jego rodzice (prawni opiekunowie) informuj¡ pisemnie do dnia rady pe-

dagogicznej klasy�kacyjnej nauczyciela danego przedmiotu o przyst¡pieniu ucznia

do egzaminu poprawkowego.

5. Nauczyciel na posiedzeniu rady pedagogicznej przekazuje wy»ej wymienion¡ infor-

macj¦, która zostaje odnotowana w protokole.

6. Nauczyciel przygotowuje uczniowi parti¦ materiaªu do samodzielnego uzupeªnienia

braków w wiadomo±ciach i umiej¦tno±ciach.

7. W przypadku dwóch ocen niedostatecznych procedura przyst¡pienia do egzaminu

poprawkowego jest taka sama, jednak rada pedagogiczna podejmuje decyzj¦ o wy-

ra»eniu zgody.

8. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoªy do dnia zako«czenia

rocznych zaj¦¢ dydaktyczno � wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowa-

dza si¦ w ostatnim tygodniu ferii letnich, a w szkole, w której zaj¦cia dydaktyczno �

wychowawcze ko«cz¡ si¦ w styczniu � po zako«czeniu tych zaj¦¢, nie pó¹niej jednak

ni» do ko«ca lutego.

9. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powoªana przez dyrektora szkoªy.

W skªad komisji wchodz¡:
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1) dyrektor szkoªy albo nauczyciel zajmuj¡cy inne stanowisko kierownicze � jako

przewodnicz¡cy komisji;

2) nauczyciel prowadz¡cy dane zaj¦cia edukacyjne � jako egzaminuj¡cy;

3) nauczyciel prowadz¡cy takie same lub pokrewne zaj¦cia edukacyjne � jako czªo-

nek komisji.

10. Nauczyciel, o którym mowa w �49 ust.9 pkt 2, mo»e by¢ zwolniony z pracy w komisji

na wªasn¡ pro±b¦ lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim

przypadku dyrektor szkoªy powoªuje jako osob¦ egzaminuj¡c¡ innego nauczyciela

prowadz¡cego takie same zaj¦cia edukacyjne, z tym, »e powoªanie nauczyciela za-

trudnionego w innej szkole nast¦puje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoªy.

11. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporz¡dza si¦ protokóª zawieraj¡cy:

skªad komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik ocen¦ klasy�kacyjn¡

ustalon¡ przez komisj¦. Do protokoªu zaª¡cza si¦ pisemne prace ucznia i zwi¦zª¡

informacj¦ o ustnych odpowiedziach ucznia.

12. Ucze«, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przyst¡piª do egzaminu poprawko-

wego w wyznaczonym terminie, mo»e przyst¡pi¢ do niego w dodatkowym terminie,

okre±lonym przez dyrektora szkoªy, nie pó¹niej ni» do ko«ca wrze±nia.

13. Ucze«, który nie zdaª egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy

programowo wy»szej i powtarza klas¦, z zastrze»eniem �49 ust. 15.

14. O wynikach egzaminu poprawkowego informuje pisemnie ucznia, rodziców (praw-

nych opiekunów) dyrektor szkoªy w ci¡gu 2 dni.

15. Uwzgl¦dniaj¡c mo»liwo±ci edukacyjne ucznia szkoªy podstawowej rada pedagogiczna

mo»e jeden raz w ci¡gu danego etapu edukacyjnego promowa¢ warunkowo ucznia,

który nie zdaª egzaminu poprawkowego z jednych obowi¡zkowych zaj¦¢ edukacyj-

nych, pod warunkiem, »e te zaj¦cia edukacyjne s¡ zgodne ze szkolnym planem na-

uczania, realizowane w klasie programowo wy»szej.

16. Promocj¦ warunkow¡ ucznia zatwierdza rada pedagogiczna.

�50

Poprawa prac pisemnych

1. Je»eli ucze« nie uczestniczyª w sprawdzianie lub pracy klasowej nale»y mu umo»liwi¢

pisanie sprawdzianu w ci¡gu tygodnia od pojawienia si¦ w szkole, po uprzednim

uzgodnieniu terminu z nauczycielem. Je»eli nie wywi¡»e si¦ z w/w obowi¡zku,

otrzymuje ocen¦ niedostateczn¡.
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2. Poprawianie obowi¡zkowych prac pisemnych:

1) je»eli ucze« otrzymaª z pracy klasowej b¡d¹ sprawdzianu ocen¦ niedostateczn¡

lub ni»sz¡ od spodziewanej mo»e j¡ poprawi¢ wedªug tej samej skali punktowej

do dwóch tygodni od rozdania prac, prze czym poprawa jest dobrowolna i musi

odbywa¢ si¦ po lekcjach w terminie uzgodnionym przez nauczyciela,

3. W przypadku, gdy 50% uczniów danej klasy otrzyma oceny niedostateczne z obo-

wi¡zkowej pracy pisemnej, nauczyciel przedmiotu mo»e rozwa»y¢ konieczno±¢ po-

wtórzenia materiaªu i ponownego sprawdzenia stopnia jego opanowania.

4. Ocena ze sprawdzianu, pracy klasowej lub testu, która zostanie poprawiona przez

ucznia jest równie» brana pod uwag¦ przy wystawianiu oceny ±ródrocznej lub rocz-

nej.

5. Wszystkie prace pisemne � z wyj¡tkiem kartkówek powinny by¢ zapowiedziane co

najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.

ROZDZIA� 4. - WEWN�TRZSZKOLNY SYSTEM

OCENIANIA ZACHOWANIA W KLASACH IV-VI

�51

1. �ródroczna i roczna ocena klasy�kacyjna zachowania uwzgl¦dnia w szczególno±ci:

1) wywi¡zywanie si¦ z obowi¡zków ucznia;

2) post¦powanie zgodne z dobrem spoªeczno±ci szkolnej;

3) dbaªo±¢ o honor i tradycje szkoªy;

4) dbaªo±¢ o pi¦kno mowy ojczystej;

5) dbaªo±¢ o bezpiecze«stwo i zdrowie wªasne oraz innych osób;

6) godne, kulturalne zachowanie si¦ w szkole i poza ni¡;

7) wªa±ciwe zachowanie wobec nauczycieli i innych pracowników szkoªy oraz pozo-

staªych uczniów;

8) usprawiedliwianie, w okre±lonym terminie i formie, nieobecno±ci na zaj¦ciach

edukacyjnych;

9) dbaªo±¢ o schludny wygl¡d;

10) korzystanie z telefonów komórkowych i innych urz¡dze« elektronicznych na tere-

nie szkoªy;
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2. �ródroczn¡ ocen¦ klasy�kacyjn¡ zachowania ustala si¦ wedªug skali okre±lonej w sta-

tucie szkoªy.

3. Roczn¡ ocen¦ klasy�kacyjn¡ zachowania pocz¡wszy od klasy czwartej, ustala si¦

wedªug nast¦puj¡cej skali ocen:

wzorowe - wz

bardzo dobre - bdb

dobre - db

poprawne - pop

nieodpowiednie - ndp

naganne - nag

4. �ródroczne i roczne oceny klasy�kacyjne zachowania dla uczniów z upo±ledzeniem

umysªowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym s¡ ocenami opisowymi.

5. Przy ustalaniu oceny klasy�kacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zabu-

rzenia lub odchylenia rozwojowe, nale»y uwzgl¦dni¢ wpªyw stwierdzonych zaburze«

lub odchyle« na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie ksztaªcenia

specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno- pe-

dagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

6. Wychowawca klasy uzasadnia pisemnie wzorow¡ ocen¦ klasy�kacyjn¡ zachowania

ucznia, przedstawia na posiedzeniu rady pedagogicznej dotycz¡cej klasy�kacji ±ród-

rocznej i rocznej, co zostaje odnotowane w protokole.

7. Wychowawca klasy uzasadnia pisemnie nagann¡ ocen¦ klasy�kacyjn¡ zachowania

ucznia przedstawia na posiedzeniu Rady Pedagogicznej ±ródrocznej i rocznej, co

zostaje odnotowane w protokole.

8. Ocena klasy�kacyjna zachowania nie ma wpªywu na:

1) oceny klasy�kacyjne z zaj¦¢ edukacyjnych,

2) promocj¦ do klasy programowo wy»szej lub uko«czenie szkoªy.

9. Za nieprzestrzeganie postanowie« statutu szkoªy, regulaminów, zarz¡dze« dyrektora,

niewypeªnianie polece« nauczycieli i wychowawcy, uczniom mo»e by¢ wymierzona

kara, z zastrze»eniem, »e jest to ostateczny ±rodek zaradczy i speªni on funkcj¦

wychowawcz¡.

10. W ci¡gu trwania nauki w roku szkolnym wychowawca klasy dokonuje analizy za-

chowania uczniów, bior¡ pod uwag¦:
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1) zapisy w klasowym zeszycie wychowawczym, b¦d¡ce pozytywnymi b¡d¹ nega-

tywnymi uwagami wszystkich nauczycieli ucz¡cych w klasie (i innych nauczycieli)

o bie»¡cym zachowaniu poszczególnych uczniów;

2) obserwacja stopnia zaanga»owania uczniów w realizowaniu zaplanowanych zada«

wychowawczych;

3) osi¡gni¦te efekty wychowawcze wynikaj¡ce z planu wychowawczego klasy.

11. �ródroczn¡ i roczn¡ ocen¦ zachowania ustala wychowawca klasy po uprzedniej kon-

sultacji z nauczycielami ucz¡cymi. Ocena ustalona przez wychowawc¦ klasy jest

ostateczna.

12. Ucze« zostaje poinformowany przez wychowawc¦ klasy pisemnie w dzienniczku ucznia,

potwierdzone podpisem rodzica na 7 dni przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej

o rocznej (±ródrocznej) ocenie zachowania.

13. Ucze« lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mog¡ zgªosi¢ zastrze»enie do dyrek-

tora szkoªy, »e roczna ocena klasy�kacyjna zachowania zostaªa ustalona niezgodnie

z trybem ustalania tej oceny do 7 dni po zako«czeniu zaj¦¢ dydaktyczno � wycho-

wawczych.

14. Szczegóªowe kryteria ocen zachowania:

1) Zachowanie wzorowe:

otrzymuje ucze«, który speªnia wszystkie wymagania zawarte w tre±ci oceny

i mo»e by¢ wzorem do na±ladowania dla innych uczniów.

W szczególno±ci:

a) ucze« przestrzega postanowie« zawartych w Statucie Szkoªy;

b) wzorowo wywi¡zuje si¦ z obowi¡zków ucznia; bierze udziaª w zaj¦ciach edu-

kacyjnych, przygotowuje si¦ do nich oraz wªa±ciwie zachowuje w ich trakcie;

c) nie nosi telefonu komórkowego i innych urz¡dze« elektronicznych na terenie

szkoªy;

d) post¦puje zgodnie z dobrem spoªeczno±ci szkolnej;

e) dba o honor i tradycje szkoªy;

f) dba o pi¦kno mowy ojczystej;

g) aktywnie uczestniczy w zaj¦ciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, organizacjach

(peªni funkcje) i kóªkach zainteresowa«;

h) z powierzonych obowi¡zków wywi¡zuje si¦ sumiennie;

i) inicjuje i uczestniczy w imprezach na terenie klasy, szkoªy i ±rodowiska;
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j) reprezentuje szkoª¦ w ±rodowisku;

k) poszerza sw¡ wiedz¦ bior¡c udziaª w konkursach i zawodach sportowych;

l) ch¦tnie uczestniczy w »yciu zbiorowo±ci szkolnej, umie wspóªdziaªa¢ z innymi;

m) cechuje go kulturalny sposób bycia w szkole i poza ni¡ (kultura sªowa, szacu-

nek wobec nauczycieli, osób starszych, kolegów);

n) szanuje symbole narodowe, szkolne i religijne;

o) szanuje cudz¡ prac¦;

p) dba o bezpiecze«stwo i zdrowie wªasne oraz innych osób;

q) dba o estetyk¦ otoczenia oraz wªasny estetyczny wygl¡d, chroni przyrod¦;

r) jest grzeczny, miªy, kole»e«ski, cechuje si¦ wzorow¡ kultur¡ osobist¡;

s) mo»e by¢ wzorem do na±ladowania;

t) ucze« nie mo»e mie¢ »adnych nieusprawiedliwionych godzin nieobecno±ci i spó¹-

nie«;

u) nie otrzymuje upomnie« i uwag dotycz¡cych zachowania;

v) wymagana jest powszechna akceptacja wszystkich nauczycieli nagrodzenia

ucznia ocen¡ wzorow¡ z zachowania.

2) Zachowanie bardzo dobre:

a) ucze« bardzo dobrze wypeªnia obowi¡zki szkolne; bierze udziaª w zaj¦ciach

edukacyjnych, przygotowuje si¦ do nich oraz wªa±ciwie zachowuje w ich trak-

cie;

b) nie nosi telefonu komórkowego i innych urz¡dze« elektronicznych na terenie

szkoªy;

c) przestrzega postanowie« zawartych w Statucie Szkoªy;

d) post¦puje zgodnie z dobrem spoªeczno±ci szkolnej;

e) dba o honor i tradycje szkoªy;

f) dba o pi¦kno mowy ojczystej;

g) aktywnie uczestniczy w zaj¦ciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, organizacjach

i kóªkach zainteresowa«;

h) inicjuje i uczestniczy w zaj¦ciach na terenie klasy i szkoªy;

i) dba o bezpiecze«stwo i zdrowie wªasne oraz innych osób;

j) wykazuje bardzo dobr¡ postaw¦ wobec nauczycieli, pracowników szkoªy, ko-

legów i innych osób w szkole i poza ni¡ (jest grzeczny, miªy, ch¦tnie wykonuje

polecenia);

k) ucze« speªnia wszystkie warunki obj¦te kryterium oceny bez zarzutu;

97



l) ucze« nie otrzymaª »adnych uwag od nauczycieli;

m) nie mo»e mie¢ »adnych nieusprawiedliwionych nieobecno±ci lub spó¹nie«.

3) Zachowanie dobre:

a) ucze« wypeªnia obowi¡zek szkolny, wykazuj¡c dobry stosunek do nauki; bierze

udziaª w zaj¦ciach edukacyjnych, przygotowuje si¦ do nich oraz wªa±ciwie

zachowuje w ich trakcie;

b) nie nosi telefonu komórkowego i innych urz¡dze« elektronicznych na terenie

szkoªy;

c) dba o honor i tradycje szkoªy;

d) uczestniczy w zaj¦ciach na terenie klasy i w niektórych imprezach na terenie

szkoªy;

e) jego kultura osobista w szkole i poza ni¡ nie budzi zastrze»e«;

f) dba o pi¦kno mowy ojczystej;

g) cechuje go wªa±ciwa postawa wobec nauczycieli, pracowników szkoªy, kolegów

i innych osób;

h) dba o bezpiecze«stwo i zdrowie wªasne i innych osób;

i) dopuszcza si¦ mo»liwo±¢ nie usprawiedliwienia kilku spó¹nie« w ci¡gu pierw-

szego okresu;

j) dopuszcza si¦ mo»liwo±¢ otrzymania przez ucznia kilka drobnych uwag od

nauczycieli.

4) Zachowanie poprawne:

a) ucze« poprawie realizuje obowi¡zki szkolne, jest maªo systematyczny w pracy,

bierze udziaª w zaj¦ciach edukacyjnych, przygotowuje si¦ do nich oraz popraw-

nie zachowuje w ich trakcie;

b) nie nosi telefonu komórkowego i innych urz¡dze« elektronicznych na terenie

szkoªy;

c) nie przynosi w wyznaczonym terminie usprawiedliwie« nieobecno±ci i spó¹-

nie«;

d) nie zawsze przestrzega postanowie« Statutu Szkoªy;

e) jego kultura osobista nie budzi wi¦kszych zastrze»e«;

f) uczestniczy w niektórych zaj¦ciach na terenie klasy (akcje, konkursy klasowe);

g) wykazuje odpowiedni stosunek do nauczycieli, pracowników szkoªy, kolegów

i innych osób;

h) odnotowano drobne uwagi.
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5) Zachowanie nieodpowiednie:

a) ucze« wykazuje lekcewa»¡cy stosunek do nauki, ±wiadomie ªamie postano-

wienia Statutu Szkoªy, bior¡c udziaª w zaj¦ciach edukacyjnych, sporadycznie

przygotowuje si¦ do nich oraz nieodpowiednio zachowuje w ich trakcie;

b) sporadycznie nosi telefon komórkowy lub inne urz¡dzenia elektroniczne;

c) nie przynosi usprawiedliwie« nieobecno±ci i spó¹nie«, wagaruje;

d) nie dba o honor i tradycje szkoªy;

e) nie anga»uje si¦ w »ycie klasy;

f) niszczy dorobek kolegów, mienie szkoªy, mienie spoªeczne;

g) stwierdza si¦ u niego wulgarny j¦zyk, arogancki stosunek do kolegów i prze-

ªo»onych, w szkole i poza ni¡;

h) drobne kradzie»e;

i) udzielono mu nagan przez dyrektora szkoªy na apelu w grupie wiekowej lub

ogólnoszkolnym;

j) otrzymaª wpisy powa»nych nagan i uwag do zeszytu pochwaª i uwag;

k) postawa ucznia uchybia wymaganiom zawartym w kryteriach ocen wy»szych,

ale zastosowane przez dom i szkoª¦ ±rodki zaradcze przynosz¡ oczekiwane

rezultaty.

6) Zachowanie naganne:

otrzymuje ucze«, który szczególnie uchybia wymaganiom zawartym w tre±ci

oceny, a zastosowane przez szkoª¦ i dom rodzinny ±rodki wychowawcze nie od-

nosz¡ skutku. Ocen¦ t¦ otrzymuje ucze«, który:

a) wskazuje lekcewa»¡cy stosunek do obowi¡zków szkolnych, bior¡c udziaª w za-

j¦ciach edukacyjnych, nie przygotowuje si¦ do nich oraz nagannie zachowuje

w ich trakcie;

b) ±wiadomie nie przestrzega postanowie« Statutu Szkoªy;

c) nosi telefon komórkowy lub inne urz¡dzenia elektroniczne;

d) cz¦sto opuszcza lekcje bez usprawiedliwie«, spó¹nia si¦ (nagminne wagary,

ucieczki z lekcji);

e) nie anga»uje si¦ w »ycie klasy;

f) dewastuje mienie szkolne, publiczne;

g) u»ywa wulgarnego j¦zyka, jest arogancki w stosunku do kolegów i przeªo»o-

nych i innych osób w szkole i poza ni¡;

h) cz¦sto wszczyna bójki, awanturuje si¦ i swym zachowaniem stwarza zagro»enie

dla zdrowia i »ycia innych;
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i) pije alkohol, pali papierosy, odurza si¦;

j) u»ywa przemocy �zycznej i psychicznej (szanta»), zmusza kolegów do odda-

wania przedmiotów;

k) kradnie cudze mienie;

l) dokonuje samouszkodze«;

m) popada w kon�ikt z prawem (ingerencja policji, sprawa s¡dowa, opieka kura-

tora);

n) uzyskuje upomnienia, uwagi i nagany;

o) swoim nagannym, szkodliwym zachowaniem w miejscach publicznych przy-

nosi wstyd rodzicom i szkole;

p) wszelkie ±rodki wychowawcze ustalone i stosowane wspólnie przez nauczycieli,

kolegów, opiekunów i rodziców nie odniosªy skutków,

q) jego zachowanie bywa szkodliwe dla otoczenia.

�52

Tryb odwoªawczy od rocznej oceny klasy�kacyjnej zachowania, która zostaªa

ustalona niezgodnie z przepisami prawa.

1. Ucze« lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mog¡ zgªosi¢ pisemnie zastrze»enia do

dyrektora szkoªy, je»eli uznaj¡ »e roczna ocena klasy�kacyjna zachowania zostaªa

ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotycz¡cymi trybu ustalania tej oceny.

2. Zastrze»enia mog¡ by¢ zgªaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie pó¹niej jednak ni»

5 dni od dnia zako«czenia zaj¦¢ dydaktyczno � wychowawczych.

3. Zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy o systemie o±wiaty dyrektor szkoªy wstrzymuje

wykonanie uchwaªy rady pedagogicznej w cz¦±ci dotycz¡cej danego ucznia, która jest

niezgodna z przepisami prawa, a o wstrzymaniu wykonania uchwaªy niezwªocznie

powiadamia organ prowadz¡cy szkoª¦ oraz organ sprawuj¡cy nadzór pedagogiczny.

Organ sprawuj¡cy nadzór pedagogiczny uchyla uchwaª¦ w razie stwierdzenia jej

niezgodno±ci z przepisami prawa po zasi¦gni¦ciu opinii organu prowadz¡cego szkoª¦.

Rozstrzygni¦cie organu sprawuj¡cego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

4. Dyrektor szkoªy po wstrzymaniu wykonania uchwaªy rady pedagogicznej ma obo-

wi¡zek powoªa¢ komisj¦, w skªad której wchodz¡:

1) dyrektor szkoªy albo nauczyciel zajmuj¡cy w tej szkole inne stanowisko kierow-

nicze � jako przewodnicz¡cy komisji;

2) wychowawca klasy;
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3) wskazany przez dyrektora szkoªy nauczyciel prowadz¡cy zaj¦cia edukacyjne w da-

nej klasie;

4) pedagog, je»eli jest zatrudniony w szkole;

5) psycholog, je»eli jest zatrudniony w szkole;

6) przedstawiciel samorz¡du uczniowskiego;

7) przedstawiciel rady rodziców;

która ustala roczn¡ ocen¦ klasy�kacyjn¡ zachowania w drodze gªosowania zwykª¡ wi¦kszo-

±ci¡ gªosów; w przypadku równej liczby gªosów decyduje gªos przewodnicz¡cego komisji.

6. Ustalenie nowej rocznej oceny klasy�kacyjnej zachowania winno si¦ odby¢:

1) zaraz po wpªyni¦ciu wniosku i jego rozpatrzeniu (czerwiec) dla uczniów ko«cz¡-

cych szkoª¦ podstawow¡;

2) na pocz¡tku ostatniego tygodnia ferii letnich (ferii zimowych) dla uczniów, którzy

mog¡ uzyska¢ ±wiadectwo promocyjne;

3) o terminie ustalenia nowej rocznej oceny klasy�kacyjnej zachowania informuje

ucznia, jego rodziców (prawnych opiekunów) dyrektor szkoªy w ci¡gu dwóch dni

od daty decyzji organu sprawuj¡cego nadzór.

7. Ustalona przez komisj¦ roczna ocena klasy�kacyjna zachowania nie mo»e by¢ ni»sza

od ustalonej wcze±niej oceny. Ustalona ocena jest ostateczna.

8. Z prac komisji sporz¡dza si¦ protokóª zawieraj¡cy:

1) skªad komisji;

2) termin posiedzenia komisji;

3) wynik gªosowania;

4) ustalon¡ ocen¦ zachowania wraz z uzasadnieniem.

9. Protokóª stanowi zaª¡cznik do arkusza ocen ucznia.

�53

Wery�kacja rocznej oceny klasy�kacyjnej zachowania z pozytywnej na

pozytywn¡

1. Je»eli ucze«, jego rodzice (prawni opiekunowie) uznaj¡, »e uzyskana roczna ocena

klasy�kacyjna zachowania jest ich zdaniem zani»ona wnosz¡ pisemne podanie o we-

ry�kacj¦ oceny do dyrektora szkoªy w terminie 2 dni od uzyskania informacji od

wychowawcy klasy.
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2. Dyrektor szkoªy po otrzymaniu pisemnego podania powoªuje komisj¦ wery�kacyjn¡,

która sprawdza zasadno±¢ w/w podania.

3. W skªad komisji wchodz¡ :

1) dyrektor szkoªy;

2) wicedyrektor szkoªy;

3) wychowawca klasy;

4) nauczyciel ucz¡cy w danej klasie � wskazany przez dyrektora szkoªy;

5) przewodnicz¡cy samorz¡du klasowego;

6) przewodnicz¡cy Rady Samorz¡du Uczniowskiego;

7) czªonek Prezydium Rady Rodziców.

4. Je»eli komisja wery�kacyjna stwierdzi, »e ocena wystawiona przez wychowawc¦ jest

wªa±ciwie udokumentowana wydaje decyzj¦ o wa»no±ci wystawionej wcze±niej oceny.

5. O decyzji komisji podtrzymuj¡cej ocen¦ powiadamia ucznia, jego rodziców (praw-

nych opiekunów) pisemnie dyrektor szkoªy w terminie 3 dni od decyzji komisji.

6. Je»eli komisja wery�kacyjna stwierdzi zasadno±¢ zªo»onego podania przez ucznia,

jego rodziców (prawnych opiekunów) oraz, »e ocena wystawiona przez wychowawc¦

jest sªabo udokumentowana, ustala now¡ ocen¦ roczn¡ zachowania, która jest osta-

teczna.

7. Komisja sporz¡dza protokóª zawieraj¡cy:

1) skªad komisji;

2) termin posiedzenia;

3) decyzj¦ o nowej ocenie.

8. O nowej ocenie powiadamia pisemnie ucznia, jego rodziców (prawnych opiekunów)

dyrektor szkoªy w ci¡gu 2 dni.
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ROZDZIA� 5. - OCENIANIE ZEWN�TRZSZKOLNE

�54 Informacje ogólne.

1. W klasie VI szkoªy podstawowej jest przeprowadzany sprawdzian obejmuj¡cy wyma-

gania ustalone w podstawie programowej ksztaªcenia ogólnego okre±lonej w przepi-

sach w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz ksztaªcenia

ogólnego w poszczególnych typach szkóª, zwany dalej �sprawdzianem�.

2. Harmonogram przeprowadzania sprawdzianu ustala dyrektor Centralnej Komisji Eg-

zaminacyjnej i ogªasza go na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyj-

nej nie pó¹niej ni» do dnia 20 sierpnia roku szkolnego poprzedzaj¡cego rok szkolny,

w którym jest przeprowadzany sprawdzian.

3. Sprawdzian skªada si¦ z dwóch cz¦±ci i obejmuje:

1) w cz¦±ci pierwszej � wiadomo±ci i umiej¦tno±ci z j¦zyka polskiego oraz z ma-

tematyki, w tym wykorzystanie wiadomo±ci i umiej¦tno±ci z tych przedmiotów

w zadaniach osadzonych w kontek±cie historycznym lub przyrodniczym;

2) w cz¦±ci drugiej � wiadomo±ci i umiej¦tno±ci z j¦zyka obcego nowo»ytnego.

4. Uczniowie (sªuchacze) przyst¦puj¡ do drugiej cz¦±ci sprawdzianu z jednego z na-

stepuj¡cych j¦zyków nowo»ytnych:

1) angielskiego;

2) francuskiego;

3) hiszpa«skiego;

4) niemieckiego;

5) rosyjskiego;

6) wªoskiego.

5. Do cz¦±ci drugiej sprawdzianu ucze« (sªuchacz) przyst¦puje z tego j¦zyka obcego

nowo»ytnego, którego uczy si¦ w szkole jako przedmiotu obowi¡zkowego.

6. Uczniowie ze specy�cznymi trudno±ciami w uczeniu si¦ maj¡ prawo przyst¡pi¢ do

sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psy-

cho�zycznych i edukacyjnych ucznia, na podstawie opinii poradni psychologiczno �

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psycho-

logiczno � pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej.
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7. W przypadku uczniów posiadaj¡cych orzeczenie o potrzebie indywidualnego naucza-

nia dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu do indywidual-

nych potrzeb psycho�zycznych i edukacyjnych ucznia mo»e nast¡pi¢ na podstawie

tego orzeczenia.

8. Opinia, o której mowa w rozdz. 5. �54 ust. 6, powinna by¢ wydana przez poradni¦

psychologiczno � pedagogiczn¡, w tym poradni¦ specjalistyczn¡, nie pó¹niej ni» do

ko«ca wrze±nia roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian, z tym

»e w przypadku uczniów przyst¦puj¡cych do sprawdzianu � nie wcze±niej ni» po

uko«czeniu klasy III szkoªy podstawowej.

9. Opini¦, o której mowa w rozdz. 5. �55 ust. 6, rodzice (prawni opiekunowie) ucznia

przedkªadaj¡ dyrektorowi szkoªy, w terminie do dnia 15 pa¹dziernika roku szkolnego,

w którym jest przeprowadzany sprawdzian.

10. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie za±wiadczenia o stanie zdro-

wia, wydanego przez lekarza, mog¡ przyst¡pi¢ do sprawdzianu w warunkach i formie

odpowiednich ze wzgl¦du na ich stan zdrowia.

11. Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu do potrzeb uczniów,

o których mowa w rozdz. 5. �55 ust. 6, odpowiada przewodnicz¡cy szkolnego ze-

spoªu egzaminacyjnego.

12. Uczniowie ze sprz¦»onymi niepeªnosprawno±ciami, posiadaj¡cy orzeczenie o potrze-

bie ksztaªcenia specjalnego, którzy z powodu swojej niepeªnosprawno±ci nie potra�¡

samodzielnie czyta¢ lub pisa¢, s¡ zwolnieni z cz¦±ci drugiej sprawdzianu.

13. Laureaci i �nali±ci olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmioto-

wych o zasi¦gu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, o których mowa w przepisach

w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olim-

piad, organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów obj¦tych sprawdzianem, s¡

zwolnieni z odpowiedniej cz¦±ci sprawdzianu.

14. Zwolnienie, o którym mowa w rozdz. 5. �54 ust. 13, nast¦puje na podstawie za-

±wiadczenia stwierdzaj¡cego uzyskanie przez ucznia szkoªy podstawowej albo gim-

nazjum tytuªu odpowiednio laureata lub �nalisty. Za±wiadczenie przedkªada si¦

przewodnicz¡cemu szkolnego zespoªu egzaminacyjnego.

15. Zwolnienie z odpowiedniej cz¦±ci sprawdzianu jest równoznaczne z uzyskaniem z da-

nej cz¦±ci sprawdzianu najwy»szego wyniku.
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�55

Organizacja sprawdzianu.

1. Przewodnicz¡cy szkolnego zespoªu egzaminacyjnego nie pó¹niej ni» na 2 miesi¡ce

przed terminem sprawdzianu, mo»e powoªa¢ zast¦pc¦ przewodnicz¡cego szkolnego

zespoªu egzaminacyjnego spo±ród nauczycieli zatrudnionych w danej szkole.

2. Je»eli przewodnicz¡cy lub czªonek szkolnego zespoªu nadzoruj¡cego z powodu cho-

roby lub innych wa»nych przyczyn, nie mog¡ wzi¡¢ udziaªu w sprawdzianie, prze-

wodnicz¡cy zespoªu egzaminacyjnego powoªuje w zast¦pstwie innego nauczyciela

zatrudnionego w danej szkole lub innej szkole lub placówce, który speªnia okre±lone

wymagania.

3. W skªad zespoªu nadzoruj¡cego wchodz¡ co najmniej 2 osoby, w tym;

1) przewodnicz¡cy;

2) nauczyciel, co najmniej jeden, który jest zatrudniony w innej szkole lub placówce.

4. W przypadku gdy sprawdzian ma by¢ przeprowadzony w kilku salach, przewod-

nicz¡cy szkolnego zespoªu egzaminacyjnego powoªuje zespoªy nadzoruj¡ce przebieg

sprawdzianu w poszczególnych salach. Zadaniem zespoªu nadzoruj¡cego jest w szcze-

gólno±ci zapewnienie samodzielnej pracy uczniów.

5. W przypadku gdy w sali jest wi¦cej ni» 30 uczniów, liczb¦ czªonków zespoªu nadzo-

ruj¡cego zwi¦ksza si¦ o jedn¡ osob¦ na ka»dych kolejnych 20 uczniów.

6. Przewodnicz¡cy szkolnego zespoªu egzaminacyjnego i jego zast¦pca powinni odby¢

szkolenie w zakresie organizacji sprawdzianu, organizowane przez komisj¦ okr¦gow¡.

7. Przewodnicz¡cy szkolnego zespoªu egzaminacyjnego w danej szkole w szczególno±ci:

1) przygotowuje list¦ uczniów (sªuchaczy) przyst¦puj¡cych do sprawdzianu; lista

zawiera: imi¦ (imiona) i nazwisko ucznia (sªuchacza), numer PESEL, a w przy-

padku braku numeru PESEL � seri¦ i numer paszportu lub innego dokumentu

potwierdzaj¡cego to»samo±¢, miejsce urodzenia, dat¦ urodzenia, pªe¢, informa-

cj¦ o specy�cznych trudno±ciach w uczeniu si¦, rodzaj zestawu zada«, symbol

oddziaªu i numer ucznia (sªuchacza) w dzienniku lekcyjnym; list¦ uczniów (sªu-

chaczy) przewodnicz¡cy szkolnego zespoªu egzaminacyjnego przesyªa w formie

elektronicznej dyrektorowi komisji okr¦gowej w terminie ustalonym przez dyrek-

tora komisji okr¦gowej, nie pó¹niej jednak ni» do dnia 30 listopada roku szkol-

nego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian;
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2) nadzoruje przygotowanie sal, w których ma by¢ przeprowadzony sprawdzian,

zgodnie z przepisami bezpiecze«stwa i higieny;

3) powoªuje pozostaªych czªonków szkolnego zespoªu egzaminacyjnego, nie pó¹niej

ni» na miesi¡c przed terminem sprawdzianu;

4) powoªuje, spo±ród czªonków szkolnego zespoªu egzaminacyjnego, zespoªy nad-

zoruj¡ce przebieg sprawdzianu, o których mowa w rozdz. 5., �55 ust.3, w tym

wyznacza przewodnicz¡cych tych zespoªów;

5) informuje uczniów o warunkach przebiegu sprawdzianu � przed rozpocz¦ciem

sprawdzianu;

6) nadzoruje przebieg sprawdzianu;

7) przedªu»a si¦ czas trwania sprawdzianu dla uczniów (sªuchaczy), o których mowa

w rozdz. 5., �54 ust. 6 i 7,

8) sporz¡dza wykaz uczniów (sªuchaczy), którzy nie przyst¡pili do odpowiedniej

cz¦±ci sprawdzianu lub danego zakresu lub przerwali odpowiedni¡ cz¦±¢ spraw-

dzianu lub dany zakres oraz niezwªocznie po zako«czeniu sprawdzianu przekazuje

ten wykaz dyrektorowi komisji okr¦gowej; wykaz zawiera: imi¦ (imiona) i nazwi-

sko oraz numer PESEL ucznia (sªuchacza), a w przypadku braku numeru PESEL

� seri¦ i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzaj¡cego to»samo±¢;

9) zabezpiecza, po zako«czeniu danej cz¦±ci sprawdzianu lub danego zakresu , ze-

stawy zada« i karty odpowiedzi uczniów (sªuchaczy) i przekazuje je komisji okr¦-

gowej w sposób okre±lony przez dyrektora tej komisji.

10) nadzoruje prawidªowe zabezpieczenie pozostaªej dokumentacji dotycz¡cej przy-

gotowania i przebiegu sprawdzianu.

8. Przed rozpocz¦ciem odpowiedniej cz¦±ci sprawdzianu lub danego zakresu przewod-

nicz¡cy szkolnego zespoªu egzaminacyjnego sprawdza, czy pakiety zawieraj¡ce ze-

stawy zada« i karty odpowiedzi oraz inne materiaªy niezb¦dne do przeprowadzenia

sprawdzianu nie zostaªy naruszone.

9. W przypadku stwierdzenia, »e pakiety wymienione zostaªy naruszone, przewodni-

cz¡cy szkolnego zespoªu egzaminacyjnego zawiesza odpowiedni¡ cz¦±¢ sprawdzianu

lub dany zakres i powiadamia o tym dyrektora komisji okr¦gowej. Dyrektor komisji

okr¦gowej informuje przewodnicz¡cego szkolnego zespoªu egzaminacyjnego o dal-

szym post¦powaniu.

10. W przypadku stwierdzenia, »e pakiety nie zostaªy naruszone, przewodnicz¡cy szkol-

nego zespoªu egzaminacyjnego otwiera je w obecno±ci przewodnicz¡cych zespoªów
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nadzoruj¡cych oraz przedstawiciela uczniów (sªuchaczy), a nast¦pnie przekazuje

przewodnicz¡cym zespoªów nadzoruj¡cych zestawy zada« i karty odpowiedzi do

przeprowadzenia odpowiedniej cz¦±ci sprawdzianu lub danego zakresu w liczbie od-

powiadaj¡cej liczbie uczniów (sªuchaczy) w poszczególnych salach.

11. Sprawdzian jest przeprowadzany w jednym dniu i trwa:

1) cz¦±¢ pierwsza � 80 minut;

2) cz¦±¢ druga � 45 minut.

12. Dla uczniów (sªuchaczy) ze specy�cznymi trudno±ciami w uczeniu si¦ czas trwania

ka»dej cz¦±ci sprawdzianu lub ka»dego zakresu mo»e by¢ przedªu»ony. Czas, o jaki

mo»e zosta¢ przedªu»ona ka»da cz¦±¢ sprawdzianu lub ka»dy zakres okre±la dyrektor

Komisji Centralnej w szczegóªowej informacji.

13. Nauczyciel zatrudniony w innej szkole lub placówce zostaje powoªany w skªad ze-

spoªu nadzoruj¡cego w porozumieniu z dyrektorem tej szkoªy lub placówki.

14. Na zestawie zada« i karcie odpowiedzi, przed rozpocz¦ciem odpowiedniej cz¦±ci

sprawdzianu lub danego zakresu, zamieszcza si¦ kod ucznia (sªuchacza) nadany przez

komisj¦ okr¦gow¡ oraz numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL � seri¦

i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzaj¡cego to»samo±¢. Uczniowie

(sªuchacze) nie podpisuj¡ zestawów zada« i kart odpowiedzi.

15. Czªonkowie zespoªu nadzoruj¡cego rozdaj¡ zestawy zada« i karty odpowiedzi uczniom,

polecaj¡c sprawdzenie, czy zestaw zada« i karta odpowiedzi s¡ kompletne.

16. Ucze« zgªasza przewodnicz¡cemu zespoªu nadzoruj¡cego braki w zestawie zada« lub

karcie odpowiedzi i otrzymuje nowy zestaw zada« lub now¡ kart¦ odpowiedzi.

17. Informacj¦ o wymianie zestawu zada« lub karty odpowiedzi przewodnicz¡cy zespoªu

nadzoruj¡cego zamieszcza w protokole. Protokóª czytelnie podpisuje ucze«, który

zgªosiª braki w zestawie zada« lub karcie odpowiedzi.

18. W czasie trwania sprawdzianu ka»dy ucze« pracuje przy osobnym stoliku. Stoliki

s¡ ustawione w jednym kierunku, w odlegªo±ci zapewniaj¡cej samodzielno±¢ pracy

uczniów.

19. Do sali, w której jest przeprowadzany sprawdzian, nie mo»na wnosi¢ »adnych urz¡-

dze« telekomunikacyjnych ani korzysta¢ z nich w tej sali.

20. Sprawdzian rozpoczyna si¦ z chwil¡ zapisania w widocznym miejscu przez przewod-

nicz¡cego zespoªu nadzoruj¡cego czasu rozpocz¦cia i zako«czenia pracy
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21. W czasie trwania sprawdzianu uczniowie nie powinni opuszcza¢ sali. W szczególnie

uzasadnionych przypadkach przewodnicz¡cy zespoªu nadzoruj¡cego mo»e zezwoli¢

uczniowi na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczaj¡cych mo»liwo±¢

kontaktowania si¦ ucznia z innymi osobami, z wyj¡tkiem osób udzielaj¡cych pomocy

medycznej.

22. W czasie trwania sprawdzianu w sali mog¡ przebywa¢ wyª¡cznie uczniowie, prze-

wodnicz¡cy szkolnego zespoªu egzaminacyjnego, osoby wchodz¡ce w skªad zespoªu

nadzoruj¡cego oraz osoby, o których mowa w przepisach szczegóªowych.

23. W czasie trwania sprawdzianu uczniom nie udziela si¦ »adnych wyja±nie« dotycz¡-

cych zada« ani ich nie komentuje.

24. Ucze« (sªuchacz) samodzielnie rozwi¡zuje zadania zawarte w zestawie zada«, w szcze-

gólno±ci tworzy wªasny tekst lub wªasne rozwi¡zania zada« w czasie trwania spraw-

dzianu.

25. Ka»da cz¦±¢ sprawdzianu i ka»dy zakres rozpoczyna si¦ o godzinie okre±lonej w har-

monogramie przeprowadzania sprawdzianu. Czas pracy ucznia rozpoczyna si¦ z chwil¡

zapisania w widocznymmiejscu przez przewodnicz¡cego zespoªu nadzoruj¡cego czasu

rozpocz¦cia i zako«czenia pracy.

26. Przewodnicz¡cy szkolnego zespoªu egzaminacyjnego sporz¡dza protokóª przebiegu

sprawdzianu. Protokóª podpisuj¡ przewodnicz¡cy szkolnego zespoªu egzaminacyj-

nego oraz przewodnicz¡cy zespoªów nadzoruj¡cych:

1) Protokóª, o którym mowa w ust. 26, przekazuje si¦ niezwªocznie do komisji

okr¦gowej.

2) Dokumentacj¦ sprawdzianu przechowuje komisja okr¦gowa przez okres 6 mie-

si¦cy.

3) Dokumentacj¦ sprawdzianu przechowuje si¦ wedªug zasad okre±lonych w odr¦b-

nych przepisach.

27. W przypadku:

1) stwierdzenia niesamodzielnego rozwi¡zywania zada« przez ucznia (sªuchacza)

lub

2) wniesienia lub korzystania przez ucznia (sªuchacza) w sali egzaminacyjnej z urz¡-

dzenia telekomunikacyjnego,

lub
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3) zakªócania przez ucznia (sªuchacza) prawidªowego przebiegu odpowiedniej cz¦-

±ci sprawdzianu lub danego zakresu w sposób utrudniaj¡cy prac¦ pozostaªym

uczniom (sªuchaczom)

przewodnicz¡cy szkolnego zespoªu egzaminacyjnego przerywa i uniewa»nia odpowiedni¡

cz¦±¢ sprawdzianu lub dany zakres tego ucznia (sªuchacza). Informacj¦ o przerwaniu

i uniewa»nieniu odpowiedniej cz¦±ci sprawdzianu lub danego zakresu ucznia (sªuchacza)

zamieszcza si¦ w protokole.

28. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego rozwi¡zy-

wania zada« zawartych w zestawie zada« przez ucznia (sªuchacza) dyrektor komisji

okr¦gowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, uniewa»nia odpowied-

ni¡ cz¦±¢ sprawdzianu lub dany zakres tego ucznia (sªuchacza). Ponadto przepis ten

stosuje si¦ równie» w przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy ucznia

(sªuchacza) wyst¦powania w jego pracy jednakowych sformuªowa« wskazuj¡cych na

udost¦pnienie rozwi¡za« innemu uczniowi (sªuchaczowi) lub korzystanie z rozwi¡za«

innego ucznia (sªuchacza).

29. Dyrektor komisji okr¦gowej przekazuje dyrektorowi szkoªy oraz, za jego po±rednic-

twem, rodzicom (prawnym opiekunom) ucznia lub sªuchaczowi, któremu zostaªy

uniewa»nione odpowiednia cz¦±¢ sprawdzianu lub dany zakres, pisemn¡ informacj¦

o przyczynach uniewa»nienia.

30. W przypadku uniewa»nienia uczniowi (sªuchaczowi) odpowiedniej cz¦±ci sprawdzianu

lub danego zakresu ucze« (sªuchacz) przyst¦puje ponownie do odpowiedniej cz¦±ci

sprawdzianu lub do danego zakresu w dodatkowym terminie ustalonym w harmo-

nogramie przeprowadzania sprawdzianu.

31. Je»eli w trakcie ponownego przeprowadzania odpowiedniej cz¦±ci sprawdzianu lub

danego zakresu:

1) stwierdzono niesamodzielne rozwi¡zywanie zada« przez ucznia (sªuchacza)

lub

2) ucze« (sªuchacz) wnosi urz¡dzenie telekomunikacyjne lub korzysta z niego w sali

egzaminacyjnej

lub

3) ucze« (sªuchacz) zakªóca prawidªowy przebieg odpowiedniej cz¦±ci sprawdzianu

lub danego zakresu w sposób utrudniaj¡cy prac¦ pozostaªym uczniom (sªucha-

czom)
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przewodnicz¡cy szkolnego zespoªu egzaminacyjnego przerywa i uniewa»nia odpowiedni¡

cz¦±¢ sprawdzianu lub dany zakres tego ucznia (sªuchacza). Informacj¦ o przerwaniu

i uniewa»nieniu odpowiedniej cz¦±ci sprawdzianu lub danego zakresu ucznia (sªuchacza)

zamieszcza si¦ w protokole.

32. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego rozwi¡zy-

wania zada« zawartych w zestawie zada« przez ucznia (sªuchacza), który ponownie

przyst¡piª do odpowiedniej cz¦±ci sprawdzianu lub danego zakresu, dyrektor komisji

okr¦gowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, uniewa»nia odpowied-

ni¡ cz¦±¢ sprawdzianu lub dany zakres tego ucznia (sªuchacza).

33. W przypadkach, o których mowa w rozdz. 5. �55 ust. 32, w za±wiadczeniu o szczegó-

ªowych wynikach odpowiednio sprawdzianu danego ucznia (sªuchacza), w miejscach

przeznaczonych na wpisanie wyników uzyskanych z odpowiedniej cz¦±ci sprawdzianu

lub danego zakresu, wpisuje si¦ �0%�.

34. Ucze« (sªuchacz), który nie przyst¡piª do sprawdzianu okre±lonym w harmonogra-

mie przeprowadzania sprawdzian, albo nie przyst¡piª do odpowiedniej cz¦±ci spraw-

dzianu lub danego zakresu w terminie okre±lonym w rozdz. 5. �55 ust. 30, powtarza

ostatni¡ klas¦ szkoªy podstawowej oraz przyst¦puje do sprawdzianu w nast¦pnym

roku.

35. Ucze« (sªuchacz), który w danym roku szkolnym przyst¡piª do sprawdzianu ale

nie uzyskaª ±wiadectwa uko«czenia szkoªy i w nast¦pnym roku szkolnym powtarza

ostatni¡ klas¦ szkoªy podstawowej, przyst¦puje ponownie do sprawdzianu w tym

roku szkolnym, w którym powtarza ostatni¡ klas¦.

36. Prace uczniów (sªuchaczy) sprawdzaj¡ i oceniaj¡ egzaminatorzy wpisani do ewiden-

cji egzaminatorów, powoªani przez dyrektora komisji okr¦gowej. Zadania zamkni¦te

mog¡ by¢ sprawdzane z wykorzystaniem czytnika elektronicznego.

37. Wyniki sprawdzianu s¡ wyra»ane w procentach i obejmuj¡:

1) wynik z cz¦±ci pierwszej, z wyszczególnieniem wyniku z j¦zyka polskiego i wyniku

z matematyki;

2) wynik z cz¦±ci drugiej.

38. Wyniki sprawdzianu wyra»one w procentach ustala komisja okr¦gowa na podstawie

liczby punktów:

1) przyznanych przez egzaminatorów

oraz
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2) ustalonych na podstawie elektronicznego odczytu karty odpowiedzi � w przy-

padku wykorzystania czytnika elektronicznego,

39. Wynik sprawdzianu nie wpªywa na uko«czenie szkoªy. W wyniku sprawdzianu nie

odnotowuje si¦ na ±wiadectwie uko«czenia szkoªy.

40. Wynik sprawdzianu oraz za±wiadczenie o szczegóªowych wynikach sprawdzianu dla

ka»dego ucznia (sªuchacza) komisja okr¦gowa przekazuje do szkoªy nie pó¹niej ni»

na 7 dni przed zako«czeniem zaj¦¢ dydaktyczno � wychowawczych, a w przypadku

uczniów, którzy przyst¦puj¡ w dodatkowym terminie do dnia 31 sierpnia danego

roku.

41. Za±wiadczenie, o którym mowa w rozdz. 5. �55 ust. 40, dyrektor szkoªy przekazuje

uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

42. Ucze« (sªuchacz), który z przyczyn losowych lub zdrowotnych:

1) nie przyst¡piª do sprawdzianu lub danej cz¦±ci sprawdzianu w ustalonym terminie

albo

2) przerwaª dan¡ cz¦±¢ sprawdzianu lub dany zakres

przyst¦puje do sprawdzianu lub danej cz¦±ci sprawdzianu lub danego zakresu albo w do-

datkowym terminie ustalonym w harmonogramie przeprowadzania sprawdzianu, w szkole,

której jest uczniem (sªuchaczem).

43. Do ucznia (sªuchacza), o którym mowa w rozdz. 5. �55 ust. 42, przyst¦puj¡cego

do sprawdzianu lub danej cz¦±ci sprawdzianu lub danego zakresu w dodatkowym

terminie, stosuje si¦ odpowiednio przepisy szczegóªowe.

44. Ucze« (sªuchacz), który nie przyst¡piª do sprawdzianu lub danej cz¦±ci sprawdzianu

lub danego zakresu w dodatkowym terminie, ustalonym w harmonogramie przepro-

wadzania sprawdzianu, powtarza ostatni¡ klas¦ szkoªy podstawowej oraz przyst¦puje

do sprawdzianu w nast¦pnym roku.

45. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemo»liwiaj¡cych przy-

st¡pienie do sprawdzianu lub danej cz¦±ci sprawdzianu lub danego zakresu w do-

datkowym terminie, ustalonym w harmonogramie przeprowadzania sprawdzianu,

dyrektor komisji okr¦gowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoªy, mo»e

zwolni¢ ucznia (sªuchacza) z obowi¡zku przyst¡pienia do sprawdzianu lub danej

cz¦±ci sprawdzianu lub danego zakresu. Dyrektor szkoªy skªada wniosek w porozu-

mieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia albo ze sªuchaczem.
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46. W przypadku, o którym mowa w rozdz. 5. �55 ust. 45, w za±wiadczeniu o szczegó-

ªowych wynikach sprawdzianu, zamiast wyniku ze sprawdzianu lub z odpowiedniej

cz¦±ci sprawdzianu lub danego zakresu wpisuje si¦ odpowiednio �zwolniony� lub

�zwolniona�.

47. Za±wiadczenie, o którym mowa w ust. 46, dyrektor szkoªy przekazuje uczniowi

(sªuchaczowi) lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) wraz ze ±wiadectwem uko«-

czenia szkoªy;

48. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona i oceniona

praca ucznia jest udost¦pniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom)

do wgl¡du w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okr¦gowej.

�56

Przepisy wspólne dla sprawdzianu i egzaminów.

1. Obserwatorami sprawdzianu mog¡ by¢:

1) delegowani pracownicy ministerstwa obsªuguj¡cego ministra wªa±ciwego do spraw

o±wiaty i wychowania;

2) delegowani przedstawiciele Komisji Centralnej i komisji okr¦gowych;

3) delegowani pracownicy ministerstw obsªuguj¡cych ministrów wªa±ciwych dla za-

wodów;

4) delegowani przedstawiciele organu sprawuj¡cego nadzór pedagogiczny, organu

prowadz¡cego szkoª¦, szkóª wy»szych i placówek doskonalenia nauczycieli, a w

przypadku egzaminu zawodowego tak»e delegowani przedstawiciele pracodaw-

ców, upowa»nieni przez dyrektora komisji okr¦gowej.

2. Osoby, o których mowa w rozdz. 5. �56 ust. 1, nie uczestnicz¡ w przeprowadzaniu

sprawdzianu.

3. Ucze« lub absolwent, który jest chory, w czasie trwania sprawdzianu mo»e korzysta¢

ze sprz¦tu medycznego i leków koniecznych ze wzgl¦du na chorob¦.

4. Ucze« lub absolwent mo»e, w terminie 2 dni od daty odpowiedniego sprawdzianu

zgªosi¢ zastrze»enia do dyrektora komisji okr¦gowej, je»eli uzna, »e w trakcie spraw-

dzianu albo egzaminu zostaªy naruszone przepisy dotycz¡ce jego przeprowadzania.

5. Dyrektor komisji okr¦gowej rozpatruje zgªoszone zastrze»enia w terminie 7 dni od

daty ich otrzymania.
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6. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów dotycz¡cych przeprowadzania spraw-

dzianu, na skutek zastrze»e«, o których mowa w ust. 4 lub z urz¦du, dyrektor

komisji okr¦gowej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyj-

nej, mo»e uniewa»ni¢ dany sprawdzian i zarz¡dzi¢ jego ponowne przeprowadzenie,

je»eli to naruszenie mogªo wpªyn¡¢ na wynik danego sprawdzianu. Uniewa»nienie

mo»e nast¡pi¢ w stosunku do wszystkich uczniów albo absolwentów w poszczegól-

nych szkoªach, placówkach, a tak»e w stosunku do poszczególnych uczniów albo

absolwentów.

7. W przypadku niemo»no±ci ustalenia wyników sprawdzianu, z powodu zagini¦cia lub

zniszczenia odpowiednio kart odpowiedzi, kart obserwacji lub kart oceny dyrektor

komisji okr¦gowej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyj-

nej, uniewa»nia sprawdzian danych uczniów (sªuchaczy) i zarz¡dza ich ponowne

przeprowadzenie.

8. Termin ponownego sprawdzianu, o których mowa w rozdz. 5. �56 ust. 6 i 7, ustala

dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

9. Zestawy zada« dla sprawdzianu oraz materiaªy multimedialne do przeprowadze-

nia sprawdzianu s¡ przygotowywane, przechowywane i przekazywane w warunkach

uniemo»liwiaj¡cych ich nieuprawnione ujawnienie.

10. W przypadku nieuprawnionego ujawnienia zestawów zada«, zbiorów zestawów zada«

egzaminacyjnych, arkuszy egzaminacyjnych lub arkuszy obserwacji oraz materiaªów

multimedialnych decyzje co do dalszego przebiegu sprawdzianu podejmuje dyrektor

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

11. Okr¦gowe Komisje Egzaminacyjne podlegaj¡ Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
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DZIA� VII - POSTANOWIENIA KO�COWE

�57

1. Zasady prowadzenia przez szkoª¦ gospodarki �nansowej i materialnej okre±laj¡ od-

r¦bne przepisy.

2. Zmiany w statucie mog¡ by¢ dokonane z inicjatywy:

1) dyrektora szkoªy jako przewodnicz¡cego rady pedagogicznej,

2) organu sprawuj¡cego nadzór pedagogiczny,

3) rady rodziców,

4) organu prowadz¡cego szkoª¦,

5) oraz co najmniej 1
3
czªonków rady pedagogicznej.

3. Regulaminy okre±laj¡ce dziaªalno±¢ organów szkoªy nie mog¡ by¢ sprzeczne z zapi-

sami Statutu, jak równie» z przepisami wykonawczymi do ustawy o systemie o±wiaty.

4. Organem kompetentnym do uchwalenia zmian i nowelizacji Statutu jest Rada Pe-

dagogiczna szkoªy.

5. Dyrektor szkoªy ma prawo do podejmowania dora¹nych decyzji w sprawach nie

uj¦tych w statucie.

Statut szkoªy � tekst ujednolicony zostaª zatwierdzony przez Rad¦ Pedago-

giczn¡ w dniu 28 sierpnia 2015 r.
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