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DZIAŁ I

Rozdział 1 Informacje ogólne o szkole

§1.1. Szkoła  Podstawowa  nr  27  im.  Marii  Montessori  w Lublinie  zwana  dalej
szkołą jest placo, wką publiczną, kto, ra:

1)prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych plano, w nauczania;

2)przeprowadza rekrutację ucznio, w w oparciu o zasadę powszechnej dostępnos,ci;

3)zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje okres, lone w odrębnych przepisach;

4)realizuje  programy  nauczania  uwzględniające  podstawę  programową  kształcenia
ogo, lnego i podstawę wychowania przedszkolnego;

5)realizuje  ustalone  przez  Ministra  Edukacji  Narodowej  zasady  oceniania,
klasyfikowania  i  promowania  ucznio, w  oraz  przeprowadzania  egzamino, w
i sprawdziano, w.

2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Kresowej 7. Zajęcia odbywają się w 
budynkach przy ulicy Kresowej 7 oraz ulicy Maszynowej 2.

3.Organem prowadzącym jest Miasto Lublin.

4.Nadzo, r pedagogiczny nad szkołą sprawuje Lubelski Kurator Os,wiaty.

5.Ilekroc, w statucie mowa jest o szkole nalez3y przez to rozumiec, 8-letnią Szkołę 
Podstawową nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie.

6.Nazwa szkoły uz3ywana jest w pełnym brzmieniu – Szkoła Podstawowa nr 27 
imienia Marii Montessori w Lublinie.

7.Szkoła jest jednostką budz3etową

8.Szkoła prowadzi nauczanie w oddziałach szkolnych I-VIII oraz grupach 
Montessori w zakresie szkoły podstawowej.

9.Szkoła w ramach eksperymentu  pod tytułem Edukacja dzieci według systemu 
Marii Montessori prowadzi oddziały pracujące w oparciu o koncepcję pedagogiczną 
Marii Montessori w cyklach trzyletnich na trzech poziomach:

a)II poziom – dzieci od 6 do 8 roku z3ycia,

b)III poziom – dzieci od 9 do 11 roku z3ycia,

c)IV poziom – uczniowie od 10 do 15 roku z3ycia.

10.Szkoła  prowadzi  działalnos,c,  eksperymentalną  dotyczącą  kształcenia,
wychowania  i  opieki  Edukacja dzieci  według systemu Marii  Montessori,  stosownie  do
potrzeb  psychofizycznych  ucznio, w  oraz moz3 liwos,ci  bazowych,  kadrowych  i

4 | S t r o n a



finansowych  szkoły,  na  zasadach  i warunkach  okres,lonych  odrębnymi  przepisami
prawa.

11.W szkole mogą działac,  stowarzyszenia, organizacje i fundacje, kto, rych celem
statutowym  jest  działalnos,c,  wychowawcza  albo  rozszerzanie  i  wzbogacanie  form
działalnos,ci  dydaktycznej,  wychowawczej,  opiekun, czej  i  innowacyjnej  szkoły.
Zgodę na podjęcie  działalnos,ci  przez  stowarzyszenia  i  organizacje,  wyraz3a  dyrektor
szkoły  po  uprzednim  uzgodnieniu  warunko, w  tej  działalnos,ci  oraz po uzyskaniu
pozytywnej opinii Rady Rodzico, w i Rady Pedagogicznej.

12.Cykl kształcenia w klasach tradycyjnych trwa 8 lat, a w grupach Montessori
9 lat

13.Nauka w szkole odbywa się w klasach IV-VIII, grupach Montessori na jedną
zmianę, a w klasach I-III na dwie zmiany.

14.1Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się:

1)z  urzędu –  dzieci  zamieszkałe  w obwodzie  szkoły  na podstawie  zgłoszenia
rodzico, w;

2)na  wniosek  rodzico, w/prawnych  opiekuno, w  –  dzieci  zamieszkałe  poza
obwodem szkoły w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

2.W przypadku,  gdy liczba kandydato, w zamieszkałych poza obwodem szkoły
jest  większa  niz3  liczba  wolnych  miejsc,  kto, rymi  dysponuje  szkoła,  kandydato, w
przyjmuje się na podstawie kryterio, w okres, lonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r.
– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017. poz. 59) oraz Zarządzenia Prezydenta Miasta Lublin.

3.Szkoła  prowadzi  rekrutację  ucznio, w  zgodnie  z  zasadą  powszechnej
dostępnos,ci.  Zasady,  kryteria  i  terminy rekrutacji  elektronicznej  ustalane  są  co  roku
przez  organ  prowadzący  i  dostępne  są  na  stronie  internetowej  BIP  organu
prowadzącego oraz na tablicy ogłoszen,  i stronie internetowej szkoły.

4.Rekrutacja do grup Montessori odbywa się zgodnie z zasadami eksperymentu
pedagogicznego Edukacja dzieci według systemu Marii Montessori zatwierdzonego przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

Rozdział 2 Misja i wizja szkoły

§2.1 Misja szkoły:

1)W  szkole  preferowane  są  działania  oparte  na  zasadach  partnerstwa,  przyjaz,ni,
szacunku i z3yczliwos,ci.

2)Nauczyciele  w  pracy  dydaktyczno-wychowawczej  kierują  się  dobrem  ucznio, w.
Troszczą  się  o  ich  bezpieczen, stwo  i  zdrowie.  Kształtują  włas,ciwą  postawę  moralną
i obywatelską swoich wychowanko, w. Dąz3ą do pełnego rozwoju ich osobowos,ci.

3)Szkoła wspiera rozwo, j  dzieci  poprzez stworzenie bezpiecznej  i  two, rczej  atmosfery
procesu  nauczania.  Nauczyciele  dąz3ą  do  rozpoznawania,  zachęcania  i  rozwijania
indywidualnych  uzdolnien,  oraz  umiejętnos,ci  ucznio, w.  Rozbudzają  chęc,  i  szacunek
do nauki, pojmowanej jako proces trwający przez całe z3ycie.
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4)Szkoła  przygotowuje  ucznio, w  do  przyszłego  z3ycia  poprzez  uczenie  wzajemnej
tolerancji  i  zrozumienia  potrzeb  innych  ludzi,  kształtowanie  pozytywnego  podejs,cia
do nauki  oraz  pracy,  zachęcanie  do  działania  zespołowego,  us,wiadamianie
odpowiedzialnos,ci za rozwo, j s,rodowiska przyrodniczego i społecznego.

2.Wizja szkoły:

1)Szkoła Podstawowa nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie to placo, wka bezpieczna
i przyjazna dziecku.

2)Stworzone  są  w niej  optymalne warunki  rozwoju intelektualnego i  emocjonalnego
ucznio, w, gwarantujące nowoczesne i skuteczne nauczanie.

3)To szkoła, kto, ra kształtuje swoich wychowanko, w w oparciu o szacunek do drugiego
człowieka, poszanowanie uniwersalnego systemu wartos,ci,  dziedzictwa historycznego
i kulturowego.

4)Szkoła  przygotowuje  ucznio, w do kreowania  własnego  rozwoju oraz  kształtowania
przez nich otaczającej rzeczywistos,ci. 

Rozdział 3 Cele i zadania szkoły 

§3.1 Szkoła realizuje cele i zadania okres, lone w ustawie Prawo Oświatowe 
oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a takz3e zawarte 
w Programie wychowawczo-profilaktycznym, dostosowanym do potrzeb rozwojowych 
ucznio, w oraz potrzeb danego s,rodowiska.

2.Gło, wnymi celami szkoły jest:

1)wprowadzanie ucznio, w w s,wiat wartos,ci, w tym ofiarnos,ci, wspo, łpracy, solidarnos,ci,
altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorco, w postępowania i
budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina,
przyjaciele);

2)wzmacnianie poczucia toz3samos,ci indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i
etnicznej;

3)formowanie  u  ucznio, w  poczucia  godnos,ci  własnej  osoby  i  szacunku  dla  godnos,ci
innych oso, b;

4)rozwijanie kompetencji takich jak kreatywnos,c,, innowacyjnos,c, i przedsiębiorczos,c,;

5)rozwijanie  umiejętnos,ci  krytycznego  i  logicznego  mys,lenia,  rozumowania,
argumentowania i wnioskowania;

6)ukazywanie wartos,ci wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętnos,ci;

7)rozbudzanie ciekawos,ci poznawczej ucznio, w oraz motywacji do nauki;

8)wyposaz3enie  ucznio, w  w  taki  zaso, b  wiadomos,ci  oraz  kształtowanie  takich
umiejętnos,ci, kto, re pozwalają w sposo, b bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumiec,
s,wiat;
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9)wspieranie  ucznia  w  rozpoznawaniu  własnych  predyspozycji  i  okres,laniu  drogi
dalszej edukacji;

10)wszechstronny rozwo, j osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie
i rozbudzanie jego naturalnej ciekawos,ci poznawczej;

11)kształtowanie  postawy otwartej  wobec s,wiata  i  innych ludzi,  aktywnos,ci  w z3yciu
społecznym oraz odpowiedzialnos,ci za zbiorowos,c,;

12)zachęcanie  do  zorganizowanego  i  s,wiadomego  samokształcenia  opartego
na umiejętnos,ci przygotowania własnego warsztatu pracy;

13)ukierunkowanie ucznia ku wartos,ciom.

3.W  szkole  podstawowej  realizowana  jest  podstawa  programowa  kształcenia
ogo, lnego  z  zachowaniem  zalecanych  form  i  sposobo, w  jej  realizacji.  Kształcone  są
u ucznio, w następujące umiejętnos,ci:

1)sprawne komunikowanie się w języku polskim oraz w językach obcych nowoz3ytnych;

2)sprawne  wykorzystywanie  narzędzi  matematyki  w  z3yciu  codziennym,  a  takz3e
kształcenie mys,lenia matematycznego;

3)poszukiwanie,  porządkowanie,  krytyczna  analiza  oraz  wykorzystanie  informacji
z ro, z3nych z,ro, deł;

4)kreatywne  rozwiązywanie  problemo, w  z  ro, z3nych  dziedzin  ze  s,wiadomym
wykorzystaniem  metod  i  narzędzi  wywodzących  się  z  informatyki,  w  tym
programowanie;

5)rozwiązywanie problemo, w ro, wniez3  z wykorzystaniem technik mediacyjnych;

6)praca w zespole i społeczna aktywnos,c,;

7)aktywny udział w z3yciu kulturalnym szkoły, s,rodowiska lokalnego oraz kraju.

4. Do zadan,  szkoły nalez3y:

1)kształtowanie  s,rodowiska  wychowawczego,  umoz3 liwiającego  pełny  rozwo, j
umysłowy, emocjonalny i fizyczny ucznio, w w warunkach poszanowania ich godnos,ci
osobistej oraz wolnos,ci s,wiatopoglądowej i wyznaniowej;

2)realizacja programo, w nauczania, kto, re zawierają podstawę programową kształcenia
ogo, lnego dla przedmioto, w, objętych ramowym planem nauczania;

3)organizowanie  systemu  opiekun, czo-wychowawczego  odpowiednio  do  istniejących
potrzeb;

4)zapewnianie  bezpiecznych  i  higienicznych  warunko, w  pobytu  ucznio, w  w  szkole
oraz zapewnianie bezpieczen, stwa na zajęciach organizowanych przez szkołę;

5)rozpoznawanie  moz3 liwos,ci  psychofizycznych  oraz  indywidualnych  potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych ucznio, w i wykorzystywanie wyniko, w diagnoz w procesie
uczenia i nauczania;
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6)organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej  uczniom, rodzicom/prawnym
opiekunom i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami;

7)organizowanie  obowiązkowych  i  nadobowiązkowych  zajęc,  dydaktycznych
z zachowaniem zasad higieny psychicznej;

8)dostosowywanie  tres,ci,  metod  i  organizacji  nauczania  do  moz3 liwos,ci
psychofizycznych ucznio, w;

9)wyposaz3enie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt umoz3 liwiający realizację zadan,
dydaktycznych, wychowawczych i opiekun, czych oraz zadan,  statutowych szkoły;

10)organizacja  kształcenia,  wychowania  i  opieki  dla  ucznio, w  niepełnosprawnych
oraz niedostosowanych społecznie w formach i na zasadach okres, lonych w odrębnych
przepisach;

11)wspomaganie wychowawczej roli rodzico, w/prawnych opiekuno, w;

12)sprawowanie opieki nad uczniami szczego, lnie uzdolnionymi poprzez umoz3 liwianie
realizowania  indywidualnych  programo, w  nauczania  oraz  ukon, czenia  szkoły
w skro, conym czasie;

13)skuteczne  nauczanie  języko, w  obcych  poprzez  dostosowywanie  ich  nauczania
do poziomu przygotowania ucznio, w;

14)wprowadzanie  ucznio, w  w  s,wiat  literatury,  ugruntowanie  ich  zainteresowan,
czytelniczych oraz wyposaz3enie w kompetencje czytelnicze potrzebne do krytycznego
odbioru utworo, w literackich i innych teksto, w kultury;

15)podejmowanie  działan,  mających  na  celu  rozbudzenie  u  ucznio, w  zamiłowania
do czytania oraz zwiększenie aktywnos,c, czytelniczej ucznio, w;

16)realizowanie działan,  związanych z upamiętnianiem postaci i wydarzen,  z przeszłos,ci,
z  miejscami  waz3nymi  dla  pamięci  narodowej  oraz  najwaz3niejszymi  s,więtami
narodowymi i symbolami pan, stwowymi;

17)zapewnianie opieki zdrowotnej przez pielęgniarkę szkolną;

18)upowszechnianie ws,ro, d ucznio, w wiedzy o bezpieczen, stwie;

19)organizowanie  ro, z3nych  form  nauczania,  wdraz3anie  ucznio, w  do  realizacji  zadan,
metodą projektu;

20)kształtowanie aktywnos,ci społecznej i umiejętnos,ci spędzania wolnego czasu;

21)rozwijanie u ucznio, w dbałos,ci  o zdrowie własne i  innych ludzi oraz umiejętnos,ci
tworzenia s,rodowiska sprzyjającego zdrowiu;

22)zapewnienie opieki uczniom w s,wietlicy szkolnej;

23)prowadzenie stoło, wki;

24)wspo, łdziałanie  ze  s,rodowiskiem  zewnętrznym  w  celu  kształtowania  s,rodowiska
wychowawczego w szkole;
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25)kształtowanie i rozwijanie u ucznio, w postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi
indywidualnemu i społecznemu, takich, jak uczciwos,c,, wiarygodnos,c,, odpowiedzialnos,c,,
wytrwałos,c,,  poczucie  własnej  wartos,ci,  szacunek  dla  innych  ludzi,  kultura  osobista,
kreatywnos,c,,  przedsiębiorczos,c,,  gotowos,c,  do  uczestnictwa  kulturze,  podejmowanie
inicjatyw i pracy zespołowej;

26)kształtowanie  postawy obywatelskiej,  poszanowania  tradycji  i  kultury narodowej,
a takz3e postaw poszanowania dla innych kultur i tradycji;

27)upowszechnianie  ws,ro, d  ucznio, w  wiedzy  ekologicznej  oraz  kształtowanie
włas,ciwych postaw wobec problemo, w ochrony s,rodowiska;

28)zapobieganie wszelkiej dyskryminacji;

29)stworzenie  warunko, w  do  nabywania  przez  ucznio, w  umiejętnos,ci  wyszukiwania,
porządkowania  i  wykorzystywania  informacji  z  ro, z3nych  z,ro, deł,  z  zastosowaniem
technologii informacyjno-komunikacyjnej na zajęciach z ro, z3nych przedmioto, w;

30)przygotowanie ucznio, w do włas,ciwego odbioru i wykorzystania medio, w;

31)ochrona  ucznio, w  przed  tres,ciami,  kto, re  mogą  stanowic,  zagroz3enie  dla  ich
prawidłowego  rozwoju,  a  w  szczego, lnos,ci  instalowanie  programo, w  filtrujących
i ograniczających dostęp do zasobo, w sieciowych w Internecie;

32)egzekwowanie  obowiązku  szkolnego  w  trybie  przepiso, w  o  postępowaniu
egzekucyjnym w administracji;

33)dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekun, czego i wychowawczego, zgodnie
z zasadami okres, lonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej i archiwizacji.

§4.Szkoła  systematycznie  diagnozuje  osiągnięcia  ucznio, w,  realizację  zadan,
wykonywanych  przez  pracowniko, w  szkoły,  wyciąga  wnioski  z  realizacji  celo, w  oraz
zadan,  szkoły.

§5. Cele  i  zadania  szkoły  mogą  byc,  realizowane  w  trakcie  ro, z3nego  rodzaju
wycieczek, spotkan,  i warsztato, w.

§6.1. Działalnos,c, edukacyjna szkoły jest okres,lona przez:

1)szkolny zestaw programo, w nauczania;

2)program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, obejmujący wszystkie tres,ci i działania
o  charakterze  wychowawczym  i  profilaktycznym,  dostosowany  do  wieku  ucznio, w,
potrzeb i problemo, w pojawiających się w s,rodowisku szkolnym.

3)zasady  eksperymentu  pedagogicznego  Edukacja  dzieci  według  systemu  Marii
Montessori. 

2.Szkolny  zestaw  programo, w  nauczania  oraz  program  wychowawczo-
profilaktyczny szkoły tworzą spo, jną całos,c, i uwzględniają wszystkie wymagania opisane
w podstawie programowej. 
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DZIAŁ II Organizacja szkoły

Rozdział 1 Praca dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza szkoły

§7.1  Praca wychowawczo-dydaktyczna w szkole prowadzona jest w oparciu o
obowiązującą podstawę programową kształcenia ogo, lnego dla poszczego, lnych etapo, w
edukacyjnych  zgodnie  z  przyjętymi  programami  nauczania  dla  kaz3dej  edukacji
przedmiotowej.

2.Podstawowymi formami działalnos,ci dydaktyczno-wychowawczej są:

1)obowiązkowe zajęcia edukacyjne realizowane zgodnie z ramowym planem nauczania;

2)zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia ucznio, w;

3)zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym:

a)zajęcia dydaktyczno-wyro, wnawcze,

b)zajęcia  specjalistyczne  dla  ucznio, w  wymagających  szczego, lnego  wsparcia
w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

4)zajęcia rewalidacyjne dla ucznio, w niepełnosprawnych;

5) zajęcia edukacyjne,  o kto, rych mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust.
3 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i
warunkach  dopuszczalnos,ci  przerywania  ciąz3y  (Dz.  U.  Nr  17,  poz.  78,  z  po, z,n.  zm.),
organizowane w trybie okres, lonym w tych przepisach;

6)zajęcia edukacyjne, kto, re organizuje dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego
szkołę i po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodzico, w;

7)dodatkowe zajęcia edukacyjne, do kto, rych zalicza się:

a)zajęcia  z  języka  obcego  nowoz3ytnego  innego  niz3  język  obcy  nowoz3ytny
nauczany w ramach obowiązkowych zajęc, edukacyjnych,

b)zajęcia, dla kto, rych nie została ustalona podstawa programowa, lecz program
nauczania tych zajęc, został włączony do szkolnego zestawu programo, w nauczania;

8) Dla ucznio, w przybywających z zagranicy, podlegających obowiązkowi szkolnemu lub
obowiązkowi  nauki,  kto, rzy  nie  znają  języka  polskiego  albo  znają  go  na  poziomie
niewystarczającym  do  korzystania  z  nauki,  organ  prowadzący  szkołę  organizuje  w
szkole  dodatkową,  bezpłatną  naukę  języka  polskiego  w  formie  dodatkowych  zajęc,
lekcyjnych z języka polskiego. 

§8. Proces  wychowawczo-opiekun, czy  prowadzony  jest  w  szkole  zgodnie
z Programem wychowawczo-profilaktycznym.

§9.  Program wychowawczo-profilaktyczny opracowuje się na podstawie wyniko, w
corocznej  diagnozy  w  zakresie  występujących  w  s,rodowisku  szkolnym  potrzeb
rozwojowych  ucznio, w,  w  tym  czynniko, w  chroniących  i  czynniko, w  ryzyka,  ze
szczego, lnym  uwzględnieniem  zagroz3en,  związanych  z  uz3ywaniem  substancji
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psychotropowych,  s,rodko, w  zastępczych  oraz  nowych  substancji  psychoaktywnych .
Diagnozę, o kto, rej mowa przeprowadza dyrektor szkoły albo upowaz3niony przez niego
pracownik szkoły.

§10. Na początku kaz3dego roku szkolnego Rada Pedagogiczna zatwierdza  Plan
pracy  wychowawczej na  dany  rok  szkolny  z  uwzględnieniem  aktualnych  potrzeb  i
szkolnego  Programu wychowawczo-profilaktycznego. 

§11.  Działania wychowawcze szkoły mają charakter systemowy i podejmują je
wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole wspomagani przez dyrekcję oraz pozostałych
pracowniko, w  szkoły.  Program  wychowawczo-profilaktyczny szkoły  jest  całos,ciowy
i obejmuje  rozwo, j  ucznia  w  wymiarze  intelektualnym,  emocjonalnym,  społecznym
i zdrowotnym.

§12.  Podjęte  działania  wychowawcze  i  profilaktyczne  w  bezpiecznym
i przyjaznym s,rodowisku szkolnym mają na celu przygotowac, ucznia do:

1)pracy nad sobą;

2)bycia uz3ytecznym członkiem społeczen, stwa;

3)bycia osobą wyro, z3niającą się takimi cechami jak: odpowiedzialnos,c,,  samodzielnos,c,,
odwaga,  kultura  osobista,  uczciwos,c,,  dobroc,,  patriotyzm,  pracowitos,c,,  poszanowanie
godnos,ci i innych, wraz3 liwos,c, na krzywdę ludzką, szacunek dla starszych, tolerancja;

4)rozwoju samorządnos,ci;

5)dbałos,ci o wypracowane tradycje: klasy, szkoły i s,rodowiska;

6)budowania poczucia przynalez3nos,ci i więzi ze szkołą;

7)tworzenia s,rodowiska szkolnego, w kto, rym obowiązują jasne i jednoznaczne reguły
akceptowane i respektowane przez wszystkich członko, w społecznos,ci szkolnej.

§ 13. Uczen,  jest podstawowym podmiotem w systemie wychowawczym szkoły.

§14. Preferuje się następujące postawy będące kanonem zachowan,  ucznia:

1)zna i akceptuje działania wychowawcze szkoły;

2)szanuje oraz akceptuje siebie i innych;

3)umie  prawidłowo  funkcjonowac,  w rodzinie,  klasie,  społecznos,ci  szkolnej,  lokalnej,
demokratycznym pan, stwie oraz s,wiecie;

4)zna  i  respektuje  obowiązki  wynikające  z  tytułu  bycia  uczniem,  dzieckiem,  kolegą,
członkiem społeczen, stwa, Polakiem i Europejczykiem;

5)posiada wiedzę i umiejętnos,ci  potrzebne dla samodzielnego poszukiwania waz3nych
dla siebie wartos,ci, okres,lania celo, w i dokonywania wyboro, w;

6)jest zdolny do autorefleksji, nieustannie nad sobą pracuje;

7)zna, rozumie i realizuje w z3yciu:
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a)zasady kultury bycia,

b)zasady skutecznego komunikowania się,

c)zasady bezpieczen, stwa oraz higieny z3ycia i pracy,

d)akceptowany społecznie system wartos,ci;

8) chce i umie dąz3yc, do realizacji własnych zamierzen, ;

9) umie diagnozowac, zagroz3enia w realizacji celo, w z3yciowych;

10) jest otwarty na zdobywanie wiedzy.

§15. W oparciu o Program wychowawczo-profilaktyczny wychowawcy oddziało, w
opracowują Plan pracy wychowawczo-profilaktyczny na dany rok szkolny.

§16. 1.Zajęcia w szkole prowadzone są:

1) w systemie klasowo-lekcyjnym; 

2) w grupach tworzonych z poszczego, lnych oddziało, w, z zachowaniem zasad podziału
na grupy;

3)  w  strukturach  międzyoddziałowych,  tworzonych  z  ucznio, w  z  tego  samego  etapu
edukacyjnego: zajęcia z etyki;

4) w toku nauczania indywidualnego;

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

6) w formach realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą.

2.Czas trwania zajęc,:

1) godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 
prowadzenie zajęc, edukacyjnych w czasie nie kro, tszym niz3  30 i nie dłuz3szym niz3  60 
minut, zachowując ogo, lny tygodniowy czas zajęc, edukacyjnych ustalony w 
tygodniowym rozkładzie zajęc,;

2) czas trwania poszczego, lnych zajęc, edukacyjnych w klasach I-III  szkoły podstawowej 
ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogo, lny tygodniowy czas trwania 
zajęc,, o kto, rym mowa w ust. 1;

3) godzina zajęc, rewalidacyjnych dla ucznio, w niepełnosprawnych trwa 60 minut;

4) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęc,, o kto, rych mowa w 
ust.3, w czasie kro, tszym niz3  60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych 
zajęc, w okresie tygodniowym. 

§17. W przypadku zagroz3enia dzieci i pracowniko, w szkoły dyrektor, w 
uzgodnieniu z Radą Rodzico, w i Radą Pedagogiczną, moz3e podjąc, decyzję o organizacji 
pracy zdalnej lub hybrydowej.

§18.  uchylony 
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§19. Szkoła prowadzi działalnos,c, z zakresu profilaktyki poprzez:

1)realizację przyjętego w szkole programu wychowawczo-profilaktycznego;

2)rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemo, w ucznio, w;

3)działania  pedagoga,  logopedy i  psychologa  szkolnego  oraz  wspo, łpracę  z  poradnią
psychologiczno-pedagogiczną;

4)realizację  okres,lonej  tematyki  na  godzinach  do  dyspozycji  wychowawcy
we wspo, łpracy z lekarzami i wolontariuszami organizacji działających na rzecz dziecka
i rodziny;

5)działania  opiekun, cze  wychowawcy  klasy,  w  tym  rozpoznawanie  relacji  między
ro, wies,nikami;

6)promocję zdrowia, zasad poprawnego z3ywienia;

7)prowadzenie profilaktyki stomatologicznej;

8)prowadzenie profilaktyki uzalez3nien, ;

9)propagowanie  zasad  bezpiecznego  korzystania  z  medio, w  i  Internetu
oraz uniemoz3 liwienie uczniom dostępu do tres,ci,  kto, re mogą stanowic,  zagroz3enie dla
ich prawidłowego rozwoju  a takz3e  instalowanie oprogramowania zabezpieczającego i
ciągłą jego aktualizację. 

§20. Szkoła w szczego, lnos,ci sprawuje opiekę: 

1) nad uczniami rozpoczynającymi naukę w szkole poprzez: 

a)organizację spotkan,  dyrekcji  szkoły  z  nowo  przyjętymi  uczniami  i  ich
rodzicami,

b)rozmowy  indywidualne  wychowawcy  z  uczniami  i  rodzicami/prawnymi
opiekunami na  początku roku szkolnego w celu rozpoznania  cech osobowos,ciowych
ucznia, stanu jego zdrowia, warunko, w rodzinnych i materialnych,

c)organizację wycieczek integracyjnych,

d)pomoc  w  adaptacji  ucznia  w  nowym  s,rodowisku  organizowana  przez
pedagoga,  logopedę i psychologa szkolnego oraz nauczycieli,

e)udzielanie  niezbędnej,  doraz,nej  pomocy  przez  pielęgniarkę  szkolną,
wychowawcę lub przedstawiciela dyrekcji,

f)wspo, łpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, 

g)respektowanie zalecen,  lekarza oraz  opinii/orzeczen,  poradni psychologiczno-
pedagogicznej,

h)organizowanie  nauczania  indywidualnego  na  podstawie  opinii/orzeczenia
poradni psychologiczno-pedagogicznej po uzyskaniu akceptacji organu prowadzącego,  
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i)zatrudnienie dodatkowo  nauczyciela  posiadającego  kwalifikacje  z  zakresu
pedagogiki  specjalnej  w  celu    wspo, łorganizowania  kształcenia  integracyjnego  dla
ucznio, w  posiadających  orzeczenie  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego  wydanego  ze
względu na autyzm, w tym zespo, ł  Aspergera lub niepełnosprawnos,ci  sprzęz3one (lub
inne – za zgodą organu prowadzącego), 

2) nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunko, w
rodzinnych i losowych, zgodnie z zasadami okres, lonymi przez organ prowadzący;

3) nad uczniami szczego, lnie uzdolnionymi poprzez:

a)umoz3 liwianie  uczniom  realizację  indywidualnego  programu  nauki  lub  toku
nauki, zgodnie z odrębnymi przepisami,

b)objęcie opieką psychologiczno-pedagogiczną okres,loną w Dziale III,

c)dostosowanie  wymagan,  edukacyjnych,  metod,  form  pracy  i  tempa  pracy
do moz3 liwos,ci i potrzeb ucznia,

d)rozwo, j  zdolnos,ci  ucznia  w  ramach  zajęc,  ko, ł  zainteresowan,  i  innych  zajęc,
pozalekcyjnych,

e)wspieranie ucznia w przygotowaniach do olimpiad i konkurso, w,

f)indywidualizację procesu nauczania.

4) nad uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.

§21.  Szkoła  zapewnia  uczniom  pełne  bezpieczen, stwo  w  czasie  zajęc,
organizowanych przez szkołę, poprzez:

1)realizację przez nauczycieli  zadan,  i  obowiązko, w wynikających z  Karty Nauczyciela,
Kodeksu Pracy i Regulaminu Pracy Szkoły Podstawowej nr 27 im. Marii Montessori;

2)pełnienie dyz3uro, w nauczycieli zgodnie z harmonogramem i regulaminem;

3)opracowanie planu lekcji, kto, ry uwzględnia higieniczny tryb nauki;

4)przestrzeganie liczebnos,ci ucznio, w w grupach uczniowskich;

5)umoz3 liwienie pozostawiania w szkole wyposaz3enia dydaktycznego ucznia;

6)wyposaz3enie  pomieszczen,  szkoły  w  apteczki  zaopatrzone  w  niezbędne  s,rodki  do
udzielenia pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy;

7)dostosowanie  wyposaz3enia  szkoły  w  sprzęt  i  meble  dla  ucznio, w,  zgodnie  z
wymaganymi normami (atestami i certyfikatami);

8)zapewnianie  optymalnej  liczby  opiekuno, w  w  trakcie  imprez  organizowanych  na
terenie szkoły i poza nią ;

9)przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy;

10)zapewnienie bezpiecznych warunko, w prowadzenia zajęc, z wychowania fizycznego;
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11)objęcie budynku i terenu szkolnego nadzorem wizyjnym. 

§22.  Zasady  sprawowania  opieki  podczas  zajęc,  poza  terenem  szkoły
oraz w trakcie  wycieczek  organizowanych  przez  nauczycieli  okres, la  Regulamin
wycieczek.

§23.  Zasady  pełnienia  dyz3uro, w  nauczycieli  okres, la  Regulamin  dyżurów
nauczycieli. 

§24.  Zasady  postępowania  nauczyciela  i  ucznia  w  razie  wypadku  na  terenie
szkoły  okres, la  Procedura  postępowania  w  przypadku  zaistnienia wypadku  ucznia  w
Szkole Podstawowej nr 27 im. Marii Montessori. 

§25.  Bezpieczna  szkoła to  obowiązująca   Procedura  reagowania  w  przypadku
wystąpienia wewnętrznego i zewnętrznego zagrożenia w szkole. 

Rozdział 2 Organizacja nauczania

§26.1. Zajęcia  dydaktyczno-wychowawcze  rozpoczynają  się  w  szkole
w pierwszym  powszednim  dniu  wrzes,nia,  a  kon, czą  się  w  najbliz3szy   piątek  po  20
czerwca. Jez3eli pierwszy dzien,  wrzes,nia wypada w piątek lub sobotę, zajęcia w szkole
rozpoczynają  się  w  najbliz3szy  poniedziałek  po  1  dniu  wrzes,nia.  Jez3eli  czwartek
bezpos,rednio poprzedzający najbliz3szy piątek po dniu 20 czerwca jest dniem ustawowo
wolnym od pracy, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kon, czą się w s,rodę poprzedzającą
ten dzien, . 

2.Terminy  rozpoczynania  i  kon, czenia  zajęc,  dydaktyczno-wychowawczych,
przerw  s,wiątecznych  oraz  ferii  zimowych  i  letnich  okres, lają  przepisy  w  sprawie
organizacji roku szkolnego.

3.Dyrektor szkoły,  po zasięgnięciu opinii  Rady Pedagogicznej,  Rady Rodzico, w
i Samorządu  Uczniowskiego,  biorąc  pod  uwagę  warunki  lokalowe  i  moz3 liwos,ci
organizacyjne szkoły lub placo, wki, moz3e w danym roku szkolnym ustalic, dodatkowe dni
wolne od zajęc, dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze 8 dni. 

4.Dyrektor  szkoły  w  terminie  do  dnia  30  wrzes,nia  informuje  nauczycieli,
ucznio, w oraz ich rodzico, w/prawnych opiekuno, w o ustalonych w danym roku szkolnym
dodatkowych dniach wolnych od zajęc, dydaktyczno-wychowawczych.

5.W dniach wolnych od zajęc,, o kto, rych mowa w ust. 4, w szkole organizowane
są zajęcia opiekun, czo-wychowawcze. Dyrektor szkoły powiadamia rodzico, w/prawnych
opiekuno, w, komunikatem na stronie internetowej szkoły, o zmianie organizacji pracy
szkoły i moz3 liwos,ci udziału ucznio, w w tych zajęciach. 

6.Dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego moz3e zawiesic, zajęcia na czas
oznaczony, jez3eli:

1)  temperatura  zewnętrzna  mierzona  o  godzinie  21.00  w  dwo, ch  kolejnych  dniach
poprzedzających zawieszenie zajęc, wynosi -18°C lub jest niz3sza;

2)  wystąpiły  na  danym  terenie  zdarzenia,  kto, re  mogą  zagrozic,  zdrowiu  ucznio, w,
np. klęski  z3ywiołowe,  zagroz3enia  epidemiologiczne,  zagroz3enia  atakami
terrorystycznymi.
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7.Zajęcia, o kto, rych mowa w ust.  6,  podlegają odpracowaniu w wyznaczonym
przez dyrektora terminie.

8.  Szczego, łową  organizację  nauczania,  wychowania  i  opieki  w  danym  roku
szkolnym okres,la arkusz organizacyjny opracowany przez dyrektora szkoły.    Arkusz
organizacji szkoły opracowywany jest na podstawie  Rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej  w  sprawie  szczegółowej  organizacji  publicznych  szkół  i  publicznych
przedszkoli oraz Rozporządzenia MEN o ramowych planach nauczania.  

9.Po zasięgnięciu opinii  zakładowych organizacji  związkowych,  w rozumieniu
Ustawy  o  Radzie  Dialogu  Społecznego arkusz  organizacyjny  zatwierdza  organ
prowadzący po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzo, r pedagogiczny. 

10.  Na  podstawie  zatwierdzonego  arkusza  organizacyjnego  szkoły  dyrektor,
z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i  higieny pracy,  ustala tygodniowy rozkład
zajęc, okres, lający organizację zajęc, edukacyjnych.

11.Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział.

12.Uczniowie  w  danym  roku  szkolnym  uczą  się  wszystkich  przedmioto, w
obowiązkowych przewidzianych planem nauczania i programem wybranym z zestawu
programo, w dla danej klasy i danego typu szkoły, dopuszczonych do uz3ytku szkolnego.

13. Podział  na  oddziały  jest  dokonywany  na  podstawie  przeprowadzonej
rekrutacji. Dyrektor szkoły powołuje komisję rekrutacyjną, kto, ra dokonuje przydziału
dzieci do klas. 

14.Podziału  oddziału  na  grupy  dokonuje  się  na  zajęciach  wymagających
specjalnych warunko, w nauki  i  bezpieczen, stwa  z  uwzględnieniem zasad  okres, lonych
w rozporządzeniu w sprawie ramowych plano, w nauczania.

15.  Zajęcia  edukacyjne  w  klasach  I-III  oraz  w  grupach  Montessori  szkoły
podstawowej są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niz3  25 ucznio, w.

16.Liczba ucznio, w w klasach I-III  moz3e  byc,  zwiększona do 27,  w przypadku
koniecznos,ci  przyjęcia w trakcie roku szkolnego ucznio, w zamieszkałych w obwodzie
szkoły.

17.W przypadkach zwiększenia liczby ucznio, w ponad liczbę 25 w klasach I-III
dyrektor szkoły dokonuje:

1)podziału oddziału, po uprzednim poinformowaniu oddziałowej rady rodzico, w lub;

2)zatrudnia  asystenta  nauczyciela,  kto, ry  wspiera  nauczyciela  prowadzącego  zajęcia
dydaktyczne, wychowawcze i opiekun, cze w danym oddziale bez dokonywania podziału.

18.W  przypadkach,  jak  w  ustępie  17  pkt  2,  dyrektor  szkoły  moz3e  odstąpic,
od podziału oddziału, gdy oddziałowa Rada Rodzico, w wystąpi z pisemnym wnioskiem
do dyrektora szkoły z pros,bą o niedokonywanie dzielenia grupy, po uzyskaniu zgody
organu prowadzącego.

19.Zwiększony  oddział  moz3e  funkcjonowac,  do  zakon, czenia  I  etapu
edukacyjnego, bez koniecznos,ci corocznego postępowania, jak w ust. 18.
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20.W szkole obowiązuje pięciodniowy tydzien,  nauki.  

Rozdział 3 Działalność innowacyjna i eksperymentalna

§27.1  W  szkole  mogą  byc,  wprowadzane  innowacje  i  eksperymenty
pedagogiczne.  Są  to  nowatorskie  rozwiązania  programowe,  organizacyjne  lub
metodyczne mające na celu poprawę jakos,ci pracy szkoły i efektywnos,ci kształcenia.

2.Innowacja lub eksperyment moz3e obejmowac,  wszystkie lub wybrane zajęcia
edukacyjne, całą szkołę, oddział lub grupę.

3.Rozpoczęcie innowacji lub eksperymentu jest moz3 liwe po zapewnieniu przez
szkołę  odpowiednich  warunko, w  kadrowych  i  organizacyjnych,  niezbędnych
do realizacji planowanych działan,  innowacyjnych i eksperymentalnych,

4.Innowacje  lub  eksperymenty,  wymagające  przyznania  szkole  dodatkowych
s,rodko, w budz3etowych, mogą byc, podjęte po wyraz3eniu przez organ prowadzący szkołę
pisemnej zgody na finansowanie planowanych działan, .

5.Udział nauczycieli w innowacji lub eksperymencie jest dobrowolny.

6.Procedura  wprowadzania  innowacji  pedagogicznej  i  eksperymentu
pedagogicznego:

1)Uchwałę w sprawie wyraz3enie zgody na wprowadzenia innowacji/ eksperymentu  w
szkole podejmuje Rada Pedagogiczna. 

2) Uchwała w sprawie wprowadzenia innowacji moz3e byc, podjęta po uzyskaniu:

a)zgody nauczycieli, kto, rzy będą uczestniczyc, w innowacji, eksperymencie,

b)pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej prowadzenie
w szkole,  w  przypadku  gdy  załoz3enia  innowacji  nie  były  wczes,niej
opublikowane.

7.Dyrektor  szkoły,  na  podstawie  uchwały  Rady Pedagogicznej  i  po uzyskaniu
opinii  Rady  Rodzico, w,  występuje  do  MEN  o  wyraz3enie  zgody  na  prowadzenie
eksperymentu pedagogicznego w szkole. Wniosek, za pos,rednictwem Kuratora Os,wiaty,
składa  do  31  marca  roku  szkolnego  poprzedzającego  rok  szkolny,  w  kto, rym  jest
planowane rozpoczęcie tego eksperymentu. 

8.Szkoła  moz3e  wspo, łdziałac,  ze  stowarzyszeniami  i  innymi  organizacjami  w
zakresie działalnos,ci innowacyjnej i eksperymentalnej.

Rozdział 4 Oddział przedszkolny 

§28. Odział  przedszkolny  prowadzony  jest  zgodnie  z  eksperymentem
pedagogicznym Edukacja dzieci według systemu Marii Montessori.

§29.1.Oddział przedszkolny funkcjonuje na II poziomie grup Montessori.
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2.Nauczyciele  pracujący  w  oddziale  przedszkolnym  są  nauczycielami
Montessori, przygotowanymi do pracy z tą grupą wiekową. 

§30. uchylony

§31.1. Do oddziału przedszkolnego uczęszczają dzieci w wieku 6 lat.

2.Do oddziału przedszkolnego mogą ro, wniez3  uczęszczac,  dzieci starsze, kto, rym
na podstawie odrębnych przepiso, w odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.

§32. Rekrutację dzieci do oddziału przedszkolnego przeprowadza się w oparciu
o  obwieszczenia  i  uchwały  organu  prowadzącego  oraz  zgodnie  z  zasadami
eksperymentu  pedagogicznego Edukacja  dzieci  według  systemu  Marii  Montessori
zatwierdzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

§33. uchylony    

§34. uchylony 

§35. uchylony

§36. uchylony

Rozdział 5 Programy nauczania,  wymagania i zasady dopuszczania do użytku w
szkole

§37.1. Program nauczania obejmuje tres,ci nauczania ustalone dla danych zajęc,
edukacyjnych  w  podstawie  programowej  ułoz3one  chronologicznie,  ze  wskazaniem
celo, w  kształcenia  i  wychowania  zawartymi  w  podstawie  programowej  kształcenia
ogo, lnego.

2.Program  nauczania  moz3e  zawierac,  tres,ci  wykraczające  poza  zakres  tres,ci
kształcenia ustalone w podstawie programowej, pod warunkiem, z3e tres,ci wykraczające
poza podstawę programową:

1)uwzględniają aktualny stan wiedzy naukowej, w tym metodycznej;

2)są przystosowane do danego poziomu kształcenia pod względem stopnia trudnos,ci,
formy przekazu, włas,ciwego doboru pojęc,, nazw, termino, w i sposobu ich wyjas,niania;

3)wraz z tres,ciami zawartymi w podstawie programowej stanowią logiczną całos,c,.

2.Program nauczania zaproponowany przez nauczyciela lub zespo, ł nauczycieli
musi byc,  dostosowany do potrzeb i moz3 liwos,ci ucznio, w, dla kto, rych jest przeznaczony
i powinien  uwzględniac,  warunki  dydaktyczne  i  lokalowe  szkoły,  zainteresowania
ucznio, w, lokalizację szkoły, warunki s,rodowiskowe i społeczne ucznio, w.

3.Program nauczania opracowuje się na cały etap edukacyjny.

4.Nauczyciel moz3e zaproponowac, program nauczania ogo, lnego opracowany 
samodzielnie lub we wspo, łpracy z innymi nauczycielami. Nauczyciel moz3e ro, wniez3  
zaproponowac, program opracowany przez innego autora/autoro, w lub program 
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opracowany przez innego autora/autoro, w wraz z dokonanymi przez siebie 
modyfikacjami.

5.Program  nauczania  dla  zajęc,  edukacyjnych  z  zakresu  kształcenia  ogo, lnego
dopuszcza do uz3ytku dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

6.Dopuszczone  programy  nauczania  stanowią  szkolny  zestaw  programo, w
nauczania.

7.Nauczyciel  moz3e  zdecydowac,  o  realizacji  programu  nauczania
z zastosowaniem:

1)podręcznika, materiału edukacyjnego;

2)materiału c,wiczeniowego;

3)bez zastosowania podręcznika lub materiało, w.

Rozdział 6 Zasady korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych 
i materiałów ćwiczeniowych zakupionych z dotacji celowej

§ 38.1.  Podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały c,wiczeniowe, kto, rych
zakupu dokonano z dotacji celowej MEN są własnos,cią szkoły.

2.W bibliotece szkolnej są gromadzone podręczniki, materiały edukacyjne, 
materiały c,wiczeniowe i inne materiały biblioteczne. 

3. Czynnos,ci związane z zakupem do biblioteki szkolnej podręczniko, w, 
materiało, w edukacyjnych, materiało, w c,wiczeniowych i innych materiało, w 
bibliotecznych oraz czynnos,ci związane z gospodarowaniem tymi podręcznikami i 
materiałami wykonuje dyrektor szkoły.

4. Zasady korzystania z podręczniko, w okres,la Regulamin wypożyczania 
podręczników szkolnych w Szkole Podstawowej nr 27 im. Marii Montessori. 

Rozdział 7 Organizacja nauki religii/etyki i WDŻ-u

§  39.1.  Uczniom  szkoły  na  z3yczenie  rodzico, w/prawnych  opiekuno, w  szkoła
organizuje naukę religii, etyki zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.Z8 yczenie,  o  kto, rym  mowa  w  ust.  1  jest  wyraz3ane  w  formie  pisemnego
os,wiadczenia. Os,wiadczenie nie musi byc,  ponawiane w kolejnym roku szkolnym, moz3e
jednak zostac, zmienione.

3.W przypadku, gdy na zajęcia religii konkretnego wyznania lub etyki zgłosi się
mniej  niz3  7 ucznio, w z danego oddziału,  zajęcia te mogą byc,  organizowane w formie
zajęc,  międzyoddziałowych lub międzyklasowych, zas,  w przypadku, gdy w całej szkole
liczba chętnych na te zajęcia będzie mniejsza niz3  7 oso, b,  dyrektor szkoły przekazuje
deklaracje  rodzico, w/prawnych  opiekuno, w  do  organu  prowadzącego.  Organ
prowadzący organizuje naukę religii lub etyki w formie zajęc, międzyszkolnych.
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4.W  sytuacjach,  jak  w  ust.  3,  podstawę  wpisania  ocen  z  religii  lub  etyki
do arkusza  ocen  i  na  s,wiadectwie  stanowi  zas,wiadczenie  wydane  przez  katechetę,
nauczyciela etyki prowadzących zajęcia w grupach międzyszkolnych.

5.Udział  ucznia  w  zajęciach  religii,  etyki  jest  dobrowolny.  Uczen,  moz3e
uczestniczyc, w dwo, ch rodzajach zajęc,.

6.W przypadkach, gdy uczen,  uczęszczał na zajęcia religii i etyki, do s,redniej ocen
wlicza się kaz3dą z ocen.

§ 40.1.  Uczniom danego oddziału lub grupie międzyoddziałowej organizuje się
zajęcia  z  zakresu  wiedzy  o  z3yciu  seksualnym,  o  zasadach  s,wiadomego
i odpowiedzialnego rodzicielstwa w ramach godzin do dyspozycji dyrektora w wymiarze
14  godzin  w  kaz3dej  klasie,  w  tym  po  5  godzin  z  podziałem  na  grupy  chłopco, w
i dziewcząt.

2.Uczen,  szkoły nie bierze udziału w zajęciach,  o kto, rych mowa w ust.1,  jez3eli
jego  rodzice/prawni  opiekunowie  zgłoszą  dyrektorowi  szkoły  w  formie  pisemnej
sprzeciw wobec udziału ucznia w zajęciach.

Rozdział 8 Zasady zwalniania uczniów z obowiązkowych zajęć wychowania
fizycznego, drugiego języka obcego

§ 41.1. Zasady zwalniania ucznia na zajęciach wychowania fizycznego:

1) w przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o ograniczonych moz3 liwos,ciach
wykonywania  okres, lonych  c,wiczen,  fizycznych,  dyrektor  szkoły,  na  wniosek  rodzica
ucznia,  zwalnia  ucznia  z  wykonywania  okres, lonych  c,wiczen,  fizycznych  na  lekcjach
wychowania  fizycznego  na  czas  okres, lony  w  tej  opinii.  Uczen,  jest  obowiązany
uczestniczyc,  w  zajęciach  wychowania  fizycznego.  Nauczyciel  prowadzący  zajęcia
z wychowania  fizycznego  dostosowuje  wymagania  edukacyjne  do  moz3 liwos,ci  ucznia.
Zasady oceniania okres, lają przepisy zawarte w Przedmiotowym Ocenianiu.

2)  w  przypadku  posiadania  przez  ucznia  opinii  lekarza  o  braku  moz3 liwos,ci
uczestniczenia  ucznia  na  zajęciach wychowania  fizycznego,  dyrektor  szkoły zwalania
ucznia  z  realizacji  zajęc,  wychowania  fizycznego.  Uczen,  jest  obowiązany  przebywac,
na zajęciach  pod  opieką  nauczyciela,  chyba,  z3e  rodzice  ucznia  złoz3ą  os,wiadczenie
o zapewnieniu dziecku opieki na czas trwania lekcji wychowania fizycznego (zwolnienia
z pierwszych i  ostatnich lekcji  w planie zajęc,).  W dokumentacji  przebiegu nauczania
zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się zwolniony albo zwolniona.

3) Uczen,  nabiera prawo do zwolnienia z okres,lonych c,wiczen,  fizycznych lub zwolnienia
z zajęc, wychowania fizycznego po otrzymaniu decyzji dyrektora szkoły.

§42. Dyrektor szkoły na wniosek rodzico, w/prawnych opiekuno, w ucznia oraz na
podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej
oraz na podstawie  orzeczenia  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego  i  orzeczenia
o potrzebie indywidualnego nauczania zwalania do kon, ca danego etapu edukacyjnego
ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnos,ciami
sprzęz3onymi lub z autyzmem z nauki drugiego języka nowoz3ytnego. W dokumentacji
przebiegu  nauczania  zamiast  oceny  klasyfikacyjnej  wpisuje  się  zwolniony
albo zwolniona.
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§43. Uczniowie  ze  sprzęz3onymi  niepełnosprawnos,ciami,  posiadającymi
orzeczenie  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego,  kto, rzy  z  powodu  swojej
niepełnosprawnos,ci nie potrafią czytac,  lub pisac,, mogą byc,  zwolnieni przez dyrektora
komisji  okręgowej  z  obowiązku  przystąpienia  do  egzaminu  na  wniosek
rodzico, w/prawnych opiekuno, w pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły.

§44. W  szczego, lnych  przypadkach  losowych  lub  zdrowotnych,
uniemoz3 liwiających  przystąpienie  do  egzaminu  dyrektor  komisji  okręgowej,
na udokumentowany  wniosek  dyrektora  szkoły,  moz3e  zwolnic,  ucznia  z  obowiązku
przystąpienia do egzaminu.

Rozdział 9 Dokumentowanie przebiegu nauczania, wychowania i opieki

§45.1. Szkoła  prowadzi  dokumentację  nauczania,  działalnos,ci  wychowawczej
i opiekun, czej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

2.W szkole prowadzi się dodatkową dokumentację:

1)Dziennik  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  dokumentujący  realizację  zajęc,
dydaktyczno-wyro, wnawczych,  korekcyjno-kompensacyjnych,  rewalidacyjnych,
logopedycznych, socjoterapeutycznych;

2)Dziennik s,wietlicy szkolnej;

3)Dziennik pedagoga i psychologa;

               3.Wychowawca klasy prowadzi Teczkę wychowawcy.

     4.Dziennik  zajęc,  dodatkowych,  pozalekcyjnych  prowadzi  kaz3dy  nauczyciel
zatrudniony w szkole.

             5.Dziennik zajęc, dodatkowych, pozalekcyjnych, dziennik pomocy psychologiczno-
pedagogicznej,  dziennik  pedagoga,  dziennik  psychologa,  dziennik  s,wietlicy  oraz
dziennik wychowawcy są własnos,cią szkoły.

§46.1.  W  szkole  funkcjonuje  dziennik  elektroniczny  o  nazwie  Uonet+  firmy
Vulcan.  Oprogramowanie  to  oraz  usługi  z  nim związane  dostarczane  są  przez  firmę
zewnętrzną  Vulcan,  wspo, łpracującą  ze  szkołą.  Podstawą  działania  dziennika
elektronicznego  jest  umowa  podpisana  przez  dyrektora  szkoły  i  uprawnionego
przedstawiciela firmy dostarczającej i obsługującej system dziennika elektronicznego.

2.Za  niezawodnos,c,  działania  systemu,  ochronę  danych  osobowych
umieszczonych na serwerach oraz tworzenie kopii  bezpieczen, stwa,  odpowiada firma
nadzorująca  pracę  dziennika  elektronicznego,  pracownicy  szkoły,  kto, rzy  mają
bezpos,redni dostęp do edycji i przeglądania danych oraz rodzice/prawni opiekunowie
w  zakresie  udostępnionych  im  danych.  Szczego, łową  odpowiedzialnos,c,  obu  stron
reguluje zawarta pomiędzy stronami umowa i przepisy prawa obowiązującego w Polsce,
a takz3e  Polityka bezpieczeństwo ochrony i przetwarzania danych osobowych, Instrukcja
zarządzania  systemem informatycznym służącym do przetwarzania  danych osobowych
oraz  Regulamin przetwarzania danych osobowych w SP 27
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Rozdział 10 Świetlica szkolna

§47.1. Dla ucznio, w, kto, rzy muszą dłuz3ej przebywac, w szkole ze względu na czas
pracy ich rodzico, w/prawnych opiekuno, w lub dojazd do domu, dla ucznio, w zwolnionych
z  zajęc,  edukacyjnych  oraz  dla  ucznio, w  wymagających  opieki  pedagogiczno-
psychologicznej w szkole funkcjonuje s,wietlica szkolna.

2.Podstawowym zadaniem s,wietlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej
opieki oraz rozwoju zainteresowan, , uzdolnien,  i umiejętnos,ci.

3.W  s,wietlicy  prowadzone  są  zajęcia  w  grupach  wychowawczych.  Liczba
ucznio, w w grupie nie powinna przekraczac, 25.

4.Szczego, łowe zasady korzystania ze s,wietlicy okres, la Regulamin świetlicy.

5.Zapisy  do  s,wietlicy  szkolnej  prowadzone  są  na  podstawie  wniosku
rodzico, w/prawnych opiekuno, w w terminie okres, lonym w regulaminie.

6.Czas pracy s,wietlicy ustala dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii reprezentacji
rodzico, w w zalez3nos,ci od moz3 liwos,ci szkoły.

7.Do zadan,  s,wietlicy nalez3y:

1)wspomaganie procesu dydaktycznego szkoły;

2)umoz3 liwienie uczniom odrabianie pracy domowej;

3)upowszechnianie  ws,ro, d  wychowanko, w  zasad  kultury  zdrowotnej,  kształtowanie
nawyko, w higieny;

4)przygotowanie ucznio, w do udziału w z3yciu społecznym;

5)rozwijanie indywidualnych zainteresowan,  i uzdolnien,  ucznio, w;

6)wyrabianie u ucznio, w samodzielnos,ci;

7)stwarzanie ws,ro, d uczestniko, w nawyko, w do uczestnictwa w kulturze,

8)przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu i demoralizacji.

8.  Realizacja  zadan,  s,wietlicy  prowadzona  jest  w  formach  dostosowanych
do potrzeb i moz3 liwos,ci dzieci.

9.  S<wietlica  realizuje  swoje  zadania  według  planu  pracy  obowiązującego
w danym roku szkolnym.

10.Do s,wietlicy  przyjmowani  są  w pierwszej  kolejnos,ci  uczniowie  z  klas  I-III
rodzico, w/prawnych opiekuno, w  pracujących. 

Rozdział 11 Stołówka szkolna

§48.1.  Stoło, wka  jest  miejscem  spoz3ywania  posiłko, w,  przygotowanych  przez
pracowniko, w kuchni, dla ucznio, w i pracowniko, w szkoły.
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2.Do korzystania z posiłko, w uprawnieni są:

1)uczniowie, wnoszący opłaty indywidualnie;

2)uczniowie, kto, rych wyz3ywienie finansuje MOPR lub inni sponsorzy/organizacje;

3)pracownicy zatrudnieni w szkole.

3.  Posiłki  wydawane  są  w godzinach okres,lonych  w  Regulaminie  wydawania
posiłków w Szkole Podstawowej nr 27. 

4.Opłaty za obiady okres,lone są zgodnie z uchwałą Rady Miasta Lublin i umową
o korzystanie z odpłatnych obiado, w w SP 27. Uiszcza się się je z go, ry do kon, ca miesiąca
poprzedzającego korzystanie z nich. 

5.W przypadku nieobecnos,ci ucznia w szkole dokonuje się odliczenia koszto, w
obiado, w, pod warunkiem, z3e nastąpi zgłoszenia do intendenta nieobecnos,ci najpo, z,niej
do godziny 900 w dniu obiadu.

6.Odliczenie  za  niewykorzystane  obiady  następuje  w  formie  ro, wnowaz3nego
odpisu nalez3nos,ci za wyz3ywienie w kolejnym miesiącu.

7.Zasady  korzystania  z  obiado, w  okres, la  podpisana  przez  rodzica/prawnego
opiekuna, na dany rok szkolny, Umowa o korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej. 

Rozdział 12 Biblioteka szkolna

§49.1.  Biblioteka  jest  interdyscyplinarną  pracownią  ogo, lnoszkolną,  z  kto, rej
mogą  korzystac,  uczniowie,  nauczyciele  i  inni  pracownicy  szkoły  oraz
rodzice/opiekunowie  ucznio, w.  Zgromadzony  w  niej  księgozbio, r  i  inne  materiały
biblioteczne słuz3ą realizacji zadan,  dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonalenia
warsztatu  pracy  ucznia  i nauczyciela  oraz  popularyzowaniu  wiedzy  pedagogicznej
ws,ro, d rodzico, w. 

2.Zadaniem biblioteki jest:

1)gromadzenie,  opracowanie,  przechowywanie  i  udostępnianie  materiało, w
bibliotecznych;

2)zaspokajanie  zgłaszanych  przez  uz3ytkowniko, w  potrzeb  czytelniczych
i informacyjnych;

3)podejmowanie  ro, z3norodnych  form  pracy  pedagogicznej  z  uczniami,  w  tym
prowadzenie zajęc,, kto, rych celem jest przygotowanie ucznio, w do samokształcenia oraz
s,wiadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji;

4)wspieranie nauczycieli w realizacji programo, w nauczania;

5)wdraz3anie  do  samodzielnego  poszukiwania  potrzebnych  materiało, w
z wykorzystaniem  warsztatu  informacyjnego  biblioteki  i  dostępnej  technologii
informacyjnej;

6)rozbudzanie i utrwalanie zainteresowan,  czytelniczych i informacyjnych ucznio, w;
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7)kształtowanie  nawyko, w  kulturalnego  obcowania  z  ksiąz3ką,  czasopismem  i  innymi
z,ro, dłami informacji.

3. Do zadan,  nauczycieli pracujących w bibliotece nalez3y:

1)w zakresie pracy pedagogicznej:

a)udostępnianie zbioro, w biblioteki w wypoz3yczalni, w czytelni oraz do pracowni
przedmiotowych,

b)prowadzenie  działalnos,ci  informacyjnej  i  propagującej  czytelnictwo,
bibliotekę i jej zbiory,

c)zapoznawanie  czytelniko, w  biblioteki  z  komputerowym  systemem
wyszukiwania informacji,

d)udzielanie uczniom porad w doborze lektury w zalez3nos,ci od indywidualnych
zainteresowan,  i potrzeb,

e)wspo, łpraca  z  wychowawcami,  nauczycielami  przedmioto, w,  opiekunami
organizacji  szkolnych,  ko, ł  zainteresowan,  oraz innymi bibliotekami w realizacji  zadan,
dydaktyczno-wychowawczych szkoły, takz3e w rozwijaniu kultury czytelniczej ucznio, w i
przygotowaniu ich do samokształcenia,

f)udostępnianie zbioro, w zgodnie z Regulaminem biblioteki;

g)udzielanie  pomocy  uz3ytkownikom  biblioteki  w  korzystaniu  ze  stanowisk
komputerowych w bibliotece  na zasadach okres,lonych w  Regulaminie  Internetowego
Centrum Informacji Multimedialnej;

2) w zakresie prac biblioteczno-technicznych:

a)gromadzenie  zbioro, w  zgodnie  z  profilem  programowym  szkoły  i  jej
potrzebami, przeprowadzanie ich selekcji,

b)wypoz3yczanie  i  udostępnianie  zbioro, w  bibliotecznych,  prowadzenie  ich
ewidencji i inwentaryzacji prowadzone jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 roku w sprawie sposobu ewidencji
materiałów bibliotecznych,

c)klasyfikowanie,  katalogowanie,  opracowywanie  technicznie  i  konserwacja
zbioro, w,

d)organizowanie warsztatu informacyjnego biblioteki,

e)prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki,  w tym sporządzanie wydruko, w
statystycznych z programu MOL,

f)opracowanie rocznego planu pracy biblioteki,

g)sporządzanie rocznego sprawozdania z pracy biblioteki,

h)troszczenie się o wyposaz3enie i estetykę biblioteki,
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i)doskonalenie własnego warsztatu pracy, korzystanie z dostępnych technologii
informacyjnych.

4.  Nauczyciele  zatrudnieni  w  bibliotece  zobowiązani  są  prowadzic,  politykę
gromadzenia  zbioro, w,  kierując  się  zapotrzebowaniem  nauczycieli  i  ucznio, w,  analizą
obowiązujących  w  szkole  programo, w  i  ofertą  rynkową  oraz  moz3 liwos,ciami
finansowymi szkoły.

5.  Prace  biblioteczno-techniczne  prowadzone są  z  wykorzystaniem programu
komputerowego MOL.

6. Bezpos,redni nadzo, r nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły, kto, ry:

1)zapewnia pomieszczenia i ich wyposaz3enie warunkujące prawidłową pracę biblioteki,
bezpieczen, stwo i nienaruszalnos,c, mienia;

2)zatrudnia  nauczycieli  z  odpowiednimi  kwalifikacjami  bibliotekarskimi
i pedagogicznymi według obowiązujących norm etatowych oraz zapewnia im warunki
do doskonalenia zawodowego;

3)przydziela  na  początku  kaz3dego  roku  kalendarzowego  s,rodki  finansowe
na działalnos,c, biblioteki;

4)zatwierdza  godziny  otwarcia  biblioteki,  plan  pracy  i  przydziały  czynnos,ci
poszczego, lnych bibliotekarzy;

5)zarządza  skontrum  zbioro, w  biblioteki,  okres, la  sposo, b  jego  przeprowadzenia
oraz odpowiada  za  protokolarne  przekazanie  majątku  biblioteki  przy  zmianie
nauczycieli w niej pracujących;

6)nadzoruje i ocenia pracę biblioteki.

7.  Szczego, łowe  zadania  poszczego, lnych  pracowniko, w  ujęte  są  w  przydziale
czynnos,ci i planie pracy biblioteki.

8. Wydatki biblioteki pokrywane są z budz3etu szkoły, Rady Rodzico, w i innych
ofiarodawco, w.

§50. Zasady korzystania z biblioteki:

1)biblioteka  szkolna  czynna  jest  od  poniedziałku  do  piątku  w  godzinach  zajęc,
lekcyjnych;

2)ze  zbioro, w  biblioteki  mogą  korzystac,  uczniowie,  nauczyciele  oraz  pozostali
pracownicy szkoły i rodzice/prawni opiekunowie ucznio, w;

3)wszystkich  korzystających  ze  zbioro, w  bibliotecznych  obowiązuje  dbałos,c,
o wypoz3yczone ksiąz3ki, podręczniki szkolne i inne materiały;

4)z księgozbioru podręcznego moz3na korzystac, wyłącznie w czytelni biblioteki;

5)ilos,c,  wypoz3yczonych  materiało, w  oraz  terminy  zwrotu  powinny  gwarantowac,  ich
dostępnos,c, dla wszystkich uz3ytkowniko, w;
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6)uczniowie, kto, rzy nie przestrzegają regulaminu w zakresie terminu wypoz3yczen,  mogą
otrzymac, pisemną uwagę w dzienniku elektronicznym;

7)uczniowie  mogą  korzystac,  ze  stanowisk  komputerowych  w  czytelni  jedynie  pod
nadzorem nauczyciela;

8)tylko  administrator  szkolnej  sieci  komputerowej  i  nauczyciele  bibliotekarze  mogą
instalowac, programy oraz wprowadzac, zmiany w ustawieniach komputero, w ICIM;

9)czytelnik,  w przypadku zniszczenia lub zagubienia ksiąz3ki  oraz innych materiało, w,
zobowiązany  jest  zwro, cic,  taką  samą  pozycję  lub  inną  wskazaną  przez  nauczyciela
bibliotekarza;

10)czytelnik zobowiązany jest zwro, cic,  do biblioteki wszystkie wypoz3yczone materiały
przed kon, cem roku szkolnego;

11)uczen,  opuszczający  szkołę  zobowiązany  jest  do  przedstawienia  w  sekretariacie
szkoły karty obiegowej potwierdzającej zwrot materiało, w wypoz3yczonych z biblioteki;

12)czytelnik korzystający z biblioteki i czytelni szkolnej zobowiązany jest do dbałos,ci
o mienie szkolne, a takz3e ład i porządek na swoim stanowisku pracy.

Rozdział 13 Wolontariat w szkole

§51.1. W szkole moz3e funkcjonowac, Szkolny Klub Wolontariatu.

2.Szkolny  Klub  Wolontariatu  ma  za  zadanie  organizowac,  i  s,wiadczyc,  pomoc
najbardziej  potrzebującym,  reagowac,  czynnie  na  potrzeby  s,rodowiska,  inicjowac,
działania  w  s,rodowisku  szkolnym  i  lokalnym,  wspomagac,  ro, z3nego  typu  inicjatywy
charytatywne i kulturalne.

3.Członkiem  klubu  moz3e  byc,  kaz3dy  uczen, ,  kto, ry  przedłoz3ył  pisemną  zgodę
rodzica /opiekuna prawnego na działalnos,c, w klubie.

4.Uczniowie  mogą  prowadzic,  działania  pomocowe  tylko  pod  nadzorem
nauczyciela – koordynatora.

5.Cele działania szkolnego klubu wolontariatu:

1)zapoznawanie ucznio, w z ideą wolontariatu;

2)angaz3owanie ucznio, w w s,wiadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomoc innym;

3)promowanie  ws,ro, d  dzieci  i  młodziez3y  postaw:  wraz3 liwos,ci  na  potrzeby  innych,
empatii, z3yczliwos,ci, otwartos,ci i bezinteresownos,ci w podejmowanych działaniach;

4)organizowanie  aktywnego  działania  w  obszarze  pomocy  kolez3en, skiej,  społecznej,
kulturalnej na terenie szkoły i w s,rodowisku rodzinnym oraz lokalnym;

5)tworzenie  przestrzeni  dla  słuz3by  wolontarystycznej  poprzez  organizowanie
konkretnych sposobo, w pomocy i tworzenie zespoło, w wolontariuszy do ich realizacji;

6)pos,redniczenie  we  włączaniu  dzieci  i  młodziez3y  do  działan,  o  charakterze
wolontarystycznym w działania pozaszkolne, promowanie i komunikowanie o akcjach
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prowadzonych w s,rodowisku lokalnym, akcjach ogo, lnopolskich i podejmowanych przez
inne organizacje;

7)wspieranie ciekawych inicjatyw młodziez3y szkolnej;

8)promowanie idei wolontariatu;

9)prowadzenie warsztato, w, szkolen,  i cyklicznych spotkan,  wolontariuszy i chętnych do
przystąpienia do klubu lub chętnych do włączenia się do akcji niesienia pomocy;

10)angaz3owanie  się  w  miarę  potrzeb  do  pomocy  w  jednorazowych  imprezach
o charakterze charytatywnym.

6.Formy działalnos,ci klubu:

1)działania na rzecz s,rodowiska szkolnego;

2)działania na rzecz s,rodowiska lokalnego;

3)udział w akcjach ogo, lnopolskich za zgodą dyrektora szkoły.

7.Na kaz3dy rok szkolny koordynator klubu wspo, lnie z  członkami opracowuje
plan pracy.

8.Szczego, łową  organizację  wolontariatu  w  szkole  okres, la  Regulamin
wolontariatu.

9.Kaz3dy uczen, , kto, ry nie przystąpił do klubu wolontariusza moz3e podejmowac,
działania pomocowe.

Rozdział 14 Praktyki studenckie

§  52.1  Szkoła   moz3e  przyjmowac,  studento, w  szko, ł  wyz3szych  kształcących
nauczycieli  na  praktyki  pedagogiczne  (nauczycielskie)  na  podstawie  skierowania
wystawionego  przez  uczelnię.  Wo, wczas  zostaje  podpisane  porozumienie  między
rektorem,  bądz,  osobą  przez  niego  upowaz3nioną,   a  podmiotem  przyjmującym  na
praktykę.  W  porozumieniu  tym  powinna  zostac,  okres,lona  podstawa  odbywania
praktyk, ich program oraz czas trwania.  

2. Za dokumentację praktyk studenckich odpowiada upowaz3niony wicedyrektor
szkoły lub szkolny opiekun praktyk.

Rozdział 15 Współpraca z rodzicami

§  53.1  Szkoła  traktuje  rodzico, w/prawnych  opiekuno, w  jako  pełnoprawnych
partnero, w w procesie edukacyjnym,  wychowawczym i  profilaktycznym oraz  stwarza
warunki do aktywizowania rodzico, w.

2.Pomoc rodzicom/prawnym opiekunom w dobrym wywiązywaniu się z zadan,
opiekun, czych i wychowawczych odbywa się poprzez:

1)organizowanie treningo, w i warsztato, w rozwijających umiejętnos,ci rodzicielskie, 
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2)zapewnienie  poradnictwa  i  konsultacji  w  rozwiązywaniu  trudnos,ci  związanych
z wychowaniem dziecka;

3.Doskonalenie form komunikacji pomiędzy szkołą a rodzinami ucznio, w odbywa
się poprzez:

1)  organizowanie  spotkan,  grupowych  i  indywidualnych  z  rodzicami/prawnymi
opiekunami,
2) przekazywanie informacji  przez korespondencję,  e-dziennik,  e-maile,  telefonicznie,
stronę internetową szkoły, inne materiały informacyjne;
3) organizowanie corocznej debaty na temat przyszłos,ci i teraz,niejszos,ci szkoły. 

4.Koordynowanie  działan,  szkolnych,  rodzicielskich  i  społecznos,ci  lokalnej
w zakresie rozwiązywania problemo, w dzieci prowadzona jest przez:

1) ustalanie form pomocy,
2) zapewnianie ciągłos,ci opieki nad dzieckiem,
3) angaz3owanie ucznio, w w z3ycie lokalnej społecznos,ci.

DZIAŁ III Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole

Rozdział 1 Sposób udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

§54.Sposo, b  udzielania  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  okres,lony  jest
w Procedurze organizacji i zasad udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Rozdział 2 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna uczniowi zdolnemu 

§55.1.Szkoła we wspo, łpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną wspiera
ucznia zdolnego poprzez:

1)udzielanie  uczniom  pomocy  w  odkrywaniu  ich  predyspozycji,  zainteresowan,
i uzdolnien, ;

2)stymulowanie  rozwoju,  uzdolnien,  i  zainteresowan,  oraz  wyzwalanie  potencjału
two, rczego ucznio, w.

2.Formy  i  metody  pracy  z  uczniem  zdolnym  ukierunkowane  są  w  obrębie
przedmioto, w  humanistycznych,  artystycznych,  matematyczno-przyrodniczych,
sportowych i obejmują pracę:

1)na lekcji;

2)poza lekcjami;

3)poza szkołą (olimpiady, konkursy, zawody sportowe, turnieje).

3.Uczen,  zdolny ma moz3 liwos,c,:

1)rozwijania zainteresowan,  w ramach zajęc, lekcyjnych i pozalekcyjnych;

2)uzyskania od nauczyciela pomocy w przygotowaniu się do konkurso, w i olimpiad;
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3)indywidualnej  pracy,  dostosowania  stopnia  trudnos,ci,  poziomu  i  ilos,ci  zadan,
lekcyjnych i w domu;

4)realizowania indywidualnego programu nauki lub indywidualnego toku nauki.

4. W pracy z uczniem zdolnym nauczyciel:

1)rozpoznaje uzdolnienia ucznio, w;

2)umoz3 liwia  uczniowi  zdolnemu  indywidualne,  systematyczne  konsultacje  w  celu
ukierunkowania jego samodzielnej pracy;

3)systematycznie  wspo, łpracuje  z  rodzicami/prawnymi  opiekunami  celem  ustalenia
kierunko, w samodzielnej pracy ucznia w domu;

4)wspo, łpracuje z instytucjami wspierającymi szkołę, w tym poradnię psychologiczno-
pedagogiczną  w  zakresie  diagnozowania  zdolnos,ci  i  zainteresowan,  kierunkowych
ucznia;

5.  Zainteresowania  ucznio, w oraz  ich  uzdolnienia  rozpoznawane  są  w  formie
wywiado, w  z  rodzicami/prawnymi  opiekunami,  uczniem,  prowadzenia  obserwacji
pedagogicznych oraz z opinii i orzeczen,  poradni psychologiczno-pedagogicznych.

6.W  przypadku  stwierdzenia  szczego, lnych  uzdolnien,  nauczyciel  edukacji
przedmiotowej  składa  wniosek  do  wychowawcy  o  objęcie  ucznia  opieką
psychologiczno-pedagogiczną.

7.  W  szkole  organizuje  się  zajęcia  ko, ł  zainteresowan,  zgodnie
z zainteresowaniami i uzdolnieniami ucznio, w.

8. Organizowane w szkole konkursy, olimpiady, turnieje stanowią formę rozwoju
uzdolnien,  i  ich  prezentacji.  Uczniowie  awansujący  do  kolejnych  etapo, w  objęci  są
specjalną opieką nauczyciela.

Rozdział 3 Zadania i obowiązki nauczycieli i specjalistów w zakresie udzielania
pomocy psychologiczno-pedagogicznej

§56. Do  zadan,  i  obowiązko, w  kaz3dego  nauczyciela  w  zakresie  pomocy
psychologiczno-pedagogicznej nalez3y:

1)rozpoznawanie  indywidualnych  potrzeb  rozwojowych  i  edukacyjnych
oraz moz3 liwos,ci  psychofizycznych  ucznio, w,  z  tym,  z3e  nauczyciele  edukacji
wczesnoszkolnej  prowadzą  obserwację  pedagogiczną  mającą  na  celu  rozpoznanie
u ucznio, w  trudnos,ci  w  uczeniu  się,  deficyto, w  kompetencji  i  zaburzen,  sprawnos,ci
językowych oraz ryzyka wystąpienia specyficznych trudnos,ci w uczeniu się;

2)okres,lanie mocnych stron, predyspozycji i uzdolnien,  ucznio, w;

3)rozpoznawanie przyczyn niepowodzen,  edukacyjnych lub trudnos,ci w funkcjonowaniu
ucznio, w,  w  tym  barier  i  ograniczen,  utrudniających  funkcjonowanie  ucznio, w  i  ich
uczestnictwo w z3yciu szkoły;

4)s,wiadczenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w biez3ącej pracy z uczniem;
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5)udział  w  pracach  zespołu  wychowawczego  przy  opracowywaniu  zintegrowanych
działan,  nauczycieli  w  celu  podniesienia  efektywnos,ci  uczenia  się  i  poprawy
funkcjonowania ucznia w szkole;

6)udział  w  pracach  zespołu  oceniającego  efektywnos,c,  s,wiadczenia  pomocy
psychologiczno-pedagogicznej  i  planującego  dalsze  działania  oraz  zebraniach
organizowanych przez wychowawcę;

7)dostosowywanie metod i form pracy do sposobo, w uczenia się ucznia:

a)na  podstawie  pisemnej  opinii  publicznej  poradni  psychologiczno-
pedagogicznej,  w tym  publicznej  poradni  specjalistycznej,  dostosowac,  wymagania
edukacyjne  do indywidualnych  potrzeb  psychofizycznych  i  edukacyjnych  ucznia,  u
kto, rego  stwierdzono  zaburzenia  i  odchylenia  rozwojowe  lub  specyficzne  trudnos,ci
w uczeniu się, uniemoz3 liwiające sprostanie tym wymaganiom.

b)w  przypadku  ucznia  posiadającego  orzeczenie  o  potrzebie  indywidualnego
nauczania  dostosowuje  się  wymagania  edukacyjne  do  indywidualnych  potrzeb
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia  na podstawie tego orzeczenia;

8)indywidualizowanie  pracy  z  uczniem  na  obowiązkowych  i  dodatkowych  zajęciach
edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz moz3 liwos,ci
psychofizycznych  ucznia.  Indywidualizacja  pracy  z  uczniem  na  obowiązkowych
i dodatkowych zajęciach polega na:

a)dostosowywaniu tempa pracy do moz3 liwos,ci percepcyjnych ucznia,

b)dostosowaniu poziomu wymagan,  edukacyjnych do moz3 liwos,ci percepcyjnych,
intelektualnych i fizycznych ucznia,

c)przyjęciu  adekwatnych  metod  nauczania  i  sprawdzania  wiadomos,ci
i umiejętnos,ci ucznia,

d)umoz3 liwianiu  uczniowi  z  niepełnosprawnos,cią  korzystania  ze
specjalistycznego wyposaz3enia i s,rodko, w dydaktycznych,

e)ro, z3nicowaniu stopnia trudnos,ci i form prac domowych

9)prowadzenie dokumentacji w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

10)wspo, łdziałanie  z  innymi  nauczycielami  uczącymi  w  klasie  w  celu  zintegrowania
i ujednolicenia  oddziaływan,  na  ucznia  oraz  wymiany  dos,wiadczen,  i  komunikowania
postępo, w ucznia;

11)prowadzenie działan,  słuz3ących wszechstronnemu rozwojowi ucznia;

12)udzielanie doraz,nej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem
zasobo, w ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych;

13)komunikowanie rodzicom/prawnym opiekunom postępo, w ucznia oraz efektywnos,ci
s,wiadczonej pomocy;
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14)stosowanie oceniania wspierającego ucznia, wykorzystywanie motywacyjnej funkcji
oceny,  przekazywanie  uczniowi  podczas  oceniania  informacji  zwrotnej  zawierającej
4 elementy:

a)wyszczego, lnienie i docenienie dobrych elemento, w pracy ucznia,

b)odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony
ucznia, aby uzupełnic, braki w wiedzy oraz opanowac, wymagane umiejętnos,ci,

c)przekazanie uczniowi wskazo, wek, w jaki sposo, b powinien poprawic, pracę,

d)wskazanie uczniowi sposobu w jaki powinien pracowac, dalej.

Rozdział 4 Obowiązki wychowawcy klasy w zakresie wspierania uczniów  

§  57.  W  zakresie  organizacji  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  uczniom
powierzonej klasy do obowiązko, w wychowawcy nalez3y:

1)przeanalizowanie  opinii  poradni  psychologiczno–pedagogicznej  i  wstępne
zdefiniowanie trudnos,ci / zdolnos,ci ucznio, w;

2)przyjmowanie  uwag  i  opinii  nauczycieli  pracujących  z  daną  klasą  o  specjalnych
potrzebach edukacyjnych ucznio, w;

3)zdobycie rzetelnej wiedzy o uczniu i jego s,rodowisku;

4)wychowawca poznaje ucznia i jego sytuację poprzez rozmowy z nim i jego rodzicami/
prawnymi  opiekunami,  obserwacje  zachowan,  ucznia  i  jego  relacji  z  innymi,  analizę
zauwaz3onych  postępo, w  w  rozwoju  dziecka  związanych  z  edukacją  i  rozwojem
społecznym.  Sam wchodzi  w  relację  z  uczniem  i  ma  szansę  dokonywac,  autorefleksji
związanej  z  tym,  co się  w  tej  relacji  dzieje.  Dodatkowo  ma  moz3 liwos,c,  analizowania
dokumento, w (orzeczenia, opinii, dokumentacji medycznej udostępnionej przez rodzica/
prawnego opiekuna itp.), analizowania wytworo, w dziecka. Moz3e miec,  ro, wniez3  dostęp
do wyniko, w badan,  prowadzonych przez specjalisto, w i do pogłębionej diagnozy;

5)okres,lenie  specjalnych  potrzeb  ucznia  samodzielnie  lub  we  wspo, łpracy  z  grupą
nauczycieli prowadzących zajęcia w klasie;

6)w przypadku stwierdzenia, z3e uczen,  wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej
postępowanie zgodne z Procedurą organizacji i zasad udzielania pomocy psychologiczno-
pedagogicznej;

7)monitorowanie organizacji pomocy i obecnos,ci ucznia na zajęciach;

8)informowanie  rodzico, w/prawnych  opiekuno, w  i  innych  nauczycieli  o  efektywnos,ci
pomocy psychologiczno-pedagogicznej i postępach ucznia;

9)angaz3owanie  rodzico, w/prawnych  opiekuno, w  w  działania  pomocowe  swoim
dzieciom;

10)prowadzenie  dokumentacji  rejestrującej  podejmowane  działania  w  zakresie
organizacji  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  uczniom  swojej  klasy,  zgodnie
z zapisami w statucie szkoły;
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11)stałe  kontaktowanie  się  z  nauczycielami  prowadzącymi  zajęcia  w  klasie  w  celu
ewentualnego  wprowadzenia  zmian  w  oddziaływaniach  pedagogicznych
i psychologicznych;

12)prowadzenie działan,  słuz3ących wszechstronnemu rozwojowi ucznia;

13)udzielanie doraz,nej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem
zasobo, w ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych.

Rozdział 5 Zadania i obowiązki specjalistów

§ 58. Do zadan,  pedagoga szkolnego nalez3y:

1)diagnozowanie przyczyn niepowodzen,  edukacyjnych lub trudnos,ci w funkcjonowaniu
ucznio, w;

2)diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole i  oddziale przedszkolnym w celu
rozwiązywania problemo, w wychowawczych ;

3)udzielanie pomocy psychologiczno–pedagogicznej;

4)podejmowanie działan,  z zakresu profilaktyki uzalez3nien,  i innych problemo, w ucznio, w;

5)zapobieganie  zaburzeniom  zachowania  oraz  inicjowanie  i  organizowanie  ro, z3nych
form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w s,rodowisku szkolnym ucznia;

6)wspieranie nauczycieli  i  innych specjalisto, w w udzielaniu pomocy psychologiczno–
pedagogicznej;

7)inicjowanie  i  prowadzenie  działan,  mediacyjnych  i  interwencyjnych  w  sytuacjach
kryzysowych;

8)pomoc  rodzicom/prawnym  opiekunom  w  rozpoznawaniu  indywidualnych
moz3 liwos,ci, predyspozycji i uzdolnien,  ucznio, w;

9)podejmowanie działan,  wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu
wychowawczo  -  profilaktycznego  w  stosunku  do  ucznio, w  z  udziałem
rodzico, w/prawnych opiekuno, w i wychowawco, w;

10)działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym
się w trudnej sytuacji z3yciowej;

11)prowadzenie  warsztato, w  dla  rodzico, w/prawnych  opiekuno, w  oraz  udzielanie  im
indywidualnych porad w zakresie wychowania;

12)wspomaganie  i  pomoc  nauczycielom  w  rozpoznawaniu  potrzeb  edukacyjnych,
rozwojowych  i  moz3 liwos,ci  ucznio, w  w  ramach  konsultacji  i  porad  indywidualnych,
szkolen,  wewnętrznych i udział w pracach zespoło, w wychowawczych;

13)wspo, łpraca  z  poradnią  psychologiczno-pedagogiczną  oraz  instytucjami
i stowarzyszeniami działającymi na rzecz dziecka i ucznia;

14)pomoc  wychowawcom  w  realizacji  wybranych  zagadnien,  z  programu
wychowawczo-profilaktycznego;
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15)nadzo, r  i  pomoc  nauczycielom  i  wychowawcom  w  przygotowywaniu  opinii
i informacji  o  uczniach do Sądu Rodzinnego,  poradni  psychologiczno-pedagogicznych
lub innych instytucji;

16)udział w pracach zespołu powołanego do opracowania  Indywidualnych Programów
Edukacyjno – Terapeutycznych;

17)prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 59. Do zadan,  psychologa w szkole nalez3y w szczego, lnos,ci:

1)prowadzenie  badan,  i  działan,  diagnostycznych  ucznio, w,  w  tym  diagnozowanie
indywidualnych  potrzeb  rozwojowych  i  edukacyjnych  oraz  moz3 liwos,ci
psychofizycznych  ucznio, w  w  celu  okres, lenia  mocnych  stron,  predyspozycji,
zainteresowan,  i  uzdolnien,  ucznio, w  oraz  przyczyn  niepowodzen,  edukacyjnych  lub
trudnos,ci  w  funkcjonowaniu  ucznio, w,  w  tym  barier  i  ograniczen,  utrudniających
funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w z3yciu szkoły;

2)diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemo, w
wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo
ucznia w z3yciu szkoły;

3)udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich
do rozpoznanych potrzeb;

4)podejmowanie działan,  z zakresu profilaktyki uzalez3nien,  i  innych problemo, w dzieci
i młodziez3y;

5)minimalizowanie  skutko, w  zaburzen,  rozwojowych,  zapobieganie  zaburzeniom
zachowania  oraz  inicjowanie  ro, z3nych  form  pomocy  w  s,rodowisku  szkolnym
i pozaszkolnym ucznio, w;

6)inicjowanie  i  prowadzenie  działan,  mediacyjnych  i  interwencyjnych  w  sytuacjach
kryzysowych;

7)pomoc rodzicom/prawnym opiekunom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu
indywidualnych moz3 liwos,ci, predyspozycji i uzdolnien,  ucznio, w;

8)wspieranie nauczycieli i innych specjalisto, w w:

a)rozpoznawaniu  indywidualnych  potrzeb  rozwojowych  i  edukacyjnych
oraz moz3 liwos,ci  psychofizycznych  ucznio, w  w  celu  okres, lenia  mocnych  stron,
predyspozycji,  zainteresowan,  i  uzdolnien,  ucznio, w  oraz  przyczyn  niepowodzen,
edukacyjnych  lub  trudnos,ci  w  funkcjonowaniu  ucznio, w,  w  tym  barier  i ograniczen,
utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w z3yciu szkoły;

9)prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 60. Do zadan,  logopedy w szkole nalez3y w szczego, lnos,ci:  

1)diagnozowanie  logopedyczne,  w  tym  prowadzenie  badan,  przesiewowych  w  celu
ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego ucznio, w;

2)prowadzenie  zajęc,  logopedycznych  dla  ucznio, w  oraz  porad  i  konsultacji
dla rodzico, w/prawnych opiekuno, w i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy
ucznio, w i eliminowania jej zaburzen, ;
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3)podejmowanie  działan,  profilaktycznych  zapobiegających  powstawaniu  zaburzen,
komunikacji językowej we wspo, łpracy z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznio, w;

4)wspieranie nauczycieli, wychowawco, w grup wychowawczych i innych specjalisto, w w:

a)rozpoznawaniu  indywidualnych  potrzeb  rozwojowych  i  edukacyjnych
oraz moz3 liwos,ci  psychofizycznych  ucznio, w  w  celu  okres, lenia  mocnych  stron,
predyspozycji,  zainteresowan,  i  uzdolnien,  ucznio, w  oraz  przyczyn  niepowodzen,
edukacyjnych  lub  trudnos,ci  w  funkcjonowaniu  ucznio, w,  w  tym  barier  i ograniczen,
utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w z3yciu przedszkola, szkoły i
placo, wki,

5) prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Rozdział  6  Organizacja  nauczania,  wychowania  i  opieki  uczniom
niepełnosprawnym,  niedostosowanym  społecznie  i  zagrożonym
niedostosowaniem społecznym

§ 61.  W szkole  kształceniem specjalnym obejmuje  się  ucznio, w posiadających
orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.
Nauczanie specjalne prowadzone jest w oddziałach ogo, lnodostępnych na kaz3dym etapie
edukacyjnym.

§62.1. Szkoła  zapewnia  uczniom  z  orzeczoną  niepełnosprawnos,cią
lub niedostosowaniem społecznym:

1)realizację  zalecen,  zawartych  w  orzeczeniu  o  potrzebie  kształcenia
specjalnego;

2)odpowiednie  warunki  do  nauki  oraz  w  miarę  moz3 liwos,ci  sprzęt
specjalistyczny i s,rodki dydaktyczne;

3)realizację programo, w nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb
edukacyjnych i moz3 liwos,ci psychofizycznych ucznia;

4)zajęcia specjalistyczne, stosownie do zalecen,  w orzeczeniach pp i moz3 liwos,ci
organizacyjnych szkoły;

5)integrację ze s,rodowiskiem ro, wies,niczym;

2.Szkoła  organizuje  zajęcia  zgodnie  z  zaleceniami  zawartymi  w  orzeczeniu
o potrzebie kształcenia specjalnego.

§ 63.1.  Uczniowi niepełnosprawnemu moz3na przedłuz3yc,  o jeden rok,  w cyklu
edukacyjnym,  okres  nauki,  zwiększając  proporcjonalnie  wymiar  godzin  zajęc,
obowiązkowych.

2.Przedłuz3enie  nauki  uczniowi  niepełnosprawnemu  moz3e  byc,  dokonane
w przypadkach:

1)brako, w  w  opanowaniu  wiedzy  i  umiejętnos,ci  z  zakresu  podstawy  programowej,
utrudniającej kontynuowanie nauki w kolejnym etapie edukacyjnym, spowodowanych
dysfunkcją ucznia lub usprawiedliwionymi nieobecnos,ciami;
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2)psychoemocjonalnej niegotowos,ci ucznia do zmiany szkoły.

§ 64.1.  Dyrektor  szkoły,  na  wniosek  rodzico, w/prawnych  opiekuno, w oraz  na
podstawie orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym specjalistycznej,
zwalnia  ucznia  z  wadą  słuchu  lub  z  głęboką  dysleksją  rozwojową,  z  afazją  ze
sprzęz3onymi niepełnosprawnos,ciami lub autyzmem z nauki drugiego języka obcego do
kon, ca danego etapu edukacyjnego.

2.Dyrektor  szkoły  zwalnia  ucznia  z  orzeczeniem  o  potrzebie  kształcenia
specjalnego  z  drugiego  języka  obcego  na  podstawie  tego  orzeczenia  do  zakon, czenia
cyklu edukacyjnego. 

§ 65.1.  Uczniowi niepełnosprawnemu szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne,
zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej. Tygodniowy wymiar zajęc,
rewalidacyjnych w kaz3dym roku szkolnym wynosi w oddziale ogo, lnodostępnym po 2
godziny tygodniowo na ucznia.

2.Liczba godzin zajęc,  rewalidacyjnych dyrektor szkoły umieszcza w szkolnym
planie nauczania i arkuszu organizacyjnym. 

§66. W szkole dla ucznio, w o potrzebie kształcenia specjalnego organizowane są:

1)zajęcia rewalidacyjne dla ucznio, w niepełnosprawnych w zakresie:

a)korekcji wad postawy (gimnastyka korekcyjna),

b)korygujące wady mowy (zajęcia logopedyczne),

c)zajęcia specjalistyczne o charakterze terapeutycznym,

d)inne, kto, re wynikają z koniecznos,ci  realizacji zalecen,  w orzeczeniu poradni
pp;

§67.  Szkoła wspo, łpracuje z instytucjami prowadzącymi zajęcia resocjalizacyjne
dla ucznio, w zagroz3onych niedostosowaniem społecznym;

§68.  Rada  Pedagogiczna  wskazuje  sposo, b  dostosowania  warunko, w
przeprowadzania  egzaminu  o, smoklasisty,  do  rodzaju  niepełnosprawnos,ci  lub
indywidualnych  potrzeb  rozwojowych  i  edukacyjnych  oraz  moz3 liwos,ci
psychofizycznych  ucznia,  uwzględniając  posiadane  przez  tego  ucznia  lub  absolwenta
orzeczenie  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego  w  oparciu  o  szczego, łową  informację
o sposobach  dostosowania  warunko, w  i  form  przeprowadzania  egzaminu  podaną
do publicznej wiadomos,ci na stronie internetowej CKE. 

Rozdział 7 Nauczanie indywidualne

§69.1. Ucznio, w,  kto, rym  stan  zdrowia  uniemoz3 liwia  lub  znacznie  utrudnia
uczęszczanie do szkoły obejmuje się indywidualnym nauczaniem.

2.Indywidualne nauczanie organizuje dyrektor szkoły. Indywidualne nauczanie
organizuje się na czas okres, lony wskazany w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego
nauczania w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
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3.Dyrektor  szkoły  po  ustaleniach  zakresu  i  czasu  prowadzenia  nauczania
indywidualnego  z  organem  prowadzącym  zasięga  opinii  rodzico, w/prawnych
opiekuno, w celem ustalenia czasu prowadzenia zajęc,.

4.Zajęcia  indywidualnego  nauczania  przydziela  dyrektor  nauczycielom
zatrudnionym  w  szkole  zgodnie  z  posiadanymi  kwalifikacjami,  zas,  w  przypadku
prowadzenia  zajęc,  indywidualnego  nauczania  w  klasach  I-III  zajęcia  powierza  się
jednemu lub dwo, m nauczycielom.

5.W uzasadnionych przypadkach dyrektor moz3e powierzyc,  prowadzenie zajęc,
indywidualnego  nauczania  nauczycielowi  zatrudnionemu  spoza  placo, wki.  Moz3e  to
nastąpic,  w sytuacji  braku nauczyciela  do nauczania  odpowiedniej  edukacji,  znacznej
odległos,ci miejsca prowadzenia zajęc,  od siedziby szkoły lub w związku z trudnos,ciami
dojazdu nauczyciela na zajęcia.

6.Za  zajęcia  indywidualnego  nauczania  uwaz3a  się  zajęcia  prowadzone
w indywidualnym i bezpos,rednim kontakcie z uczniem.

7.Zajęcia  indywidualnego  nauczania  prowadzi  się  w  miejscu  pobytu  ucznia
oraz zgodnie ze wskazaniami w orzeczeniu.

8.W  indywidualnym  nauczaniu  realizuje  się  wszystkie  obowiązkowe  zajęcia
edukacyjne  wynikające  z  ramowych  plano, w  nauczania  dostosowane  do  potrzeb
i moz3 liwos,ci psychofizycznych ucznia, z wyjątkiem przedmioto, w, z kto, rych uczen,  jest
zwolniony, zgodnie z odrębnymi przepisami (WF, język obcy).

9.Na  wniosek  nauczyciela  prowadzącego  zajęcia  nauczania  indywidualnego,
dyrektor  moz3e  zezwolic,  na  odstąpienie  od  realizacji  niekto, rych  tres,ci  wynikających
z podstawy  programowej,  stosownie  do  moz3 liwos,ci  psychofizycznych  ucznia
oraz warunko, w, w kto, rych zajęcia są realizowane.

10.Wniosek,  o  kto, rym  mowa  w  ust.  9  składa  się  w  formie  pisemnej
wraz z uzasadnieniem, zas,  dyrektor szkoły akceptuje go własnoręcznym podpisem.

11.Tygodniowy wymiar godzin zajęc,  indywidualnego nauczania realizowanego
bezpos,rednio z uczniem wynosi:

1)dla ucznio, w klasy I-III - od 6 do 8 prowadzonych w co najmniej 2 dniach;

2)dla ucznio, w klasy IV- VIII - od 8 do 10, prowadzonych w co najmniej 3 dniach;

12.  Do  obowiązko, w  nauczycieli  prowadzących  zajęcia  w  ramach  nauczania
indywidualnego nalez3y:

1)dostosowanie wymagan,  edukacyjnych do potrzeb i moz3 liwos,ci ucznia;

2)udział w posiedzeniach zespołu wspierającego i opracowującego IPET;

3)prowadzenie obserwacji funkcjonowania ucznia w zakresie moz3 liwos,ci uczestniczenia
ucznia w z3yciu szkoły;

4)podejmowanie działan,  umoz3 liwiających kontakt z ro, wies,nikami;
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13.Na  podstawie  orzeczenia,  opinii  o  aktualnym  stanie  zdrowia  ucznia
oraz wniosko, w z obserwacji nauczycieli i w uzgodnieniu z rodzicami ucznia, dyrektor
szkoły  organizuje  ro, z3ne  formy  uczestniczenia  ucznia  w  z3yciu  szkoły,  w  tym  udział
w zajęciach rozwijających zainteresowania i  uzdolnienia,  uroczystos,ciach i  imprezach
szkolnych oraz wybranych zajęciach edukacyjnych.

14.Dyrektor  szkoły  ma  prawo  do  zawieszenia  organizacji  nauczania
indywidualnego  w  przypadku,  gdy  rodzice  złoz3ą  wniosek  o  zawieszenie  nauczania
indywidualnego wraz z zas,wiadczeniem lekarskim potwierdzającym czasową poprawę
zdrowia ucznia, umoz3 liwiającą uczęszczanie ucznia do szkoły.

15.Dyrektor  szkoły  zaprzestaje  organizacji  nauczania  indywidualnego
na wniosek  rodzico, w/prawnych  opiekuno, w  wraz  z  załączonym  zas,wiadczeniem
lekarskim,  z  kto, rego  wynika,  z3e  stan  zdrowia  ucznia  umoz3 liwia  uczęszczanie  ucznia
do szkoły.  Dyrektor  szkoły  w  przypadku  zawieszenia  nauczania  indywidualnego  jest
zobowiązany powiadomic,  poradnię,  kto, ra  wydała orzeczenie oraz organ prowadzący
szkołę.

16.Uczen,  podlegający  nauczaniu  indywidualnemu  podlega  klasyfikacji
i promowaniu na zasadach okres,lonych w Przedmiotowym Ocenianiu. Otrzymuje oceny
s,ro, droczne i roczne ze wszystkich  przedmioto, w i ocenę zachowania.

17.Dla  ucznio, w,  posiadających  orzeczenie  o  potrzebie  nauczania
indywidualnego wydane przed 1 wrzes,nia 2017 roku, w przypadku, gdy w orzeczeniu
wskazano  moz3 liwos,c,  prowadzenia  zajęc,  indywidualnego  nauczania  w  odrębnym
pomieszczeniu  w  szkole,  dyrektor  realizuje  to  zalecenie  pod  warunkiem  spełnienia
łącznie dwo, ch warunko, w:

1) w orzeczeniu wskazano taką moz3 liwos,c,,
2) szkoła dysponuje pomieszczeniami na prowadzenie indywidualnych zajęc,. 

Rozdział 8 Indywidualny tok nauki, indywidualny program nauki

§ 70.1.  Szkoła  umoz3 liwia  realizację  indywidualnego toku nauki  lub  realizację
indywidualnego programu nauki zgodnie z rozporządzeniem. Uczen,  ubiegający się o ITN
powinien wykazac, się:

1)wybitnymi  uzdolnieniami  i  zainteresowaniami  z  jednego,  kilku  lub  wszystkich
przedmioto, w;

2)oceną  celującą  lub  bardzo  dobrą  z  tego  przedmiotu/przedmioto, w  na  koniec
roku/okresu.

2.Indywidualny tok nauki moz3e  byc,  realizowany według programu nauczania
objętego  szkolnym  zestawem  programo, w  nauczania  lub  indywidualnego  programu
nauki.

3.Zezwolenie na indywidualny program nauki lub tok nauki moz3e byc, udzielone
po  upływie  co  najmniej  jednego  roku  nauki,  a  w  uzasadnionych  przypadkach  –
po s,ro, drocznej klasyfikacji.

4.Uczen,  moz3e  realizowac,  ITN  w  zakresie  jednego,  kilku  lub  wszystkich
obowiązkowych zajęc, edukacyjnych, przewidzianych w planie nauczania danej klasy.
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5.Uczen,  objęty ITN moz3e realizowac,  w ciągu jednego roku szkolnego program
nauczania  z  zakresu dwo, ch  lub  więcej  klas  i  moz3e  byc,  klasyfikowany i  promowany
w czasie całego roku szkolnego.

6.Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na ITN mogą wystąpic,:

1)uczen,  - za zgodą rodzico, w/prawnych opiekuno, w;

2)rodzice/prawni opiekunowie ucznia;

3)wychowawca klasy lub nauczyciel  prowadzący zajęcia edukacyjne,  kto, rych dotyczy
wniosek – za zgodą rodzico, w/prawnych opiekuno, w.

7.Wniosek składa się  do dyrektora za pos,rednictwem wychowawcy oddziału,
kto, ry  dołącza  do  wniosku  opinię  o  predyspozycjach,  moz3 liwos,ciach,  oczekiwaniach
i osiągnięciach ucznia.

8.Nauczyciel  prowadzący  zajęcia  edukacyjne,  kto, rych  dotyczy  wniosek,
opracowuje  program  nauki  lub  akceptuje  indywidualny  program  nauki  opracowany
poza szkołą.

9.W pracy nad indywidualnym programem nauki moz3e uczestniczyc,  nauczyciel
prowadzący  zajęcia  edukacyjne  w  szkole  wyz3szego  stopnia,  nauczyciel  doradca
metodyczny, psycholog, pedagog zatrudniony w szkole oraz zainteresowany uczen, .

10.Po otrzymaniu wniosku,  o kto, rym mowa w ust.  8  dyrektor szkoły zasięga
opinii Rady Pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

11.Dyrektor  szkoły  zezwala  na  ITN,  w  formie  decyzji  administracyjnej
w przypadku  pozytywnej  opinii  Rady  Pedagogicznej  i  pozytywnej  opinii  publicznej
poradni psychologiczno-pedagogicznej.

12.W przypadku zezwolenia na ITN, umoz3 liwiający realizację w ciągu jednego
roku  szkolnego  programu  nauczania  z  zakresu  więcej  niz3  dwo, ch  klas  wymaga  jest
pozytywna opinia organu nadzoru pedagogicznego.

13.Zezwolenia udziela się na czas okres,lony.

14.Uczniowi, kto, remu zezwolono na ITN, dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela
– opiekuna i ustala zakres jego obowiązko, w, w szczego, lnos,ci tygodniową liczbę godzin
konsultacji  –  nie  niz3szą  niz3  1  godz.  tygodniowo  i  nie  przekraczającą  5  godzin
miesięcznie.

15.Uczen,  realizujący  ITN  moz3e  uczęszczac,  na  wybrane  zajęcia  edukacyjne
do danej klasy lub do klasy programowo wyz3szej, w tej lub w innej szkole, na wybrane
zajęcia w szkole wyz3szego stopnia albo realizowac, program we własnym zakresie.

16.Rezygnacja z ITN oznacza powro, t do normalnego trybu pracy i oceniania.

17.Uczen,  realizujący  ITN  jest  klasyfikowany  na  podstawie  egzaminu
klasyfikacyjnego, przeprowadzonego w terminie ustalonym z uczniem.

18.Decyzję w sprawie ITN kaz3dorazowo odnotowuje się w arkuszu ocen ucznia.
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19.Do  arkusza  ocen  wpisuje  się  na  biez3ąco  wyniki  klasyfikacyjne  ucznia
uzyskane w ITN.

20.Na  s,wiadectwie  promocyjnym  ucznia,  w  rubryce:  Indywidualny  program
lub tok nauki, nalez3y odpowiednio wymienic,  przedmioty wraz z uzyskanymi ocenami.
Informację  o  ukon, czeniu  szkoły  lub  uzyskaniu  promocji  w  skro, conym  czasie  nalez3y
odnotowac, w rubryce Szczego, lne osiągnięcia ucznia. 

Rozdział 9 Działania szkoły w zakresie wspierania dziecka na pierwszym etapie
edukacyjnym

 § 71.1.  Poszczego, lne  oddziały  tworzone  są  w zalez3nos,ci  od daty  urodzenia,
z zachowaniem zasady, by w jednym oddziale były dzieci o zbliz3onym wieku.

2.  Dla  rodzico, w/prawnych opiekuno, w i  ucznio, w przyszłych klas  I  oraz  grup
Montessori organizuje się Dni Otwarte.

3.  Organizację  zajęc,  w  ciągu  dnia  nauczyciel  dostosowuje  do  moz3 liwos,ci
ucznio, w,  dyspozycji  fizycznej,  z  zachowaniem  ro, z3norodnos,ci  zajęc,  i  c,wiczeniami
fizycznymi. 

4. Nauczyciel sam okres,la przerwy w zajęciach i w czasie ich trwania organizuje
zabawy i pozostaje z dziec,mi. 

§72.1. Działania szkoły w zakresie sprawowania opieki:

1)w  szkole  zorganizowany  jest  stały  dyz3ur  pracowniko, w  obsługi  przy  drzwiach
wejs,ciowych uniemoz3 liwiający przebywanie oso, b postronnych w budynku szkolnym;

2)w  pierwszym  miesiącu  nauki  rodzice/prawni  opiekunowie  mogą  odprowadzic,
dziecko do szatni;

3)w pozostałych miesiącach nauczyciel prowadzący pierwszą godzinę zajęc,  oczekuje na
dzieci na 10 minut przed zajęciami i całą grupę przeprowadza do sali;

4)w  przypadku,  gdy  dziecko  przed  zajęciami  przebywało  w  s,wietlicy,  na  zajęcia
dydaktyczne przyprowadza je nauczyciel;

5)nauczyciel  prowadzący  ostatnią  lekcję  kaz3dego  dnia  z  pierwszoklasistami
dopilnowuje, aby dzieci spakowały swoje rzeczy do plecako, w lub szafek;

6)  w celu  zapewnienia  włas,ciwej  opieki  nad  uczniami  przewlekle  chorymi  lub
niepełnosprawnymi w szkole higienistka szkolna wspo, łpracuje z lekarzem podstawowej
opieki zdrowotnej, rodzicami/prawnymi opiekunami oraz dyrektorem i pracownikami
szkoły.  Wspo, łpraca  ta  obejmuje  wspo, lne  okres, lenie  sposobu  opieki  nad  uczniem
dostosowanego do stanu zdrowia ucznia w sytuacji koniecznos,ci podawania leko, w oraz
wykonywania innych czynnos,ci podczas pobytu ucznia w szkole. Podawanie leko, w lub
wykonywanie  innych  czynnos,ci  podczas  pobytu ucznia  w szkole  przez  pracowniko, w
szkoły moz3e odbywac, się wyłącznie za ich pisemną zgodą. 

2.Działania  szkoły  w  zakresie  prowadzenia  procesu  dydaktyczno-
wychowawczego:
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1)wyboru  podręczniko, w  do  klasy  I  dokonują  nauczyciele  edukacji  wczesnoszkolnej.
Dyrektor  szkoły  dopuszcza  do  uz3ytku  jeden  podręcznik  dla  wszystkich  oddziało, w.
Wyboru  materiało, w  c,wiczeniowych  dokonuje  nauczyciel  edukacji  wczesnoszkolnej
z zachowaniem,  z3e  materiały  c,wiczeniowe  są  skorelowane  z  przyjętym  programem
nauczania, a wartos,c, kwotowa mies,ci się w dotacji celowej;

2)na  podstawie  dostarczonej  przez  rodzico, w/prawnych  opiekuno, w  dokumentacji
przedszkolnej  oraz zas,wiadczen,  z  poradni  psychologiczno-pedagogicznej  nauczyciel
opracowuje  plan  pracy  dydaktycznej  oraz  dostosowuje  wymagania  edukacyjne  do
potrzeb i moz3 liwos,ci ucznio, w ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

3)realizacja  programu  nauczania  skoncentrowana  jest  na  dziecku,  na  jego
indywidualnym tempie rozwoju i moz3 liwos,ciach uczenia się;

4)kaz3dy  nauczyciel  uczący  w  klasie  pierwszej  indywidualizując  proces  dydaktyczny
ro, z3nicując poziom trudnos,ci c,wiczen,  realizowanych nie tylko na zajęciach, ale ro, wniez3
zadan,  domowych;

5)nauczyciel  rozpoznaje  talenty  i  zainteresowania  ucznia  poprzez  obserwację,  ogląd
wytworo, w ucznia;

6)edukacja  wczesnoszkolna  polega  na  kontynuacji  nauczania  poprzez  uzupełnianie,
poszerzanie działan,  przedszkola;

7)w  pierwszym  okresie  uczniowie  zapoznawani  są  z  wymaganiami  szkoły
(samodzielnos,c,  w  pakowaniu  tornistro, w,  notowanie  prac  domowych,  samodzielnos,c,
w odrabianiu  prac  domowych,  pamiętanie  o  obowiązkach,  wypełnianie  obowiązko, w
szkolnych);

8)nauczyciele dbają o rozwo, j  ruchowy dzieci,  zapewnienie naturalnej potrzeby ruchu
oraz prawidłową postawę ciała; zajęcia na sali sportowej i boisku szkolnym zapewniają
dzieciom potrzebę ruchu i kształtują rozwo, j duz3ej motoryki;

9)umiejętnos,ci  bezpiecznego  zachowania  kształcone  są  w  ro, z3nych  sytuacjach,
na przykład na wycieczkach;

10)wewnętrzne  zasady  oceniania  uwzględniają  ocenę  opisową;  ocenę  opisową
sporządza  się  po  kaz3dym  okresie  szkolnym  według  wzoru,  kto, ry  jest  załącznikiem
do programu; poza oceną opisową stosuje się znaki graficzne, zrozumiałe dla dziecka,
będące informacją dla rodzico, w/prawnych opiekuno, w o osiągnięciach dziecka;

11)kaz3demu  dziecku  szkoła  umoz3 liwia  udział  w  zajęciach  pozalekcyjnych,  zgodnie
z zainteresowaniami;

12)kaz3de dziecko, w przypadku posiadania opinii lub orzeczenia, a takz3e w sytuacjach
okres, lonych  w  przepisach  o  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  obejmowane  jest
taką  pomocą;  w  szkole  organizowana  jest  pomoc  w  biez3ącej  pracy  z  uczniem
oraz w następujących  formach:  zajęcia  dydaktyczno-wyro, wnawcze,  zajęcia
logopedyczne, rewalidacyjne dla ucznio, w z orzeczeniem.

3.Działania szkoły w zakresie wspo, łpracy z rodzicami/prawnymi opiekunami:

1)w  szkole  respektowana  jest  tro, jpodmiotowos,c,  oddziaływan,  wychowawczych
i kształcących: uczen, -szkoła-dom rodzinny;
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2)formy  kontaktu  z  rodzicami:  spotkania  z  rodzicami,  indywidualne  konsultacje,
dzienniczek ucznia, droga elektroniczna, kontakty telefoniczne, debata ;

3)w przypadku pilnych spraw dotyczących dziecka wszelkie informacje  przekazywac,
nalez3y do wychowawcy lub sekretariatu szkoły;

4)do dyspozycji rodzico, w/prawnych opiekuno, w pozostaje pedagog szkolny, psycholog i
logopeda;

DZIAŁ IV Doradztwo zawodowe 

Rozdział 1 Założenia programowe

§  73.1.  Wewnątrzszkolne  doradztwo  zawodowe  realizowane  jest  przez
prowadzenie zaplanowanych i  systematycznych działan,  mających na celu wspieranie
ucznio, w w procesie podejmowania s,wiadomych decyzji edukacyjnych i zawodowych. 

2.Działania  w zakresie  doradztwa zawodowego w oddziałach przedszkolnych
grup Montessori i klasach I-VI obejmują orientację zawodową, kto, ra ma na celu wstępne
zapoznanie ucznio, w z wybranymi zawodami, kształtowanie pozytywnych postaw wobec
pracy i edukacji  oraz pobudzanie i rozwijanie ich zainteresowan,  i uzdolnien, . 

3.Działania w zakresie doradztwa zawodowego w klasach VII i VIII  mają na celu
wspieranie  ucznio, w  w  procesie  przygotowania  ich  do  s,wiadomego  i  samodzielnego
wyboru kolejnego  etapu kształcenia  i  zawodu,  z  uwzględnieniem ich  zainteresowan, ,
uzdolnien,  i  predyspozycji  zawodowych oraz  informacji  na  temat  systemu edukacji  i
rynku pracy.

4. Doradztwo zawodowe jest realizowane: 

1) w oddziałach przedszkolnych na zajęciach edukacyjnych prowadzonych zgodnie z 
przyjętymi programami wychowania przedszkolnego;

2)  w klasach I–VI szko, ł podstawowych na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z 
zakresu kształcenia ogo, lnego,

3) w klasach VII i VIII na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu ogo, lnego 
oraz na zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego, 

4) na zajęciach z nauczycielem wychowawcą opiekującym się oddziałem,

5) w ramach wizyt zawodoznawczych, kto, re mają na celu poznanie przez ucznio, w 
s,rodowiska pracy w wybranych zawodach, organizowanych u pracodawco, w.

5. Tres,ci programowe z zakresu doradztwa zawodowego  okres, la 
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej. 

§  74.1.  Na  kaz3dy  rok  szkolny  w  szkole  opracowuje  się  program  realizacji
wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego.

2. Program ten, okres, la działania związane z realizacją doradztwa zawodowego, 
w tym:
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a) tematykę działan, , 

b) metody i formy realizacji działan, , z uwzględnieniem udziału rodzico, w /prawnych 
opiekuno, w w tych działaniach, w szczego, lnos,ci przez organizację spotkan,  z rodzicami, 

c) terminy realizacji działan, ,

d) osoby odpowiedzialne za realizację poszczego, lnych działan, ,

3. Program, o kto, rym mowa w ust. 1, opracowuje doradca zawodowy albo inny 
nauczyciel lub nauczyciele odpowiedzialni za realizację doradztwa zawodowego w 
szkole, wyznaczeni przez dyrektora.

4. Dyrektor szkoły, w terminie do dnia 30 wrzes,nia kaz3dego roku szkolnego, po 
zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, zatwierdza program. 

§75. uchylony

DZIAŁ V Organy szkoły i ich kompetencje

§76. Organami szkoły są:

1)dyrektor szkoły;

2)Rada Pedagogiczna;

3)Rada Rodzico, w;

4)Samorząd Uczniowski.

§77.  Kaz3dy  z  wymienionych  organo, w  działa  zgodnie  z  ustawą  –  Prawo
oświatowe  i  Ustawą  o  systemie  oświaty.  Organy  kolegialne  funkcjonują  według
odrębnych regulamino, w,  uchwalonych przez  te  organy.  Regulaminy te  nie  mogą byc,
sprzeczne ze statutem szkoły i obowiązującym prawem os,wiatowym.

Rozdział 1 Dyrektor szkoły

§78.1. Dyrektor szkoły:

1)    kieruje działalnos,cią szkoły  oraz reprezentuje ją na zewnątrz;

2)    sprawuje nadzo, r pedagogiczny;

3)  sprawuje  opiekę  nad  uczniami  oraz  stwarza  warunki  harmonijnego  rozwoju
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

4)  realizuje  uchwały   rady  pedagogicznej,  podjęte  w  ramach  ich  kompetencji
stanowiących;

5)  dysponuje  s,rodkami  okres,lonymi  w  planie  finansowym  szkoły  i  ponosi
odpowiedzialnos,c,  za  ich  prawidłowe  wykorzystanie,  a  takz3e  moz3e  organizowac,
administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły;
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6)    stwarza warunki do zapewnienia bezpiecznego i higienicznego pobytu w szkole;

7)  wspo, łdziała ze szkołami wyz3szymi w organizacji praktyk pedagogicznych;

8)  stwarza  warunki  do  działania  w  szkole  wolontariuszy,  stowarzyszen,  i  innych
organizacji,  kto, rych celem statutowym jest działalnos,c, wychowawcza lub rozszerzanie i
wzbogacanie  form  działalnos,ci  dydaktycznej,  wychowawczej,  opiekun, czej  i
innowacyjnej szkoły;

9) odpowiada za realizację zalecen,  wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego ucznia;

10) wspo, łpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą,
sprawującymi  profilaktyczną  opiekę  zdrowotną  nad  dziec,mi  i  młodziez3ą,  w  tym
udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem włas,ciwej realizacji tej opieki;

11)  wdraz3a  odpowiednie  s,rodki  techniczne  i  organizacyjne  zapewniające  zgodnos,c,
przetwarzania  danych  osobowych  przez  szkołę  z  przepisami  o  ochronie  danych
osobowych;

 12) wykonuje inne zadania wynikające z przepiso, w szczego, lnych. 

2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w  szkole nauczycieli i
pracowniko, w niebędących nauczycielami.

3.Dyrektor w szczego, lnos,ci decyduje w sprawach:

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowniko, w szkoły;

2)  przyznawania  nagro, d  oraz  wymierzania kar  porządkowych nauczycielom i  innym
pracownikom szkoły;

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach
odznaczen, ,  nagro, d i  innych wyro, z3nien,  dla nauczycieli oraz pozostałych pracowniko, w
szkoły;

4.  Dyrektor  szkoły  w  wykonywaniu  swoich  zadan,  wspo, łpracuje  z   Radą
Pedagogiczną, rodzicami i Samorządem Uczniowskim.

5. Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym dla dyrektora
szkoły.  Dyrektor  wspo, łpracuje  z  organem  prowadzącym  i  nadzorującym  w  zakresie
okres, lonym ustawą i aktami wykonawczymi do ustawy.

6.  Dyrektor  szkoły  przyjmuje  skargi  i  wnioski  od  rodzico, w/prawnych
opiekuno, w i ucznio, w.

7.W  przypadku nieobecnos,ci  dyrektora  szkoły  zastępuje  go wicedyrektor  lub
dyrektor upowaz3niania innego pracownika szkoły.

Rozdział 2 Rada Pedagogiczna 

§79.1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły.
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2.W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni 
w szkole.

3.Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

4.Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej 

5.W zebraniu  Rady Pedagogicznej  lub  okres, lonych punktach programu mogą
takz3e brac,  udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej  przewodniczącego
za zgodą  lub  na  wniosek  Rady  Pedagogicznej.  Przedstawiciele  organu  sprawującego
nadzo, r pedagogiczny mogą brac,  udział w zebraniu Rady Pedagogicznej po uprzednim
powiadomieniu dyrektora szkoły.

6.Zebrania  Rady  Pedagogicznej  szkoły  są  organizowane  przed  rozpoczęciem
roku  szkolnego,  w  kaz3dym  okresie  w  związku  z  zatwierdzeniem  wyniko, w
klasyfikowania  i  promowania  ucznio, w,  po  zakon, czeniu  rocznych  zajęc,  szkolnych
oraz w miarę biez3ących potrzeb.

7.Zebrania mogą byc,  organizowane na wniosek organu prowadzącego, organu
nadzorującego, Rady Rodzico, w lub co najmniej 1/3 jej członko, w.

8. Rada Pedagogiczna szkoły w ramach kompetencji stanowiących:

1) uchwala regulamin swojej działalnos,ci;

2) podejmuje uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji ucznio, w szkoły;

3) zatwierdza plan pracy szkoły na kaz3dy rok szkolny;

4)podejmuje  uchwały  w  sprawie  wyraz3enia  zgody  na  wprowadzenie  eksperymentu
pedagogicznego;

5)podejmuje uchwały w sprawie wniosku do kuratora os,wiaty o przeniesienie ucznia do
innej szkoły;

6)ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli;

7)uchwala statut szkoły i wprowadzane zmiany (nowelizacje) do statutu;

8)  ustala  sposo, b  wykorzystania  wyniko, w  nadzoru  pedagogicznego,  w  tym
sprawowanego  nad  szkołą  przez  organ  sprawujący  nadzo, r  pedagogiczny,  w  celu
doskonalenia pracy szkoły.

9.Rada Pedagogiczna szkoły w ramach kompetencji opiniujących:

1) opiniuje programy z zakresu kształcenia ogo, lnego przed dopuszczeniem do uz3ytku
szkolnego;

2) opiniuje organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęc, edukacyjnych;

3) opiniuje propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych
prac  w  ramach  wynagrodzenia  zasadniczego  oraz  w  ramach  godzin
ponadwymiarowych;
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4) opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczen, ,  nagro, d i innych
wyro, z3nien, ;

5) opiniuje projekt finansowy szkoły;

6) opiniuje wniosek o nagrodę kuratora os,wiaty dla dyrektora szkoły;

7) wydaje opinie na okolicznos,c, przedłuz3enia powierzenia stanowiska dyrektora;

8) opiniuje pracę dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy;

9)  opiniuje  kandydato, w  na  stanowisko  wicedyrektora  lub  inne  pedagogiczne
stanowiska kierownicze;

10) podejmuje uchwały w sprawie skres, lenia z listy w przypadku ucznia, kto, ry ukon, czył
18 lat.

10. Rada Pedagogiczna ponadto:

1) przygotowuje projekt zmian (nowelizacji) do statutu;

2) moz3e występowac,  z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora szkoły
lub  z  innych  funkcji  kierowniczych  w  szkole;   
3) głosuje nad wotum nieufnos,ci dla dyrektora szkoły;

4)  rozpatruje  wnioski  i  opinie  Samorządu  Uczniowskiego  we  wszystkich  sprawach
szkoły, w szczego, lnos,ci dotyczących realizacji podstawowych praw ucznio, w;

5)  wybiera  swoich  przedstawicieli  do  udziału  w  pracach  komisji  konkursowej
powołanej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora szkoły;

6) powołuje rzecznika do spraw etyki zawodowej oraz rzecznika praw ucznia.

11. Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał.

12.  Uchwały  są  podejmowane  zwykłą  większos,cią  głoso, w  w  obecnos,ci  co
najmniej połowy jej członko, w.

13. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami
prawa.  O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ
prowadzący  szkołę  oraz  organ  sprawujący  nadzo, r  pedagogiczny.  Organ  sprawujący
nadzo, r pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodnos,ci z przepisami
prawa  po  zasięgnięciu  opinii  organu  prowadzącego.  Rozstrzygnięcie  organu
sprawującego nadzo, r pedagogiczny jest ostateczne.

14.Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w formie papierowej.

15.  Protoko, ł  z  zebrania  Rady  Pedagogicznej  wykłada  się  do  wglądu  w
sekretariacie szkoły na 14 dni przed terminem kolejnego zebrania.

16. Poprawki i uzupełnienia do protokołu powinny byc, wnoszone nie po, z,niej niz3
do rozpoczęcia zebrania Rady Pedagogicznej, na kto, rej następuje przyjęcie protokołu.
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17. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw, kto, re mogą naruszac,
dobro osobiste ucznio, w lub ich rodzico, w/prawnych opiekuno, w, a takz3e nauczycieli  i
innych pracowniko, w szkoły, poruszanych na  posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

18. Szczego, łową organizację pracy zawiera Regulamin Rady Pedagogicznej. 

Rozdział 3 Rada Rodziców

§80.1. Rada Rodzico, w jest kolegialnym organem szkoły. 

2.Rada Rodzico, w reprezentuje ogo, ł rodzico, w ucznio, w przed innymi organami
szkoły.

3.W  skład  Rady  Rodzico, w  wchodzi  po  jednym  przedstawicielu  rad
oddziałowych,  wybranych  w  tajnych  wyborach  podczas  zebrania  rodzico, w  ucznio, w
danego oddziału. W tych wyborach,  jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic/prawny
opiekun. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodzico, w w kaz3dym roku
szkolnym. 

4.Rada Rodzico, w uchwala regulamin swojej działalnos,ci,  w kto, rym okres, la  w
szczego, lnos,ci: 

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;

2)  szczego, łowy  tryb  przeprowadzania  wyboro, w  do  rad  oraz  przedstawicieli  rad
oddziałowych do Rady Rodzico, w. 

5.Celem  Rady  Rodzico, w  jest  podejmowanie  działan,  zmierzających  do
doskonalenia  działan,  statutowych  szkoły.  Rada  rodzico, w  moz3e  występowac,  do
dyrektora  i  innych  organo, w  szkoły  lub  placo, wki,  organu  prowadzącego  szkołę  oraz
organu  sprawującego  nadzo, r  pedagogiczny  z  wnioskami  i  opiniami  we  wszystkich
sprawach szkoły. 

6. Do kompetencji Rady Rodzico, w, nalez3y: 

1)opiniowanie  programu  i  harmonogramu  poprawy  efektywnos,ci  kształcenia  lub
wychowania;

2)opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły;

3)delegowanie przedstawicieli do udziału w pracach komisji konkursowej powołanej do
wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora szkoły.

7.1.  W  celu  wspierania  działalnos,ci  statutowej  szkoły  rada  rodzico, w  moz3e
gromadzic,  fundusze  z  dobrowolnych  składek  rodzico, w  oraz  innych  z,ro, deł.  Zasady
wydatkowania funduszy rady rodzico, w okres,la regulamin. 

         2.Fundusze, o kto, rych mowa mogą byc,  przechowywane na odrębnym rachunku
bankowym rady  rodzico, w.  Do  załoz3enia  i  likwidacji  tego  rachunku  bankowego  oraz
dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne
upowaz3nienie udzielone przez Radę Rodzico, w. 
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Rozdział 4 Samorząd Uczniowski

§81.1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej samorządem.

2.Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Organy samorządu są jedynymi
reprezentantami ogo, łu ucznio, w.

3.Zasady wybierania i działania organo, w samorządu okres, la regulamin.

4.Regulamin samorządu nie moz3e byc, sprzeczny ze statutem szkoły.

5.Samorząd moz3e przedstawiac, Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski
i  opinie  we  wszystkich  sprawach  szkoły,  w  szczego, lnos,ci  dotyczących  realizacji
podstawowych praw ucznio, w, takich jak:

1)prawo  do  zapoznawania  się  z  programem  nauczania,  z  jego  tres,cią,  celami
i stawianymi wymaganiami;

2)prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępo, w w nauce i zachowaniu;

3)prawo  do  organizacji  z3ycia  szkolnego,  umoz3 liwiające  zachowanie  włas,ciwych
proporcji  między  wysiłkiem  szkolnym  a  moz3 liwos,cią  rozwijania  i  zaspokajania
własnych zainteresowan, ;

4)prawo  organizowania  działalnos,ci  kulturalnej,  os,wiatowej,  sportowej
oraz rozrywkowej  zgodnie  z  własnymi  potrzebami  i  moz3 liwos,ciami  organizacyjnymi,
w porozumieniu z dyrektorem;

5)prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu;

6. Samorząd ma prawo składac, zapytania w sprawie szkolnej kaz3demu organowi
szkoły.

Rozdział 5 Zasady współpracy organów szkoły

§82.1.  Wszystkie  organy  szkoły  wspo, łpracują  w  duchu  porozumienia
i wzajemnego szacunku, umoz3 liwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez
kaz3dy organ w granicach swoich kompetencji.

2.Kaz3dy organ szkoły planuje swoją działalnos,c,  na rok szkolny.  Plany działan,
powinny byc, sporządzone do kon, ca wrzes,nia.

3.Kaz3dy organ po analizie plano, w działania pozostałych organo, w, moz3e włączyc,
się do realizacji konkretnych zadan, ,  proponując swoją opinię lub stanowisko w danej
sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.

4.Organa  szkoły  mogą  zapraszac,  na  swoje  planowane  lub  doraz,ne  zebrania
przedstawicieli innych organo, w w celu wymiany poglądo, w i informacji.

5.Rodzice i uczniowie przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi szkoły
poprzez swoją reprezentację, to jest Radę Rodzico, w i Samorząd Uczniowski w formie
pisemnej, a Radzie Pedagogicznej w formie ustnej na jej zebraniu.
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6.Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg
i wniosko, w.

7.Rodzice i nauczyciele wspo, łdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki
i kształcenia dzieci według zasad ujętych. 

8.Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz szkoły, z zachowaniem
drogi słuz3bowej.

§83.1.  Rodzice i  nauczyciele wspo, łdziałają ze szkołą w sprawach wychowania
i kształcenia dzieci.

2.Rodzice wspo, łpracując ze szkołą mają prawo do:

1)znajomos,ci Statutu szkoły, a w szczego, lnos,ci do znajomos,ci celo, w i zadan,  szkoły oraz
Programu wychowawczo-profilaktycznego;

2)zgłaszania do Programu wychowawczo-profilaktycznego swoich propozycji; wnioski i
propozycje  przekazują  za  pos,rednictwem  wychowawcy  do  przewodniczącego  Rady
Pedagogicznej;

3)wspo, łudziału w pracy wychowawczej;

4)znajomos,ci  organizacji  pracy  szkoły  w  danym  roku  szkolnym;  informacje  te
przekazuje dyrektor szkoły po zebraniu Rady Pedagogicznej;

5)znajomos,ci  przepiso, w  dotyczących  oceniania,  klasyfikowania  i  promowania
oraz przeprowadzania  egzamino, w;  przepisy  te  są  omo, wione  na  pierwszym zebraniu
rodzico, w i w przypadkach wymagających ich znajomos,ci;

6)uzyskiwania  informacji  na  temat  swojego  dziecka  -  jego  zachowania,  postępo, w
w nauce  i  przyczyn  trudnos,ci  (uzyskiwanie  informacji  ma  miejsce  w  czasie  zebran,
rodzico, w,  indywidualnego  spotkania  się  z  nauczycielem  po  uprzednim  okres, leniu
terminu i miejsca spotkania, telefonicznie lub pisemnie o frekwencji ucznia);

7)uzyskiwania  porad  i  informacji  w  sprawach  wychowania  i  dalszego  kształcenia
dziecka  -  porad  udziela  wychowawca,  pedagog  szkolny  i  na  ich  wniosek  poradnia
psychologiczno- pedagogiczna;

8)wyraz3ania  i  przekazywania  opinii  na  temat  pracy  szkoły:  dyrektorowi  szkoły,
organowi sprawującemu nadzo, r pedagogiczny za pos,rednictwem Rady Rodzico, w.

3. Rodzice mają obowiązek:

1)dopełnienia formalnos,ci związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;

2)zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;

3)interesowania się postępami dziecka w nauce i jego frekwencją;

4)zaopatrzenia dziecka w niezbędne pomoce;

5)interesowania  się  pracą  domową  oraz  zapewnienia  dziecku  warunko, w,
umoz3 liwiających przygotowanie się do zajęc, szkolnych;
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6)przeglądanie zeszyto, w swoich dzieci, zachęcanie do starannego ich prowadzenia,

7)dbania o włas,ciwy stro, j i higienę osobistą swojego dziecka;

8)dbania, aby dziecko spoz3yło posiłek w domu i w szkole;

9)interesowania się zdrowiem dziecka i wspo, łpracowania z pielęgniarką szkolną;

10)wspo, łpracowania  z  nauczycielami  w przezwycięz3aniu trudnos,ci  w nauce dziecka,
trudnos,ci wychowawczych i rozwijaniu zdolnos,ci;

11)pokrywania szko, d umys,lnie spowodowanych przez dziecko;

12)uczestniczenia  w  zebraniach  zgodnie  z  ustalonym  na  dany  rok  szkolny
harmonogramem zebran, ;

13)ubezpieczenia dziecka od następstw nieszczęs,liwych wypadko, w,

14)respektowania  Procedury  przyprowadzania  i  odbierania  dzieci  ze  szkoły  i
regulamino, w obowiązujących w szkole. 

Rozdział 6 Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami szkoły

§84.1. W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną a Radą Rodzico, w:

1)prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji nalez3y
do dyrektora szkoły;

2)przed  rozstrzygnięciem  sporu  dyrektor  jest  zobowiązany  zapoznac,  się
ze stanowiskiem kaz3dej ze stron, zachowując bezstronnos,c, w ocenie tych stanowisk;

3)dyrektor  szkoły  podejmuje  działanie  na  pisemny  wniosek  kto, regos,  z  organo, w  –
strony sporu;

4)o  swoim  rozstrzygnięciu  wraz  z  uzasadnieniem  dyrektor  informuje  na  pis,mie
zainteresowanych w ciągu 14 dni od złoz3enia informacji o sporze.

2. Kaz3dej ze stron przysługuje wniesienie zaz3alenia do organu prowadzącego. 

DZIAŁ VI Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

Rozdział 1 Informacje ogólne

§85.1. W szkole zatrudnia się nauczycieli, pracowniko, w administracji i obsługi.

2.Zasady zatrudniania nauczycieli  oraz innych pracowniko, w, o kto, rych mowa
w ust.1 okres, lają odrębne przepisy.

3.Wszyscy pracownicy  zobowiązani  są  do przetwarzania  informacji  i  danych,
do kto, rych  uzyskają  dostęp  w  związku  z  realizacją  zadan,  słuz3bowych  zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa oraz unormowaniami wewnętrznymi, jak ro, wniez3
zachowania  w  tajemnicy,  zabezpieczenia  informacji  i  danych  przed  niepowołanym
dostępem,  nieuzasadnioną  modyfikacją,  zniszczeniem,  nielegalnym  ujawnieniem
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lub pozyskaniem,  a  takz3e  wykorzystywania  tych  danych  wyłącznie  do  celo, w
słuz3bowych.

4.Szczego, łowy  zakres  czynnos,ci  dla  zatrudnionych  pracowniko, w  sporządza
dyrektor. Dokument ten stanowi załącznik do umowy o pracę.

5.Pracownicy  zatrudnieni  na  umowę  o  pracę  w  szkole  są  pracownikami
samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych.

6.Pracownik  zatrudniony  w  szkole  zobowiązany  jest  przestrzegac,
szczego, łowego  zakresu  obowiązko, w  na  zajmowanym  stanowisku.  Przyjęcie
szczego, łowego zakresu obowiązko, w jest potwierdzane podpisem pracownika.

7.Zakresy  zadan,  na  poszczego, lnych  stanowiskach  pracy  okres, la  Regulamin
organizacyjny szkoły.

8.W  szkole  obowiązuje  Regulamin  pracy,  ustalony  przez  dyrektora  szkoły
w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi działającymi w placo, wce.

9.Kaz3dy  pracownik  szkoły  jest  obowiązany  znac,  i  przestrzegac,  postanowien,
zawartych w Regulaminie pracy.

10.W  szkole  mogą  działac,,  zgodnie  ze  swoimi  statutami  i  obowiązującymi
przepisami  prawnymi  związki  zawodowe  zrzeszające  nauczycieli  lub  innych
pracowniko, w szkoły.

Rozdział 2 Wicedyrektor

§86.1.  Stanowisko  wicedyrektora  szkoły  i  inne  stanowiska  kierownicze,
w przypadkach  uzasadnionych  potrzebami  organizacyjnymi  szkoły,  tworzy  dyrektor
szkoły za zgodą organu prowadzącego.

2.Po  zasięgnięciu  opinii  Rady  Pedagogicznej  oraz  organu  prowadzącego
dyrektor szkoły powołuje osobę na stanowisko wicedyrektora lub inne kierownicze.

3.Zakres obowiązko, w wicedyrektora okres, la dyrektor szkoły.

Rozdział 3 Zadania nauczycieli 

§87.1  Nauczyciel  w  swoich  działaniach  dydaktycznych,  wychowawczych  i
opiekun, czych  ma  obowiązek  kierowania  się  dobrem  ucznio, w,  troską  o  ich  zdrowie,
postawę moralną i obywatelską, z poszanowaniem godnos,ci osobistej ucznio, w.

2.W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany
jest:

1)  rzetelnie  realizowac,  zadania  związane  z  powierzonym  mu  stanowiskiem  oraz
podstawowymi  funkcjami  szkoły:  dydaktyczną,  wychowawczą  i  opiekun, czą,  w  tym
zadania  związane  z  zapewnieniem  bezpieczen, stwa  uczniom  w  czasie  zajęc,
organizowanych przez szkołę;

2) wspierac, kaz3dego ucznia w jego rozwoju;

3) dąz3yc, do pełni własnego rozwoju osobowego;

50 | S t r o n a



3a) doskonalic, się zawodowo, zgodnie z potrzebami szkoły;

4)  kształcic,  i  wychowywac,  młodziez3  w  umiłowaniu  Ojczyzny,  w  poszanowaniu
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolnos,ci sumienia i szacunku dla
kaz3dego człowieka;

5) dbac,  o kształtowanie u ucznio, w postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą
demokracji, pokoju i przyjaz,ni między ludz,mi ro, z3nych narodo, w, ras i s,wiatopoglądo, w.

Rozdział 4 Zespoły nauczycielskie i zasady ich pracy 

§88.1. Zespoły nauczycielskie powołuje dyrektor szkoły.

2.Zespoły nauczycielskie powołuje się celem:

1)planowania i organizacji proceso, w zachodzących w szkole;

2)koordynowania działan,  w szkole;

3)zwiększenia skutecznos,ci działania;

4)ułatwienia wykonywania zadan,  stojących przed szkołą i nauczycielami;

5)doskonalenia umiejętnos,ci indywidualnych;

6)zapewnienia nauczycielom bezpos,redniego wpływu na podejmowane decyzje;

7)doskonalenia wspo, łpracy zespołowej;

8)wymiany dos,wiadczen,  między nauczycielami;

9)wykorzystania  potencjału  członko, w  grupy  dla  poprawy  jakos,ci  nauczania,
wychowania i organizacji;

10)ograniczania  ryzyka indywidualnych błędo, w i  pomoc tym,  kto, rzy  mają  trudnos,ci
w wykonywaniu zadan, ;

11)zwiększenia poczucia bezpieczen, stwa nauczycieli;

2.Powołane są zespoły stałe i doraz,ne.

3.Zespo, ł  stały  funkcjonuje  od  chwili  jego  powołania  do  rozwiązania.
Dyrektor szkoły  moz3e  corocznie  dokonywac,  zmiany  w  składzie  zespołu  stałego
w przypadku  zmian  kadrowych  na  stanowiskach  nauczycieli  lub  zmiany  rodzaju
przydzielonych zajęc,.

4.Zespoły doraz,ne (problemowe i zadaniowe) powołuje dyrektor do wykonania
okresowego  zadania  lub  rozwiązania  problemu.  Po  zakon, czeniu  pracy  zespo, ł  ulega
rozwiązaniu.

5.Pracą kaz3dego zespołu kieruje przewodniczący.

6.Przewodniczącego  stałego  zespołu  powołuje  dyrektor  szkoły  na  wniosek
członko, w  zespołu.  Przewodniczącego  zespołu  doraz,nego  (problemowego,
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zadaniowego) powołuje dyrektor na wniosek członko, w zespołu. Dyrektor ma prawo nie
uwzględnic, wniosku w przypadku, gdy istnieją uzasadnione przyczyny uniemoz3 liwiające
terminowe, bezstronne rozwiązanie problemu lub gdy nauczyciel występuje jako strona
w sprawie.

Rozdział 5 Rodzaje zespołów nauczycielskich i ich zadania

§89.1. W szkole działają zespoły nauczycieli, w kto, rych skład wchodzą:

1)klasowe - nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale;

2)przedmiotowe  –  nauczyciele  danego  przedmiotu,  bloko, w  przedmiotowych
lub nauczyciele grup przedmioto, w pokrewnych. 

3)wychowawczy - wychowawcy oddziało, w, pedagog i psycholog szkolny;

4)pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  –  pedagog  szkolny,  psycholog  szkolny,
logopeda;

5)zespo, ł  analiz  jakos,ci  kształcenia  i  badan,  edukacyjnych  (ewaluacji  wewnętrznej)  –
dyrektor, wicedyrektor i nauczyciele wskazani przez dyrektora szkoły.

2. Szczego, łowe zasady pracy i organizacji zespoło, w są okres,lone w Procedurze i
regulaminie pracy zespołów nauczycielskich.

Rozdział 6 Zadania wychowawców klas 

§90.1.  Zadaniem  wychowawcy  klasy  jest  sprawowanie  opieki  wychowawczej
nad uczniami, a w szczego, lnos,ci:

1)tworzenie  warunko, w  wspomagających  rozwo, j  ucznia,  proces  jego  uczenia  się
oraz przygotowanie do z3ycia w rodzinie i społeczen, stwie;

2)inspirowanie i wspomaganie działan,  zespołowych ucznio, w;

3)podejmowanie  działan,  umoz3 liwiających  rozwiązywanie  konflikto, w  w  zespole
ucznio, w pomiędzy uczniami a innymi członkami społecznos,ci szkolnej.

2.Wychowawca realizuje zadania poprzez:

1)bliz3sze poznanie ucznio, w, ich zdrowia, cech osobowos,ciowych, warunko, w rodzinnych
i bytowych, ich potrzeb i oczekiwan, ;

2)rozpoznawanie i  diagnozowanie moz3 liwos,ci  psychofizycznych oraz indywidualnych
potrzeb rozwojowych wychowanko, w;

3)wnioskowanie o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną;

4)tworzenie s,rodowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwo, j fizyczny i
psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczen, stwa i zaufania;

5)ułatwianie adaptacji w s,rodowisku ro, wies,niczym (kl.1) oraz pomoc w rozwiązywaniu
konflikto, w z ro, wies,nikami;
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6)pomoc  w  rozwiązywaniu  napięc,  powstałych  na  tle  konflikto, w  rodzinnych,
niepowodzen,  szkolnych spowodowanych trudnos,ciami w nauce;

7)organizowanie  z3ycia  codziennego  wychowanko, w  w  szkole,  wdraz3anie  ich
do wspo, łpracy i wspo, łdziałania z nauczycielami i wychowawcą;

8)realizację zajęc, do dyspozycji wychowawcy;

9)czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy ucznio, w w klasie oraz nad wymiarem i
rozkładem prac zadawanych im do samodzielnego wykonania w domu;

10)utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej
mu  klasie  w  celu  ustalenia  zro, z3nicowanych  wymagan,  wobec  ucznio, w  i  sposobu
udzielania im pomocy w nauce;

11)rozwijanie  pozytywnej  motywacji  uczenia  się,  wdraz3anie  efektywnych  technik
uczenia się;

12)wdraz3anie  ucznio, w  do  wysiłku,  rzetelnej  pracy,  cierpliwos,ci,  pokonywania
trudnos,ci,  odpornos,ci na niepowodzenia, porządku i punktualnos,ci,  do prawidłowego
i efektywnego organizowania sobie pracy;

13)systematyczne  interesowanie  się  postępami  (wynikami)  ucznio, w  w  nauce:
zwracanie szczego, lnej  uwagi zaro, wno na ucznio, w szczego, lnie uzdolnionych,  jak i  na
tych,  kto, rzy  mają  trudnos,ci  i  niepowodzenia  w  nauce,  analizowanie  wspo, lnie
z wychowankami,  nauczycielami  i  rodzicami/prawnymi  opiekunami  przyczyn
niepowodzen,  ucznio, w w nauce, pobudzanie dobrze i s,rednio uczących się do dalszego
podnoszenia wyniko, w w nauce, czuwanie nad regularnym uczęszczaniem ucznio, w na
zajęcia lekcyjne,  badanie przyczyn opuszczania przez wychowanko, w zajęc,  szkolnych,
udzielanie  wskazo, wek  i  pomocy  tym,  kto, rzy  (z  przyczyn  obiektywnych)  opus,cili
znaczną ilos,c, zajęc, szkolnych i mają trudnos,ci w uzupełnieniu materiału;

14)wdraz3anie wychowanko, w do społecznego działania oraz kształtowania włas,ciwych
postaw  moralnych,  kształtowanie  włas,ciwych  stosunko, w  miedzy  uczniami  —
z3yczliwos,ci,  wspo, łdziałania,  wzajemnej  pomocy,  wytwarzanie  atmosfery  sprzyjającej
rozwijaniu ws,ro, d nich kolez3en, stwa i przyjaz,ni, kształtowanie umiejętnos,ci wspo, lnego
gospodarowania  na  terenie  klasy,  odpowiedzialnos,ci  za  ład,  czystos,c,  estetykę  klas,
pomieszczen,  i terenu szkoły, rozwijanie samorządnos,ci i inicjatyw uczniowskich;

15)pobudzanie  do  ro, z3norodnej  działalnos,ci  i  aktywnos,ci  sprzyjającej  wzbogacaniu
osobowos,ci, interesowanie się udziałem ucznio, w w z3yciu szkoły, konkursach, zawodach,
ich działalnos,cią w kołach i organizacjach;

16)tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na z3yczliwos,ci i zaufaniu,
m. in. poprzez organizację zajęc, pozalekcyjnych, wycieczek, zielonej szkoły;

17)tworzenie  warunko, w  umoz3 liwiających  uczniom  odkrywanie  i  rozwijanie
pozytywnych stron ich osobowos,ci:  stwarzanie uczniom warunko, w do wykazania się
nie tylko zdolnos,ciami poznawczymi, ale takz3e - poprzez powierzenie zadan,  na rzecz
spraw  i  oso, b  drugich  -  zdolnos,ciami  organizacyjnymi,  opiekun, czymi,  artystycznymi,
menedz3erskimi, przymiotami ducha i charakteru;
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18)wdraz3anie  ucznio, w  do  dbania  o  zdrowie,  higienę  osobistą  i  psychiczną,  o  stan
higieniczny  otoczenia  oraz  do  przestrzegania  zasad  bezpieczen, stwa  w szkole  i  poza
szkołą;

19)wspo, łpraca z rodzicami/prawnymi opiekunami  ucznio, w w sprawach ich zdrowia,
organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom;

20)udzielanie  pomocy,  rad  i  wskazo, wek  uczniom  znajdującym  się  w  trudnych
sytuacjach z3yciowych, występowanie do organo, w szkoły i innych instytucji z wnioskami
o udzielenie pomocy.

3. Wychowawca ustala ocenę zachowania swoich wychowanko, w po zasięgnięciu
opinii  ucznia,  jego kolego, w i  nauczycieli,  wnioskuje w sprawie przyznawania nagro, d
i udzielania kar. Wychowawca ma prawo ustanowic,  przy wspo, łpracy z Klasową Radą
Rodzico, w własne formy nagradzania i motywowania wychowanko, w.

4.Wychowawca zobowiązany jest do wykonywania czynnos,ci administracyjnych
dotyczących klas:

1)zakłada dziennik elektroniczny, arkusze ocen;

2)sporządza zestawienia statystyczne dotyczące klasy;

3) odpowiada za przygotowanie do wydruku s,wiadectw szkolnych; 

4)wykonuje inne czynnos,ci administracyjne dotyczące klasy, zgodnie z zarządzeniami
władz szkolnych, poleceniami dyrektora szkoły oraz uchwałami Rady Pedagogicznej.

5. Wychowawca klasy są zobowiązany jest zapoznac, ucznio, w z:

1)zasadami postępowania w razie zauwaz3enia ognia;

2) sygnałami alarmowymi na wypadek zagroz3enia;

3) z planami ewakuacji, oznakowaniem dro, g ewakuacyjnych;

4)zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie zagroz3enia.

6.Wychowawca jest zobowiązany poinformowac, rodzico, w/prawnych 
opiekuno, w na pierwszym zabraniu o:

1) dokumentach regulujących pracę szkoły, 

2)zasadach bezpieczen, stwa na terenie szkoły,

3) kryteriach i warunkach oceniania z zachowania,

4) warunkach i trybie otrzymania wyz3szej niz3  przewidywana rocznej ocenie 
klasyfikacyjnej zachowania. Rodzic/prawny opiekun potwierdza podpisem fakt, z3e 
został zapoznany z wyz3ej wymienionymi dokumentami. 
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Rozdział 7 Zadania nauczycieli w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom

§91.1.  Nauczyciel  jest  odpowiedzialny  za  z3ycie,  zdrowie  i  bezpieczen, stwo
ucznio, w,  nad  kto, rymi  sprawuje  opiekę  podczas  zajęc,  edukacyjnych  organizowanych
przez szkołę.

2.Nauczyciel  jest  zobowiązany  skrupulatnie  przestrzegac,  i  stosowac,  przepisy
i zarządzenia  odnos,nie  bhp  i  p/poz3 .  a  takz3e  odbywac,  wymagane  szkolenia  z  tego
zakresu.

3.Nauczyciel  jest  zobowiązany  pełnic,  dyz3ur  w  godzinach  i  miejscach
wyznaczonych przez dyrektora szkoły zgodnie z Regulaminem dyżurów 

4.Nauczyciel  obowiązany  jest  zapewnic,  włas,ciwy  nadzo, r  i  bezpieczen, stwo
uczniom  biorącym  udział  w  pracach  na  rzecz  szkoły  i  s,rodowiska.  Prace  mogą  byc,
wykonywane  po  zaopatrzeniu  ucznio, w  w  odpowiedni  do  ich  wykonywania  sprzęt,
urządzenia i s,rodki ochrony indywidualnej.

5.Nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia
z zagroz3onych  miejsc  osoby  powierzone  opiece,  jez3eli  stan  zagroz3enia  powstanie
lub ujawni się w czasie zajęc,.

6.Nauczyciel  organizujący  wyjs,cie  ucznio, w  ze  szkoły  lub  wycieczkę
ma obowiązek  przestrzegac,  zasad  ujętych  w  Regulaminie  organizacji  wycieczek
szkolnych. 

DZIAŁ VII Obowiązek szkolny

Rozdział 1 Informacje ogólne

§92.1.  Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego
w roku  kalendarzowym,  w  kto, rym  dziecko  kon, czy  7  lat,  nie  dłuz3ej  jednak
niz3  do ukon, czenia 18 roku z3ycia.

2.Na  wniosek  rodzico, w/prawnych  opiekuno, w  naukę  w  szkole  podstawowej
moz3e takz3e rozpocząc, dziecko, kto, re w danym roku kalendarzowym kon, czy 6 lat.

3.Dyrektor  szkoły podstawowej  przyjmuje  dziecko,  o kto, rym mowa w ust.  1,
jez3eli dziecko:

1)korzystało  z  wychowania  przedszkolnego  w  roku  szkolnym  poprzedzającym  rok
szkolny, w kto, rym ma rozpocząc, naukę w szkole podstawowej lub

2)posiada opinię o moz3 liwos,ci rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez
publiczną  poradnię  psychologiczno-pedagogiczną  albo  niepubliczną  poradnię
psychologiczno-pedagogiczną załoz3oną zgodnie z art. 168 Ustawy prawo oświatowe oraz
zatrudniającą  pracowniko, w  posiadających  kwalifikacje  okres, lone  dla  pracowniko, w
publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

4.Dziecko,  kto, re  zostało  wczes,niej  przyjęte  do  szkoły  podstawowej,  jest
zwolnione z obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.
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Rozdział 2 Odroczenie obowiązku szkolnego

§93.1.  Odroczenie obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny dokonuje dyrektor
publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie kto, rej dziecko mieszka.

2.Odroczenia dokonuje się na wniosek rodzico, w/prawnych opiekuno, w złoz3ony
w roku kalendarzowym, w kto, rym dziecko kon, czy 7 lat, nie po, z,niej niz3  do 31 sierpnia.

3.Odroczenie  dotyczy  roku  szkolnego,  w  kto, rym  dziecko  ma  rozpocząc,
spełnianie obowiązku szkolnego.

4.W  przypadku  dzieci  posiadających  orzeczenie  o  potrzebie  kształcenia
specjalnego  obowiązek  szkolny  moz3e  byc,  odroczony  nie  dłuz3ej  niz3  do  kon, ca  roku
szkolnego w roku kalendarzowym, w kto, rym dziecko kon, czy 9 lat.

5.Odroczenia  obowiązku  szkolnego  dla  dzieci  posiadających  orzeczenie
o potrzebie  kształcenia  specjalnego  dokonuje  dyrektor  szkoły,  w  obwodzie  kto, rej
dziecko  mieszka.  Na  wniosek  rodzico, w/prawnych  opiekuno, w  złoz3ony  w  roku
kalendarzowym, w kto, rym dziecko kon, czy 7 lat.

6.W  przypadku  potrzeby  dalszego  odroczenia  obowiązku  dla  dziecka
posiadającego  orzeczenie  o  potrzebie  kształcenia  rodzice/prawni  opiekunowie  są
zobowiązani  złoz3yc,  ponowny  wniosek  w  roku  kalendarzowym,  w  kto, rym  dziecko
kon, czy 8 lat.

7.Wnioski, o kto, rych mowa w ust. 5 i 6 składa się nie po, z,niej niz3  do 31 sierpnia.

8.Do  wniosku,  o  kto, rym  mowa  w  ust.  5  i  6  rodzic/prawny  opiekun  jest
zobowiązany  dołączyc,  orzeczenie  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego  oraz  opinię,  z
kto, rej  wynika potrzeba odroczenia spełniania  przez  dziecko obowiązku szkolnego w
danym roku szkolnym.

9.Dziecko,  kto, remu  odroczono  rozpoczęcie  spełniania  obowiązku  szkolnego
zgodnie  z  ust.  5,  kontynuuje  przygotowanie  przedszkolne  w  przedszkolu,  oddziale
przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 3 Inne formy spełniania obowiązku szkolnego

§94.1.  Obowiązek szkolny moz3e byc,  takz3e spełniany przez dziecko poza szkołą
na  podstawie  decyzji  administracyjnej  dyrektora  szkoły,  w  obwodzie  kto, rej  dziecko
mieszka i na wniosek rodzica/prawnego opiekuna. Sposo, b postępowania w tej sytuacji
regulują przepisy ustawy prawo os,wiatowe.

2.Dziecko  spełniając  odpowiednio  obowiązek  szkolny  w formie,  jak  w ust.  1
otrzymuje s,wiadectwo ukon, czenia poszczego, lnych klas szkoły lub ukon, czenia tej szkoły
na  podstawie  egzamino, w  klasyfikacyjnych  przeprowadzonych  przez  szkołę,  kto, rej
dyrektor zezwolił na taką formę spełniania obowiązku szkolnego lub nauki.

3.Niespełnianie  obowiązku szkolnego  lub  obowiązku nauki  podlega  egzekucji
w trybie przepiso, w o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
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4.Przez  niespełnienie  obowiązku  szkolnego  rozumie  się  nieusprawiedliwioną
nieobecnos,c,  w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęciach
edukacyjnych w szkole podstawowej.

5.Rodzice/prawni opiekunowie dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu
są obowiązani do:

1)dopełnienia czynnos,ci związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;

2)zapewnienia regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne;

3)zapewnienia dziecku warunko, w umoz3 liwiających przygotowanie się do zajęc,;

4)informowania  w  terminie  do  30  wrzes,nia  kaz3dego  roku,  dyrektora  szkoły
podstawowej,  w obwodzie  kto, rej  dziecko  mieszka,  o  realizacji  obowiązku  szkolnego
poza szkołą obwodową.

DZIAŁ VIII Prawa i obowiązki członków społeczności szkolnej

Rozdział 1 Członek społeczności szkolnej

§95.1.  Członkiem  społecznos,ci  szkoły  staje  się  kaz3dy,  kto  został  przyjęty
do szkoły na okres,lonych zasadach.

2.  Z8 adne  prawa  obowiązujące  w  szkole  nie  mogą  byc,  sprzeczne
z międzynarodowymi prawami człowieka i dziecka.

3.  Wszyscy  członkowie  społecznos,ci  szkolnej  są  ro, wni  wobec  prawa  bez
względu  na  ro, z3nice  rasy,  płci,  religii,  poglądo, w  politycznych  czy  innych  przekonan, ,
narodowos,ci, pochodzenia społecznego, majątku, urodzenia lub jakiekolwiek inne.

4.Traktowanie członko, w:

1)nikt  nie  moz3e  byc,  poddawany  okrutnemu,  nieludzkiemu,  upokarzającemu
traktowaniu lub karaniu;

2)z3aden  członek  społecznos,ci  szkoły  nie  moz3e  podlegac,  arbitralnej  i  bezprawnej
ingerencji w sferę jego z3ycia prywatnego;

3)szerzenie nienawis,ci lub pogardy,  poniz3anie członka społecznos,ci szkoły ze względu
na ro, z3nice narodowos,ci, rasy, wyznania jest zakazane i karane; 

4)nikogo nie wolno zmuszac,  do uczestniczenia lub nieuczestniczenia w czynnos,ciach,
obrzędach religijnych lub nauce religii;

5)kaz3dy bez względu na swo, j wiek i funkcję w szkole ma obowiązek:

a)poszanowania godnos,ci osobistej, dobrego imienia i własnos,ci pozostałych oso, b,

b)przestrzegania zasady poszanowania cudzej godnos,ci w kontaktach z innymi ludz,mi,

c)zachowania tajemnicy dotyczącej waz3nych spraw osobistych i rodzinnych,
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d)zabronione  są  wszelkie  działania  agresywne  skierowane  do  innej  osoby
oraz uz3ywanie wulgarnych sło, w, zwroto, w i gesto, w.

6)nikt  nie  ma  prawa  do  wykorzystania  swej  przewagi:  wieku,  funkcji,  siły  fizycznej
lub psychicznej do naruszania godnos,ci i praw innego człowieka.

5. Wszyscy członkowie społecznos,ci szkolnej odpowiadają za dobra materialne
zgromadzone w szkole.

6.  Uczen,  i  jego  rodzice/prawni  opiekunowie  odpowiadają  materialnie  za
s,wiadomie wyrządzone przez ucznia szkody.

7.  Wszyscy  uczniowie  szkoły  mają  obowiązek  troszczyc,  się  o  honor  szkoły
i kultywowac, jej tradycje.

Rozdział 2 Prawa i obowiązki uczniów. 

 §96.1. Kaz3dy uczen,  w szkole ma prawo do:

1)opieki, zaro, wno podczas lekcji, jak i podczas przerw międzylekcyjnych;

2)maksymalnie efektywnego wykorzystania czasu spędzanego w szkole;

3)indywidualnych konsultacji z nauczycielami;

4)pomocy w przygotowaniu do konkurso, w i olimpiad przedmiotowych;

5)zapoznania się z programem nauczania, zakresem wymagan,  na poszczego, lne oceny;

6)jawnej i umotywowanej oceny postępo, w w nauce i zachowaniu, zgodnie z zasadami
wewnątrzszkolnego systemu oceniania;

7)z3yczliwego, podmiotowego traktowania ze strony wszystkich członko, w społecznos,ci
szkolnej;

8)reprezentowania szkoły w konkursach, olimpiadach, przeglądach i zawodach zgodnie
ze swoimi moz3 liwos,ciami i umiejętnos,ciami;

9)indywidualnego  toku  nauki,  po  spełnieniu  wymagan,  okres,lonych  w  odrębnych
przepisach;

10)korzystania z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i zawodowego;

11)korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

12)korzystania z bazy szkoły podczas zajęc,  lekcyjnych i pozalekcyjnych, według zasad
okres, lonych przez dyrektora szkoły;

13)wpływania na z3ycie szkoły poprzez działalnos,c, samorządową;

14)zwracania się do Rzecznika praw ucznia, dyrekcji, wychowawcy klasy i nauczycieli w
sprawach osobistych oraz oczekiwania pomocy, odpowiedzi i wyjas,nien, ;

58 | S t r o n a



15)swobodnego  wyraz3ania  swoich  mys,li  i  przekonan, ,  jez3eli  nie  naruszają  one  praw
innych;

16)zwolnienia z c,wiczen,  na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze
na zajęciach informatyki i  technologii  informacyjnej  po otrzymaniu decyzji  dyrektora
szkoły wydanej na podstawie zas,wiadczenia lekarskiego stanowiącego wniosek o takie
zwolnienie;

17)byc, wybieranym i brac, udział w wyborach do samorządu;

18)uzyskania informacji o przewidywanych ocenach okresowych/rocznych na   tydzien, ,
a  o  ocenach  niedostatecznych  na  miesiąc  przed  klasyfikacyjnym  zebraniem  Rady
Pedagogicznej;

2.Kaz3demu  uczniowi  oraz  jego  rodzicom/prawnym  opiekunom  przysługuje
prawo złoz3enia skargi, w przypadku naruszenia praw ucznia, do Rzecznika Praw Ucznia. 

3.Skargę w formie pisemnej składa się w ciągu 14 dni od wystąpienia naruszenia
praw ucznia do  Rzecznika Praw Ucznia, kto, ry informuje dyrektora szkoły o zaistniałej
sytuacji  lub anonimowo do skrzynki umieszczonej w holu gło, wnym szkoły.

4.W przypadku gdy osobą naruszającą prawa ucznia jest dyrektor, skargę składa
się do Lubelskiego Kuratora Os,wiaty za pos,rednictwem dyrektora szkoły w terminie 14
dni od wystąpienia sytuacji naruszającej prawa ucznia.

§97. Kaz3dy uczen,  ma obowiązek:

1)przestrzegania postanowien,  zawartych w statucie;

2)godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią;

3)systematycznego  przygotowywania  się  do  zajęc,  szkolnych,  uczestniczenia
w obowiązkowych i wybranych przez siebie zajęciach;

4)bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom dyrektora szkoły, wicedyrektoro, w,
nauczycieli oraz ustaleniom samorządu szkoły lub klasy;

5)przestrzegania zasad kultury i wspo, łz3ycia społecznego, w tym:

a)okazywania szacunku dorosłym i kolegom,

b)szanowania godnos,ci osobistej, poglądo, w i przekonan,  innych ludzi,

c)przeciwstawiania się przejawom brutalnos,ci i wulgarnos,ci.

6) troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd;

7)  przychodzenia  do  szkoły  przynajmniej  na  10  minut  przed  rozpoczęciem  swojej
pierwszej lekcji w danym dniu;

8) punktualnego przychodzenia na lekcje i inne zajęcia;

9) usprawiedliwiania nieobecnos,ci  według zasad okres, lonych w regulaminie;
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10)  uczestniczenia  w imprezach i  uroczystos,ciach  szkolnych i  klasowych,  w kto, rych
udział traktowany jest na ro, wni z uczestnictwem na zajęciach szkolnych;

11) dbania o zabezpieczenie mienia osobistego w szkole, w tym w szatni szkolnej;

12) stwarzania atmosfery wzajemnej z3yczliwos,ci;

13)  dbac,  o  zdrowie,  bezpieczen, stwo  swoje  i  kolego, w,  wystrzegac,  się  wszelkich
szkodliwych  nałogo, w:  nie  palic,  tytoniu,  nie  pic,  alkoholu,  nie  uz3ywac,  s,rodko, w
odurzających;

14)  pomagac,  kolegom  w  nauce,  a  szczego, lnie  tym,  kto, rzy  mają  trudnos,ci  powstałe
z przyczyn od nich niezalez3nych;

15)  przestrzegac,  zasad higieny osobistej,  dbac,  o  estetykę ubioru oraz indywidualnie
dobranej fryzury;

16)  w  ostatnim  tygodniu  nauki  uczen,  ma  obowiązek  rozliczyc,  się  ze  szkołą.
Potwierdzeniem rozliczenia jest wypełniona karta obiegowa.

§98.1.Uczen,  zwolniony z wychowania fizycznego, na podstawie opinii o braku
moz3 liwos,ci  uczestniczenia  na  zajęciach  wychowania  fizycznego,  z  pracy  przy
komputerze,  na  zajęciach  informatyki  oraz  z  zajęc,  drugiego  języka,  ma  prawo  do
zwolnienia z zajęc, z tego przedmiotu po spełnieniu warunko, w:  

1)lekcje  wychowania  fizycznego,  informatyki,  drugi  język  z  kto, rych  uczen,  ma  byc,
zwolniony umieszczone są w planie zajęc, jako pierwsze lub ostatnie w danym dniu;

2)rodzice  ucznia  wystąpią  z  podaniem  do  dyrektora  szkoły,  w  kto, rym  wyraz,nie
zaznaczą,  z3e  przejmują  odpowiedzialnos,c,  za  ucznia  w  czasie  jego  nieobecnos,ci
na zajęciach.

2.Uczen,  zwolniony  z  wychowania  fizycznego,  na  podstawie  opinii  o  braku
moz3 liwos,ci  uczestniczenia  na  zajęciach  wychowania  fizycznego,  z  pracy  przy
komputerze na zajęciach informatyki lub drugiego języka ma obowiązek uczęszczac,  na
lekcje tego przedmiotu, jez3eli w tygodniowym planie zajęc, są one umieszczone w danym
dniu pomiędzy innymi zajęciami lekcyjnymi.

  §99. Uczniom nie wolno:

1)przebywac,  w  szkole  pod  wpływem  alkoholu,  narkotyko, w  i  innych  s,rodko, w
o podobnym działaniu;

2)wnosic,  na  teren  szkoły  alkoholu,  narkotyko, w  i  innych  s,rodko, w  o  podobnym
działaniu;

3)wnosic, na teren szkoły przedmioto, w i substancji zagraz3ających zdrowiu i z3yciu;

4)wychodzic, poza teren szkoły w czasie trwania planowych zajęc,;

5)spoz3ywac, posiłko, w i napojo, w w czasie zajęc, dydaktycznych;

6)uz3ywac,  podczas zajęc,  edukacyjnych telefono, w komo, rkowych; w sytuacjach nagłych
informacje przekazywane są za pos,rednictwem sekretariatu szkoły;
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7)zapraszac, obcych oso, b do szkoły.

Rozdział 3 Strój szkolny 

§100.1.Szkoła  zobowiązuje  ucznio, w  do  noszenia  estetycznego  i  schludnego
stroju uczniowskiego w odpowiednim stonowanym kolorze. Stro, j nie powinien zwracac,
szczego, lnej uwagi i wzbudzac, kontrowersji.

2.Ubranie  nie  moz3e  zawierac,  wulgarnych  i  obraz, liwych  nadruko, w -  ro, wniez3
w językach obcych oraz zawierac, niebezpiecznych elemento, w.

3.Stro, j  na  wychowanie  fizyczne  to  dres  lub  koszulka  z  kro, tkim  rękawem  i
spodenki oraz obuwie sportowe z bezpieczną podeszwą. 

4.Uczen,  zobowiązany jest nosic,  na terenie szkoły odpowiednie obuwie zmienne
o bezpiecznej podeszwie.

5.Podczas uroczystos,ci z okazji rozpoczęcia i zakon, czenia roku szkolnego oraz
Dnia  Edukacji  Narodowej,  Narodowego  S<więta  Niepodległos,ci,  S<więta  Konstytucji  3
Maja,  obowiązuje ucznio, w stro, j  galowy to znaczy elegancka biała bluzka lub koszula,
spodnie  lub  spo, dnica  w kolorze  granatowym lub  czarnym.  Stro, j  galowy  obowiązuje
takz3e w przypadku innych waz3nych uroczystos,ci, o kto, rych uczniowie i rodzice/prawni
opiekunowie są informowani odpowiednio wczes,niej.

Rozdział 4 Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń 

§101.1.W  czasie  pobytu  na  terenie  szkoły  uczen,  zobowiązany  jest  do
niekorzystania  z  telefono, w  komo, rkowych  i  innych  urządzen,  elektronicznych
wniesionych na teren szkoły. 

2.Uczniowie mogą korzystac,  z technologii multimedialnych tylko za zgodą  lub z
polecenia nauczyciela. 

3. W innych przypadkach obowiązuje zakaz uz3ywania telefono, w komo, rkowych i
innych urządzen,  elektronicznych np. dyktafono, w, odtwarzaczy MP3.

Rozdział 5 Nagrody

§102.1. Uczen,  szkoły moz3e otrzymac, nagrody i wyro, z3nienia za:

1)rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły;

2)wzorową postawę;

3)wybitne osiągnięcia;

4)wraz3 liwos,c, na krzywdę i pomoc potrzebującym;

5)dzielnos,c, i odwagę.
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             2.Nagrody przyznaje dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy klasy, nauczyciela,
Samorządu  Uczniowskiego  oraz  Rady  Rodzico, w,  po  zasięgnięciu  opinii  Rady
Pedagogicznej.

                3.Ustala się następujące rodzaje nagro, d dla ucznio, w szkoły:

1)pochwała wychowawcy i opiekuna organizacji uczniowskich,

2)pochwała dyrektora wobec całej społecznos,ci szkolnej,

3)list pochwalny wychowawcy lub dyrektora do rodzico, w/prawnych opiekuno, w,

4)dyplom uznania,

5)nagrody rzeczowe,

6)informacja  o  sukcesach  w  konkursach  pozaszkolnych  /innych  osiągnięciach/
na stronie internetowej szkoły,

7)wpis do Księgi sukcesów.

4.Uczen,  otrzymuje  wyro, z3nienie  w  postaci  s,wiadectwa  z  biało-czerwonym
paskiem  pionowym i  nadrukiem  z wyróżnieniem,  jes, li  w  wyniku  rocznej  klasyfikacji
otrzymał  s,rednią  ocen  wszystkich  przedmioto, w  obowiązkowych  co  najmniej  4,75
oraz wzorowe lub bardzo dobre zachowanie.

5.Uczen,  otrzymuje stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe,
zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Lublin.

6.Wniesienie  zastrzez3enia  do  przyznanej  nagrody  przysługuje  uczniom,
rodzicom/prawnym  opiekunom  oraz  osobie  nagrodzonej.  Zastrzez3enie  do  nagrody
wnosi się do osoby, kto, ra przyznała nagrodę (wychowawca, dyrektor szkoły) w terminie
siedmiu dni od ogłoszenia informacji o przyznanej nagrodzie, w formie pisemnej.

Rozdział 6 Kary

§103.1. Zakazuje się stosowania kar cielesnych wobec ucznio, w.

2.Ucznia moz3na ukarac, za:

1)brak poszanowania mienia szkoły,

2)nieuzasadnione opuszczanie zajęc, lekcyjnych i częste spo, z,nianie,

3)nagminne, s,wiadome przeszkadzanie w prowadzeniu zajęc, lekcyjnych,

4)lekcewaz3ący  stosunek  do  pracowniko, w  szkoły,  ubliz3anie,  wulgarne  słownictwo,
notoryczne i s,wiadome okłamywanie,

5)naganne  zachowanie,  np.  kradziez3 ,  bicie,  wymuszanie,  wyłudzanie,  groz,by  i  inne
przejawy zachowania zagraz3ające zdrowiu i z3yciu,
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6)zachowania naruszające godnos,c, osobistą, takie jak: os,mieszanie, wyszydzanie, obelgi
słowne i znęcanie się fizyczne (np. kopanie, duszenie, gryzienie, popychanie, rzucanie
przedmiotami) oraz zachowania naruszające intymnos,c,,

7)przynoszenie  i  posiadanie  niebezpiecznych  przedmioto, w  i  niewłas,ciwe
wykorzystywanie przyboro, w szkolnych, np. cyrkla,

8)palenie  tytoniu,  picie  alkoholu,  branie  s,rodko, w  odurzających  oraz  namawianie,
zmuszanie do tego innych ucznio, w,

9)przynoszenie w/w substancji uzalez3niających do szkoły,

10)łamanie postanowien,  statutu szkoły;

3. Ustala się następujące rodzaje kar:

1)wpisanie przez nauczyciela/wychowawcę uwagi do dziennika elektronicznego;

2)nagana pisemna wychowawcy klasy po 10 uwagach wpisanych do dziennika;

3)po 5 kolejnych uwagach zakaz uczestniczenia w imprezach szkolnych;

4)pisemna  nagana  udzielona  przez  dyrektora  szkoły  na  wniosek  wychowawcy  po
kolejnych 5 uwagach wpisanych uczniowi lub raz3ącym naruszeniu przez niego zasad
wspo, łz3ycia społecznego i bezpieczen, stwa ;

5) przeniesienie  do  ro, wnoległej  klasy  swojej  szkoły  (na  wniosek  wychowawcy,
nauczyciela, pedagoga) uchwałą Rady Pedagogicznej;

6) przeniesienie  ucznia  do  innej  szkoły.  Na  podstawie  uchwały  Rady  Pedagogicznej
dyrektor występuje do kuratora os,wiaty  o przeniesienie ucznia do innej szkoły jez3eli
otrzymał on kary przewidziane w statucie a stosowane s,rodki zaradcze nie przyniosły
oczekiwanych efekto, w; 

7) zawiadomienie  organo, w  s,cigania  w  przypadku,  gdy  jest  podejrzenie  posiadania
kaz3dej ilos,ci s,rodko, w odurzających lub substancji psychotropowych, wprowadzenia do
obrotu s,rodko, w odurzających, udzielenia innej osobie, ułatwienia lub umoz3 liwienia ich
uz3ycia  oraz  nakłaniania  do  ich  uz3ycia,  wytwarzania  i  przetwarzania  s,rodko, w
odurzających. 

4.Kara wymierzana jest na wniosek:

1)wychowawcy, nauczyciela, innego pracownika szkoły;

2)Rady Pedagogicznej;

3)innych oso, b.

5.  Uczniowie  i  rodzice/prawni  opiekunowie  powinni  znac,  procedury
odwoływania się od wymierzonej kary dla ucznia.

6. Uczen,  lub jego rodzice/opiekunowie prawni mają prawo do:
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1)wystąpienia do dyrektora z odwołaniem się od wymierzonej kary, w ciągu 3 dni od
daty powiadomienia;

2)wystąpienia pisemnego, w ciągu 7 dni od daty powiadomienia o wymierzonej karze,
do Rady Pedagogicznej o ponowne rozpatrzenie jego sprawy;

3)odwołania  się  od  decyzji  Rady  Pedagogicznej  za  pos,rednictwem  dyrektora  szkoły
do kuratora os,wiaty w ciągu 7 dni od daty powiadomienia o wymierzonej karze.

7.W niz3ej wymienionych przypadkach mogą byc, stosowane kary wobec ucznia 
bez zachowania gradacji kar: 

a) niszczenia mienia szkoły, 

b) umys,lnego spowodowania uszczerbku na zdrowiu innego ucznia,

c)kradziez3y,

d) wymuszania,

e) zastraszania,

f) spoz3ywania alkoholu na ternie szkoły, substancji psychoaktywnych, paleniu tytoniu 
itd.

Rozdział 7 Przeniesienie ucznia do innej szkoły 

§104.1.  Decyzję  w  sprawie  przeniesienia  do  innej  szkoły  podejmuje  kurator
os,wiaty na wniosek dyrektora szkoły. 

                2 Podstawą do złoz3enia wniosku jest:

1) wyczerpanie gradacji kar przewidzianych  w statucie,

2)raz3ące naruszenie bezpieczen, stwa ucznio, w i pracowniko, w szkoły,

3)celowe niszczenie mienia.

3.  Wyniki  w nauce nie mogą byc,  podstawą do wnioskowania o przeniesienie
do innej szkoły.

DZIAŁ IX Wewnątrzszkolne ocenianie

Rozdział 1 Informacje ogólne

§105.1. Ocenianiu podlegają:

1)osiągnięcia edukacyjne ucznia;

2)zachowanie ucznia.
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2.Ocenianie osiągnięc,  edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach
oceniania wewnątrzszkolnego.

3.Ocenianie  osiągnięc,  edukacyjnych  ucznia  polega  na  rozpoznaniu  przez
nauczycieli poziomu i postępo, w w opanowaniu przez ucznia wiadomos,ci i umiejętnos,ci
w stosunku do:

1)wymagan,  okres,lonych  w  podstawie  programowej  kształcenia  ogo, lnego
oraz wymagan,  edukacyjnych  wynikających  z  realizowanych  w  szkole  programo, w
nauczania;

2)wymagan,  edukacyjnych  wynikających  z  realizowanych  w  szkole  programo, w
nauczania, w przypadku dodatkowych zajęc, edukacyjnych.

4.  Ocenianie  zachowania  ucznia  polega  na  rozpoznaniu  przez  wychowawcę
oddziału, nauczycieli oraz ucznio, w danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia
zasad wspo, łz3ycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązko, w ucznia okres, lonych
w statucie szkoły.

5. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1)informowanie  ucznia  o  poziomie  jego  osiągnięc,  edukacyjnych,  zachowaniu  oraz  o
postępach w tym zakresie;

2)udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie  informacji o tym, co zrobił
dobrze i jak powinien dalej się uczyc,;

3)udzielanie uczniowi wskazo, wek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;

4)motywowanie ucznia do dalszych postępo, w w nauce i zachowaniu;

5)monitorowanie biez3ącej pracy ucznia;

6)dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnos,ciach w nauce i
zachowaniu ucznia oraz o szczego, lnych uzdolnieniach ucznia.

                6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1)formułowanie  przez nauczycieli  wymagan,  edukacyjnych niezbędnych do uzyskania
poszczego, lnych  s,ro, drocznych  i  rocznych  ocen  klasyfikacyjnych  z  obowiązkowych
i dodatkowych zajęc,  edukacyjnych z uwzględnieniem zindywidualizowanych wymagan,
wobec ucznio, w objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole;

2)ustalanie kryterio, w zachowania;

3)ustalanie  ocen  biez3ących  i  ustalanie  s,ro, drocznych  ocen  klasyfikacyjnych
z obowiązkowych  oraz  dodatkowych  zajęc,  edukacyjnych  oraz  s,ro, drocznej  oceny
klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w szkole;

4)ustalanie  rocznych  ocen  klasyfikacyjnych  z  obowiązkowych  i  dodatkowych  zajęc,
edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

5)przeprowadzanie egzamino, w klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających;
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6)ustalanie  warunko, w  i  trybu  uzyskania  wyz3szej  niz3  przewidywane  rocznych  ocen
klasyfikacyjnych  z  obowiązkowych  zajęc,  edukacyjnych  oraz  rocznej  oceny
klasyfikacyjnej zachowania;

7)ustalanie  warunko, w  i  sposobu  przekazywania  rodzicom/prawnym  opiekunom
informacji  o  postępach  i  trudnos,ciach  ucznia  w  nauce  oraz  zasad  wglądu
do dokumentacji oceniania i pisemnych prac ucznio, w;

8)ocena  jest  informacją,  w  jakim  stopniu  uczen,  spełnił  wymagania  programowe
postawione przez nauczyciela, nie jest karą ani nagrodą.

9)ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami.

 7. W ocenianiu obowiązują zasady:

1)zasada jawnos,ci ocen zaro, wno dla ucznia jak i jego rodzico, w/opiekuno, w prawnych;

2)zasada częstotliwos,ci  i  rytmicznos,ci  -  uczen,  oceniany jest  na  biez3ąco i  rytmicznie.
Ocena kon, cowa nie jest s,rednią ocen cząstkowych;

3)zasada jawnos,ci kryterio, w - uczen,  i jego rodzice/prawni opiekunowie znają kryteria
oceniania, zakres materiału z kaz3dego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie;

4)zasada ro, z3norodnos,ci wynikająca ze specyfiki kaz3dego przedmiotu;

5)zasada  ro, z3nicowania  wymagan,  -  zadania  stawiane  uczniom  powinny  miec,
zro, z3nicowany poziom trudnos,ci i dawac, moz3 liwos,c, uzyskania wszystkich ocen;

6)zasada  otwartos,ci  -  wewnątrzszkolne  ocenianie  podlega  weryfikacji  i  modyfikacji
w oparciu o okresową ewaluację.

Rozdział 2 Obowiązki nauczycieli w procesie oceniania uczniów  

                §106.1. Kaz3dy nauczyciel, na początku roku szkolnego, informuje ucznio, w o: 

1)wymaganiach  edukacyjnych,  kryteriach  ocen niezbędnych  do  uzyskania
poszczego, lnych  s,ro, drocznych  i  rocznych  ocen  klasyfikacyjnych  z  obowiązkowych  i
dodatkowych zajęc, edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania;

2)sposobach sprawdzania osiągnięc, edukacyjnych ucznio, w;

3)warunkach  i  trybie  uzyskania  wyz3szej  niz3  przewidywana  rocznej  oceny
klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęc, edukacyjnych;

4)bezpieczen, stwie na terenie szkoły.

2.  Nauczyciel  jest  obowiązany  na  podstawie  pisemnej  opinii  publicznej
lub niepublicznej  poradni  psychologiczno-pedagogicznej,  w  tym  publicznej  poradni
specjalistycznej,  dostosowac,  wymagania  edukacyjne,  do  indywidualnych  potrzeb
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u kto, rego stwierdzono zaburzenia i odchylenia
rozwojowe lub specyficzne trudnos,ci  w uczeniu się,  uniemoz3 liwiające sprostanie tym
wymaganiom.
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3.  W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o  potrzebie indywidualnego
nauczania  dostosowanie  wymagan,  edukacyjnych  do  indywidualnych  potrzeb
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia moz3e nastąpic, na podstawie tego orzeczenia.

5.  Na  miesiąc  przed  klasyfikacyjnym  zebraniem  Rady  Pedagogicznej
wychowawca  informuje  pisemnie  rodzico, w/prawnych  opiekuno, w  ucznia
o przewidywanej ocenie niedostatecznej z przedmiotu/o, w oraz o nieodpowiedniej lub
nagannej ocenie z zachowania. 

6. Na tydzien,  przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej  nauczyciel
przedmiotu wpisuje  do dziennika elektronicznego przewidywaną/ proponowaną ocenę
okresową/ kon, coworoczną.

Rozdział 3 Rodzaje ocen szkolnych

§107. W trakcie nauki w szkole uczen,  otrzymuje oceny:

1) biez3ące;

2) klasyfikacyjne:

a) s,ro, droczne i roczne,

b) kon, cowe. 

Rozdział 4 Jawność ocen

§108.1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodzico, w/opiekuno, w prawnych.

2.Kaz3da ocena z ustnych form sprawdzania umiejętnos,ci lub wiadomos,ci ucznia
podlega wpisaniu do dziennika elektronicznego bezpos,rednio po jej ustaleniu i ustnym
poinformowaniu ucznia o jej skali.

3.Sprawdzone i ocenione prace kontrolne i inne formy pisemnego sprawdzania
wiadomos,ci i umiejętnos,ci ucznio, w przedstawiane są do wglądu uczniom na zajęciach
dydaktycznych. Ocena wpisywana jest do dziennika elektronicznego.

4.Rodzice/prawni  opiekunowie  mają  moz3 liwos,c,  wglądu  w  pisemne  prace
swoich dzieci:

1)na spotkaniach z rodzicami w siedzibie szkoły;

2)podczas indywidualnych  konsultacji z nauczycielem;

5.  Wszystkie  prace  pisemne  sprawdzające  wiedzę  i  umiejętnos,ci  ucznia  są
przechowywane  przez  nauczycieli  prowadzących  zajęcia  edukacyjne  w  oddziale,
do kto, rego uczęszcza uczen, , do kon, ca danego roku szkolnego, tj. do dnia 31 sierpnia.

6.  Dokumentacja  dotycząca  egzaminu  klasyfikacyjnego,  poprawkowego,
sprawdzianu  wiadomos,ci  i  umiejętnos,ci   udostępniana   jest  do  wglądu   uczniom  i
rodzicom/prawnym  opiekunom. 
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Rozdział 5 Uzasadnianie ocen 

§109.  Ocenianie biez3ące z zajęc,  edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy
ucznia  oraz  przekazywanie  uczniowi  informacji  o  jego  osiągnięciach  edukacyjnych,
pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczen,  robi dobrze, co i jak wymaga
poprawy oraz jak powinien dalej się uczyc,. 

2.Przy  ustalaniu  oceny  z  wychowania  fizycznego,  techniki,  plastyki,  muzyki  i
informatyki nalez3y w szczego, lnos,ci brac,  pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w
wywiązywanie się z obowiązko, w wynikających ze specyfiki tych zajęc,, a w przypadku
wychowania  fizycznego –  takz3e  systematycznos,c,  udziału w zajęciach oraz aktywnos,c,
ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 

Rozdział 6 Ocenianie z zajęć edukacyjnych

              §110.1. Oceny biez3ące i oceny klasyfikacyjne ustala się w stopniach według skali:

stopien,  celujący – 6
stopien,  bardzo dobry – 5
stopien,  dobry – 4
stopien,  dostateczny – 3
stopien,  dopuszczający – 2
stopien,  niedostateczny – 1

2.Stopnie biez3ące zapisuje się w dokumentacji pedagogicznej w postaci cyfrowej,
stopnie klasyfikacyjne w pełnym brzmieniu.

3.W ocenianiu biez3ącym dopuszcza się stosowanie znako, w „+” i  „–”,  gdzie „+”
oznacza osiągnięcia ucznia bliz3sze wyz3szej ocenie w skali ocen, a „-” osiągnięcia bliz3sze
ocenie niz3szej w skali ocen.

4.Oceny  klasyfikacyjne  z  zajęc,  edukacyjnych  nie  mają  wpływu  na  ocenę
klasyfikacyjną zachowania.

5.Ustala się następujące ogo, lne kryteria ocen z zajęc, edukacyjnych:

1)stopien,  celujący otrzymuje uczen, , kto, ry:

a)w  pełnym  stopniu  opanował  wiedzę  i  umiejętnos,ci  z  danego  przedmiotu
okres, lone w podstawie programowej oraz programie nauczania;

b)biegle posługuje się zdobytymi wiadomos,ciami w rozwiązywaniu problemo, w
teoretycznych  lub  praktycznych  okres,lonych  w  podstawie  programowej
i uwzględnionych  w  programie  przyjętym  przez  nauczyciela,  a  takz3e  proponuje
rozwiązania nietypowe,

c)stosuje  poprawny  język  i  styl  wypowiedzi,  sprawnie  posługuje  się
obowiązującą w danym przedmiocie terminologią,

d)uzyskał  tytuł  laureata  lub  finalisty  w  konkursach  i  olimpiadach
przedmiotowych,  artystycznych,  zawodach  sportowych  oraz  działaniach
organizowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
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2) stopien,  bardzo dobry otrzymuje uczen, , kto, ry:

a)opanował niemal pełny zakres wiedzy i umiejętnos,ci okres, lony w podstawie
programowej i programie nauczania przedmiotu;

b)sprawnie posługuje się  zdobytymi wiadomos,ciami,  rozwiązuje samodzielnie
problemy  teoretyczne  i  praktyczne  ujęte  programem  nauczania,  potrafi  zastosowac,
posiadaną  wiedzę  i  umiejętnos,ci  do  rozwiązania  zadan,  i  problemo, w  w  nowych
sytuacjach;

c)stosuje  poprawny  język  i  styl  wypowiedzi,  sprawnie  posługuje  się
obowiązującą w danym przedmiocie terminologią,

3) stopien,  dobry otrzymuje uczen, , kto, ry:

a)opanował  w  stopniu  podstawowym  wiadomos,ci  i  umiejętnos,ci  okres,lone
w podstawie programowej i programie nauczania przedmiotu;

b)poprawnie  stosuje  wiadomos,ci,  wykonuje  samodzielnie  typowe  zadania
teoretyczne  lub  praktyczne,  w sytuacjach  nietypowych rozwiązuje  zadania  z pomocą
nauczyciela,

c)stosuje  podstawowe  pojęcia  i  prawa  ujmowane  za  pomocą  terminologii
włas,ciwej dla danej dziedziny wiedzy, wypowiada się jasno, popełnia nieliczne błędy.

4) stopien,  dostateczny otrzymuje uczen, , kto, ry:

a)opanował zakres materiału z podstawy programowej i  programu nauczania
ograniczony do tres,ci podstawowych, rozumie tylko najwaz3niejsze związki i powiązania
logiczne między tres,ciami,

b)rozwiązuje /wykonuje/ typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o s,rednim
stopniu trudnos,ci,

c)posiada przeciętny zaso, b słownictwa, posługuje się językiem potocznym.

5) stopien,  dopuszczający otrzymuje uczen, , kto, ry:

a)posiada konieczne,  niezbędne do kontynuowania nauki na dalszych etapach
kształcenia wiadomos,ci i umiejętnos,ci,

b)słabo  rozumie  tres,ci  programowe,  podstawowe  wiadomos,ci  i  procedury
odtwarza mechanicznie,

c)ma ubogie słownictwo, popełnia liczne błędy, z trudem formułuje mys,li.

6) stopien,  niedostateczny otrzymuje uczen, , kto, ry:

a)nie opanował wiadomos,ci i umiejętnos,ci okres,lonych podstawą programową
i programem  nauczania,  braki  w  wiadomos,ciach  uniemoz3 liwiają  dalsze  zdobywanie
wiedzy,

b)nie  jest  w  stanie  rozwiązac,  /wykonac,/  zadan,  o  elementarnym  stopniu
trudnos,ci,
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c)nie skorzystał z pomocy szkoły,  nie wykorzystał szans uzupełnienia wiedzy
i umiejętnos,ci.

6. Sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętnos,ci:

1) sprawdzian - zasady przeprowadzania:

a)  uczen,  ma  prawo  znac,,  z  co  najmniej  tygodniowym  wyprzedzeniem,  terminy
sprawdziano, w. Są  one odnotowywane w dzienniku lekcyjnym,

b) w ciągu jednego dnia moz3na przeprowadzic, tylko jeden sprawdzian, w ciągu tygodnia
nie więcej niz3  dwa;

c) czas trwania sprawdzianu ustala nauczyciel;

2) kartko, wka – kontroluje opanowanie wiadomos,ci i umiejętnos,ci z co najwyz3ej trzech
ostatnich temato, w lub pracy domowej. Czas trwania okres,la nauczyciel. 

            7.  Przy poprawianiu oceny obowiązuje zakres materiału, jaki obowiązywał w
dniu pisania sprawdzianu, kartko, wki. Ocenę z poprawy nauczyciel moz3e wstawic,  obok
lub poprawic, daną ocenę.

8.  Sprawdziany  wiadomos,ci  oceniane  są  punktowo  i  przeliczane  na  oceny
zawarte według zasady:

a) 96%- 100% – celujący,

b) 90% - 95%- bardzo dobry,

c)  75% - 89% - dobry ,

d)  50% - 74% - dostateczny,

e) 30% - 49% - dopuszczający,

f) poniz3ej 30% moz3 liwych do uzyskania punkto, w – niedostateczny.

9.Nauczyciel  dostosowuje  kryteria  na  poszczego, lne  oceny  do  specyfiki
nauczanego przedmiotu.

10.  Kaz3dy  sprawdzian  uczen,  musi  zaliczyc,  w  terminie  uzgodnionym  z
nauczycielem  –  nie  po, z,niej  jednak  niz3  do  dwo, ch  tygodni  od  daty  sprawdzianu  lub
powrotu  do  szkoły  po  czasowej  nieobecnos,ci.  W  przypadku  ponownej  nieobecnos,ci
ucznia w ustalonym terminie uczen,  pisze sprawdzian po powrocie do szkoły. Zaliczenie
polega  na  pisaniu  sprawdzianu  o  tym  samym  stopniu  trudnos,ci.  W  sytuacjach
uzasadnionych nauczyciel moz3e zwolnic, ucznia z zaliczania zaległego sprawdzianu.

11.  Nauczyciel  ma  obowiązek  podac,  oceny  ze  sprawdzianu  do  wiadomos,ci
ucznio, w w terminie do 2 tygodni od dnia jego napisania. Przesunięcie terminu zwrotu
prac pisemnych moz3e wynikac, z nieobecnos,ci nauczyciela oraz z okreso, w s,wiąt, ferii.

12.  Ocenione sprawdziany wiadomos,ci i kartko, wki  przechowywane są przez
nauczycieli  do kon, ca danego roku szkolnego, to jest do 31 sierpnia.

13.  Za pracę w grupie ocenę moz3e otrzymac, cały zespo, ł lub indywidualny uczen, .
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14.  Aktywnos,c, na lekcji podlega ocenie w skali:

a) stopien,  dobry – 4 (db),

b) stopien,  bardzo dobry – 5 (bdb),

c) stopien,  celujący – 6 (cel).

15.Kaz3dy uczen,  w ciągu okresu powinien otrzymac, co najmniej 6 /szes,c,/ ocen, a
jes,li  w ciągu tygodnia przypada na dane zajęcia edukacyjne jedna godzina, to minimalna
liczba ocen w okresie wynosi 3/trzy/.

16.  Oceny podawane są uczniom do wiadomos,ci   i  na biez3ąco wpisywane do
dziennika elektronicznego. Oceny z odpowiedzi ustnej, jak ro, wniez3  inne spostrzez3enia
dotyczące  postępo, w  edukacyjnych  ucznia  mogą  byc,  wpisywane  do  zeszytu
przedmiotowego.

17. Znak graficzny - parafka oznacza fakt oglądania pracy przez nauczyciela, a
nie sprawdzania zawartos,ci merytorycznej.

18.  Na tydzien,   przed klasyfikacją powinno byc,  zakon, czone przeprowadzanie
wszelkich pisemnych sprawdziano, w wiadomos,ci.

19. Uczen,  ma prawo byc,  nieprzygotowany  do lekcji 2 razy w ciągu okresu bez
uzasadniania  przyczyny,  jez3eli  na  dane  zajęcia  edukacyjne  przypadają  minimum  2
godziny  tygodniowo.  Jez3eli  jest  jedna  godzina  tygodniowo  –  to  1  nieprzygotowanie.
Swoje  nieprzygotowanie  uczen,  zgłasza  przed  kaz3dą  lekcją.  Nauczyciel  wpisuje  do
dziennika  elektronicznego  skro, t  np;  moz3e  takz3e  wpisac,  do  zeszytu  przedmiotowego
nieprzygotowany  i datę.

20.  Nieprzygotowanie,  o  kto, rym  mowa  wyz3ej,  obejmuje  ro, wniez3  zadania
domowe  oraz  braki  zeszyto, w  z  pracami  domowymi.  Nieprzygotowanie  nie  zwalnia
ucznia  z aktywnos,ci  na  lekcji.   W  przypadkach  uzasadnionych  decyzje  o  zwolnieniu
ucznia z przygotowania się do lekcji,  jak ro, wniez3  okres obejmujący nieprzygotowanie
bez  odnotowania  tego  faktu,  o  kto, rym  mowa  powyz3ej,  podejmuje  nauczyciel
prowadzący  zajęcia edukacyjne lub dyrektor szkoły.

21.  Częste braki zadan,  domowych i zeszytu przedmiotowego mają wpływ na
ocenę  z zajęc, edukacyjnych.

22.  W  nauczaniu  dzieci  niepełnosprawnych  moz3 liwos,ci  ucznia  są  punktem
wyjs,cia  do  formułowania  wymagan, ,  dlatego  ocenia  się  przede  wszystkim  postępy  i
wkład pracy oraz wysiłek włoz3ony w przyswojenie wiadomos,ci przez danego ucznia.

23. Odmowa odpowiedzi ustnej przez ucznia jest ro, wnoznaczna z wystawieniem
mu oceny niedostatecznej. Wyjątek stanowią dzieci z diagnozą autyzmu i ADHD.

24.  Szczego, łowe  zasady  oceniania  zawarte  są  w  Przedmiotowym  ocenianiu z
poszczego, lnych zajęc, edukacyjnych,
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Rozdział 7 Ocenianie zachowania

§111.1.  Ocenianie  zachowania  ucznia  polega  na  rozpoznawaniu
przez wychowawcę,  nauczycieli  i  ucznio, w  danej  klasy  stopnia  respektowania  przez
ucznia zasad wspo, łz3ycia społecznego i norm etycznych.

2.Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1)ustalanie  przez  Radę  Pedagogiczną  warunko, w  i  sposobu  oceniania  zachowania,
ocenianie biez3ące i ustalanie s,ro, drocznej oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

2)ustalenie  warunko, w  i  trybu  uzyskania  wyz3szej  niz3  przewidywana  rocznej  oceny
klasyfikacyjnej zachowania.

3.Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1)informowanie ucznia o jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

2)motywowanie ucznia do dalszych postępo, w w zachowaniu;

3)dostarczenie rodzicom/prawnym opiekunom i nauczycielom informacji o postępach
w zachowaniu się ucznia.

4.Wychowawca klasy na początku kaz3dego roku szkolnego informuje ucznio, w
oraz  ich  rodzico, w/prawnych  opiekuno, w  o  warunkach  i  sposobie  oraz  kryteriach
oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyz3szej niz3  przewidywana rocznej
oceny klasyfikacyjnej zachowania.

5.  Przy  ustalaniu  oceny  klasyfikacyjnej  zachowania  ucznia,  u  kto, rego
stwierdzono  zaburzenia  lub  odchylenia  rozwojowe,  nalez3y  uwzględnic,  wpływ
stwierdzonych  zaburzen,  lub  odchylen,  na  jego  zachowanie  na  podstawie  orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni
psychologiczno-pedagogicznej, 

6. Ocenę klasyfikacyjną zachowania (s,ro, droczną i roczną) począwszy od klasy IV
ustala się według następującej skali:

1)wzorowe – wz;

2)bardzo dobre – bdb;

3) dobre – db;

4)poprawne – pop;

5)nieodpowiednie – ndp;

6)naganne – ng.

7.  W  klasach  I-III  ocena  klasyfikacyjna  zachowania  s,ro, droczna  i  roczna  jest
oceną opisową.

8. Punktem wyjs,cia w szes,ciostopniowej skali jest ocena dobra. Ocena ta wyraz3a
przeciętne zachowanie ucznia. Ocena, bardzo dobra i wzorowa to zachowanie lepsze niz3
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przeciętne. Ocena poprawna, nieodpowiednia i  naganna oznaczają zachowanie gorsze
niz3  przeciętne.

9.  Ocena  wychowawcy  jest  oceną  podsumowującą,  jawną,  umotywowaną
uwzględniającą  opinię  własną  ucznia,  opinię  wyraz3oną  przez  jego  kolego, w  z  klasy,
opinię nauczycieli uczących w szkole oraz innych pracowniko, w szkoły.

10. W ciągu okresu nauczyciele uczący ucznia i nie uczący w danej klasie, w tym
takz3e osoby pełniące funkcje kierownicze w szkole dokonują wpiso, w o pozytywnych
i negatywnych  przejawach zachowan,  ucznia  w dzienniku elektronicznym.  Takz3e  inni
pracownicy szkoły informują wychowawcę klasy o zachowaniu ucznia.

11.  Przed  ustaleniem  klasyfikacyjnej  oceny  zachowania  s,ro, drocznej  i  rocznej
wychowawca klasy zasięga opinii nauczycieli, zwłaszcza uczących ucznia, opinii ucznio, w
danej  klasy  oraz  opinii  ocenianego  ucznia.  Wychowawca  moz3e  korzystac,  z  Karty
samooceny ucznia.

12.  Wychowawca  przy  ustalaniu  oceny  z  zachowania  uwzględnia  oceny
cząstkowe  otrzymane  przez  ucznia.  W  przypadku  jednej  oceny  nagannej  ocena
klasyfikacyjna nie moz3e byc, wyz3sza od poprawnej.

13. Ustalona przez wychowawcę klasy s,ro, droczna i roczna ocena klasyfikacyjna
zachowania jest ostateczna z zastrzez3eniem ust. 18.

14.  Oceny  są  jawne  zaro, wno  dla  ucznia,  jak  i  jego  rodzico, w/prawnych
opiekuno, w.

15.  Na wniosek ucznia lub jego rodzico, w/prawnych opiekuno, w wychowawca
uzasadnia ustaloną ocenę.

16. Ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczego, lnos,ci:

1)wywiązywanie się z obowiązko, w ucznia;

2)postępowanie zgodne z dobrem społecznos,ci szkolnej;

3)dbałos,c, o honor i tradycje szkoły;

4)dbałos,c, o piękno mowy ojczystej;

5)dbałos,c, o bezpieczen, stwo i zdrowie własne oraz innych oso, b;

6)godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

7)okazywanie szacunku innym osobom.

17. 1. Na tydzien,  przed s,ro, drocznym i rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady
Pedagogicznej  wychowawca  jest  zobowiązany  poinformowac,  ucznia  i  jego
rodzico, w/prawnych opiekuno, w o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

2. Jes, li od chwili wystawienia przewidywanej oceny klasyfikacyjnej zachowania
uczen,  dopus,ci się czyno, w raz3ąco naruszających zasady bezpieczen, stwa i wspo, łz3ycia to
ocena moz3e zostac, zmieniona. 
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18.  Uczen,  lub  jego  rodzice/prawni  opiekunowie  mogą  zgłosic,  zastrzez3enia
do dyrektora  szkoły,  jes, li  uznają,  z3e  roczna  ocena  klasyfikacyjna  zachowania  została
ustalona  niezgodnie  z  przepisami  prawa  dotyczącymi  trybu  ustalania  tej  oceny.
Zastrzez3enia  mogą  byc,  zgłoszone  w  terminie  do  2  dni  po  zakon, czeniu  zajęc,
dydaktyczno-wychowawczych.  W  przypadku  stwierdzenia,  z3e  roczna  ocena
klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi
trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, kto, ra ustala roczną ocenę
klasyfikacyjną  zachowania  w  drodze  głosowania  zwykłą  większos,cią  głoso, w.
W przypadku ro, wnej liczby głoso, w decyduje głos przewodniczącego komisji.

             19. W skład komisji wchodzą:

1)dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący
komisji;

2)wychowawca klas;

3)wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej
klasie;

4)pedagog;

5)psycholog;

6)przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego;

7)przedstawiciel Rady Rodzico, w.

20.  Ustalona  przez  komisję  roczna  ocena  klasyfikacyjna  zachowania  jest
ostateczna i nie moz3e byc, niz3sza od oceny proponowanej przez wychowawcę.

21. Z prac komisji sporządza się protoko, ł zawierający w szczego, lnos,ci:

1)skład komisji;

2)termin posiedzenia komisji;

3)wynik głosowania;

4)ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

                22. Protoko, ł stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

                23. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1)oceny klasyfikacyjne z zajęc, edukacyjnych,

2)promocję do klasy programowo wyz3szej lub ukon, czenie szkoły.

Rozdział 8 Kryteria ocen z zachowania

§112. Ustala się następujące kryteria ocen ze sprawowania:

1.Wzorowe - otrzymuje uczen, , kto, ry:
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1)systematycznie odrabia lekcje, jest zawsze przygotowany do zajęc,, osiąga maksymalne
oceny do swoich moz3 liwos,ci i zdolnos,ci;

2)aktywnie  uczestniczy  w  z3yciu  szkoły:  uroczystos,ciach,  imprezach,  bywa  tez3  ich
inicjatorem;

3)interesuje się postacią patrona szkoły;

4)rozwija swoje zainteresowania poprzez udział  w szkolnych i pozaszkolnych kołach
zainteresowan, ;

5)reprezentuje godnie szkołę w konkursach, zawodach sportowych;

6)wywiązuje się bez zastrzez3en,  z przydzielonych mu zadan,  przez szkołę, wychowawcę,
organizację;

7)nie  opuszcza  z3adnych  zajęc,  szkolnych  bez  usprawiedliwienia  i  nie  spo, z,nia  się
na lekcje;

8)zachowuje się kulturalnie podczas przerw i reaguje na negatywne postawy kolego, w;

9)przejawia troskę o mienie szkoły;

10)zawsze dba o higienę osobistą i estetykę własnego wyglądu: nosi obuwie zmienne
i stosowny stro, j szkolny;

11)zawsze przestrzega zasad bezpieczen, stwa w szkole i poza nią;

12)nie ulega nałogom (nikotyna, alkohol, narkotyki);

13)reaguje włas,ciwie w sytuacjach zagraz3ających bezpieczen, stwu innym;

14)wykazuje się wysoką kulturą słowa: nie uz3ywa wulgaryzmo, w i obraz, liwych sło, w,
gesto, w, zwraca się po imieniu do kolego, w, stosuje zwroty i formuły grzecznos,ciowe;

15)poszerza swo, j zakres języka ojczystego (literatura, teatr, film);

16)zawsze przestrzega ogo, lnie przyjętych norm zachowania w miejscach publicznych;

17)w sposo, b kulturalny przejawia postawę asertywną wobec innych;

18)zawsze, w miarę swoich moz3 liwos,ci, udziela pomocy osobom potrzebującym;

19)przeciwdziała intrygom, obmowom i szykanom w zespole klasowym;

20)jest uczciwy w codziennym postępowaniu (nie kłamie, nie oszukuje);

21)zawsze  okazuje  szacunek nauczycielom i  innym  pracownikom  szkoły,  znajomym,
członkom rodziny, kolegom i ich rodzicom.

22)nie otrzymał z3adnej negatywnej uwagi. 

                 2. Bardzo dobre - otrzymuje uczen, , kto, ry:
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1)uz3ywa zwroto, w grzecznos,ciowych w stosunku do wszystkich pracowniko, w szkoły,
kolego, w, znajomych;

2)przestrzega wymagan,  Statutu szkoły i norm społecznych,

3)przejawia troskę o mienie szkoły;

4)pomaga słabszym i młodszym kolegom;

5)nie obraz3a innych,  przeciwstawia się przejawom złego zachowania kolego, w wobec
innych;

6)kulturalnie zachowuje się w miejscach publicznych;

7)bierze udział w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych;

8)przestrzega zasad bezpieczen, stwa w szkole i poza szkołą;

9)przestrzega zasad higieny osobistej;

10)nigdy nie ulega nałogom;

11)bardzo dobrze wywiązuje się z obowiązko, w szkolnych;

12)nie spo, z,nia się na zajęcia szkolne;

13)zawsze nosi odpowiedni stro, j, zmienia obuwie;

14)włas,ciwie zachowuje się podczas uroczystos,ci szkolnych;

15)chętnie udziela się społecznie na rzecz klasy i szkoły.

16)otrzymał maksymalnie dwie negatywne uwagi,  mieszczące się w kryteriach oceny
bardzo dobrej.

                  3. Dobre - otrzymuje uczen, , kto, ry:

1)spełnia stawiane przed nim wymagania, nie wykazując przy tym inicjatywy własnej;

2)punktualnie przychodzi na lekcje i inne zajęcia;

3)przestrzega zasad dobrego zachowania w kontaktach ze starszymi i ro, wies,nikami;

4)inspirowany przez wychowawcę bądz,  kolego, w uczestniczy w pracach na rzecz klasy i
szkoły;

5)prezentuje pozytywny stosunek do nauczycieli i kolego, w;

6)nosi odziez3  i obuwie wymagane regulaminem szkoły;

7)nie uz3ywa wulgaryzmo, w i sło, w obraz, liwych naruszających godnos,c, osobistą;

8)przestrzega  przepiso, w  bezpieczen, stwa  w  szkole,  w  drodze  do  i  ze  szkoły,
na wycieczkach i imprezach szkolnych;

9)dba o higienę osobistą i estetykę wyglądu;
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10)prawidłowo reaguje w sytuacjach zagroz3enia;

11)nie ulega nałogom;

12)rozumie i stosuje normy społeczne;

13)szanuje mienie społeczne;

14)przestrzega wymagan,  regulaminu szkolnego;

15)pozytywnie reaguje na uwagi dyrektora, nauczycieli i innych pracowniko, w szkoły;

16)nie odmawia udziału w pracach na rzecz szkoły i klasy;

17)wykazuje  się  włas,ciwą  kulturą  osobistą,  włas,ciwym  stosunkiem  do  nauczycieli,
kolego, w i pracowniko, w szkoły;

18)nie obraz3a innych oso, b: słowem, gestem, czynem;

19)otrzymał maksymalnie 5 uwag negatywnych. Nie otrzymał nagany wychowawcy. 

                 4. Poprawne - otrzymuje uczen, , kto, ry:

1)sporadycznie lekcewaz3y naukę i inne obowiązki szkolne;

2)ma nieusprawiedliwione maksymalnie 10 godzin lekcyjnych;

3)ma nie więcej niz3  6 spo, z,nien,  na zajęcia szkolne;

4)nie angaz3uje się w pracę na rzecz szkoły, klasy;

5)zdarza się, z3e jest nieuczciwy w codziennym postępowaniu;

6)zdarza mu się nie szanowac,  podręczniko, w szkolnych,  pomocy naukowych,  sprzętu
szkolnego;

7)nie zawsze nosi wymagany stro, j szkolny;

8)sporadycznie uczestniczy w akademiach szkolnych;

9)czasem uz3ywa wulgaryzmo, w i sło, w obraz, liwych przy jednoczesnym wyraz3eniu chęci
naprawienia swojego błędu;

10)zdarza mu się łamac, przepisy bezpieczen, stwa w szkole i poza nią;

11)zdarza się, z3e zaniedbuje higienę osobistą;

12)czasami zapomina obuwia zmiennego;

13)na uwagi nauczyciela reaguje pozytywnie;

14)nie wszczyna bo, jek, nie uczestniczy w nich;

15)nie przeszkadza w prowadzeniu zajęc,;

16)poprawnie odnosi się do nauczycieli, ucznio, w i innych pracowniko, w szkoły;
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17)uz3ywa zwroto, w grzecznos,ciowych;

18)czasem pomaga kolez3ankom i kolegom;

19)otrzymał maksymalnie 10 uwag negatywnych. Nie otrzymał nagany wychowawcy. 

                5. Nieodpowiednie - otrzymuje uczen, , kto, ry:

1)jest niezdyscyplinowany i arogancki, przeszkadza w prowadzeniu lekcji;

2)ma więcej niz3  10 spo, z,nien,  na zajęcia szkolne;

3)opus,cił więcej niz3  20 godzin bez usprawiedliwienia;

4)często nie odrabia zadan,  domowych, nie przygotowuje się do lekcji;

5)nie nosi obuwia zamiennego, jego ubio, r i fryzura budzą zastrzez3enia;

6)niszczy sprzęt szkolny i mienie społeczne;

7)w sposo, b lekcewaz3ący odnosi się do nauczycieli, pracowniko, w szkoły, rodzico, w, oso, b
starszych;

8)jest agresywny w stosunku do ro, wies,niko, w;

9)lekcewaz3y zadania przydzielone prze szkołę, wychowawcę , zespo, ł klasowy;

10)w codziennym postępowaniu nagminnie dopuszcza się kłamstwa;

11)wykazuje lekcewaz3ącą postawę wobec tradycji szkoły, zakło, ca przebieg uroczystos,ci
szkolnych;

12)uz3ywa wulgarnych sło, w, obraz, liwych gesto, w w szkole i poza nią;

13)nie  przestrzega  zasad  bezpieczen, stwa  w  szkole  i  poza  nią  (wycieczki,  spacery,
wyjazdy, zajęcia na basenie);

14)często zaniedbuje higienę osobistą;

15)sporadycznie ulega nałogom;

16)ma negatywny wpływ na swoich kolego, w;

17)lekcewaz3y ustalone normy społeczne;

18)nie podejmuje z3adnych pro, b poprawy swojego zachowania.

               6. Naganne - otrzymuje uczen, , kto, ry:

1)nagminnie  nie  wywiązuje  się  z  obowiązko, w  szkolnych  –  nie  przygotowuje  się
do lekcji, nie odrabia prac domowych;

2)wagaruje; opus,cił 30 godzin bez usprawiedliwienia;

3)nagminnie nie wykonuje polecen,  nauczycieli;
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4)nagminnie  nie  realizuje  zarządzen,  dyrektora  szkoły  i  ustalen,  samorządu
uczniowskiego;

5)jest agresywny w stosunku do kolego, w i pracowniko, w szkoły;

6)poprzez  nieprzestrzeganie  przepiso, w  bezpieczen, stwa  w  szkole  i  poza  nią  naraz3a
zdrowie własne i innych;

7)bardzo często zaniedbuje higienę osobistą, nie zmienia obuwia;

8)nagminnie uz3ywa wulgarnego słownictwa przy jednoczesnym braku chęci naprawy
swojego błędu;

9)ulega nałogom;

10)celowo niszczy mienie szkoły;

11)wchodzi w konflikt z prawem;

12)swoim zachowaniem w szkole i poza nią obraz3a honor szkoły i ojczyzny.

Rozdział 9 System oceniania na I etapie edukacyjnym 

§113.1. W klasach I-III oceny: biez3ąca oraz klasyfikacyjna: s,ro, droczna i roczna są
opisowe z wyjątkiem religii.

2.Ocena  opisowa  to  ustna  bądz,  pisemna  informacja  nauczyciela  na  temat
wykonywania  zadan,  szkolnych  przez  ucznia.  Ta  informacja  moz3e  dotyczyc,  zaro, wno
procesu wykonywania zadania, jak i efektu działalnos,ci ucznia.

3.Ocenianie ma na celu:

1)poinformowanie ucznia o postępie i poziomie jego osiągnięc, edukacyjnych;

2)pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju;

3)motywowanie ucznia do dalszej pracy;

4)dostarczanie  rodzicom  i  nauczycielom  informacji  o  postępach,  trudnos,ciach
i specjalnych uzdolnieniach ucznia;

5)umoz3 liwienie  nauczycielom  doskonalenia  organizacji  i  metod  pracy  dydaktyczno–
wychowawczej.

4.  Ocena  opisowa  daje  moz3 liwos,c,  rzetelnej  informacji  na  temat  rezultato, w
aktywnos,ci  szkolnej  ucznia  oraz  wskazo, wki  jak  samodzielnie  pokonac,  trudnos,ci.
Nauczyciel na biez3ąco informując ucznia o tym jak wykonał zadanie szkolne, podkres,la
najpierw to, co zostało dobrze zrobione, a po, z,niej wskazuje błędy i pomaga je poprawic,.
Ocena opisowa słuz3y doskonaleniu procesu uczenia się poprzez ro, z3nicowanie nauczania
w  zalez3nos,ci  od  indywidualnego  rytmu  zdobywania  wiadomos,ci  i  umiejętnos,ci
wynikającego z rozwoju ucznia.

5.  S< ro, droczną  i  roczną  ocenę  opisową,  nauczyciel  sporządza  na  podstawie
obserwacji,  analiz prac ucznia, wypowiedzi.  Wpisy do dziennika lekcyjnego zawierają
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informacje  dotyczące  osiągnięc,  w  zakresie  edukacji  polonistycznej,  matematycznej
i przyrodniczej  oraz  języka  obcego,  ze  szczego, lnym  uwzględnieniem:  czytania,  jego
tempa,  techniki  i  rozumienia,  pisania  jego  tempa,  techniki,  poprawnos,ci,  mo, wienia
i słuchania oraz wiedzy o języku, umiejętnos,ci  matematycznych, znajomos,ci  przyrody
i opisywania składniko, w przyrody.  Wpisy te w klasach II-III  są ocenami sumującymi.
Wyraz3one  są  stopniem  zgodnie  z  zasadami  oceniania  zawartymi  w  szczego, łowych
kryteriach i zasadach  oceniania i klasyfikowania ucznio, w klas I-III.   W klasie I oceny te
nauczyciel zapisuje w karcie obserwacji.

6. S< ro, droczna ocena opisowa sporządzona w jednym egzemplarzu dla rodzico, w
będzie  opatrzona  wskazo, wkami  dotyczącymi  dalszej  pracy  z  uczniem.  Wpis
do dziennika  dotyczy  tylko  wskazan,  do  dalszej  pracy.   Ocena  ta  wpisana  zostaje  do
dziennika. Roczną ocenę opisową wpisuje się na s,wiadectwo szkolne oraz do arkusza
ocen. 

7. W ocenianiu biez3ącym dopuszcza się obok oceny opisowej stosowanie oceny
cyfrowej  w  zalez3nos,ci  od  decyzji  nauczyciela.  Stopnie  zapisywane  będą  z  zeszytach
ucznio, w oraz na pracach pisemnych (karty pracy, sprawdziany, testy).

8. Rodzice otrzymują informacje o postępach dziecka poprzez ustne rozmowy
z wychowawcą,  uwagi  pisemne  w  zeszytach,  pisemną  s,ro, droczną  ocenę  opisową
oraz w toku odbywanych konsultacji.

9. Przy ocenianiu osiągnięc, ucznia z języka angielskiego i religii stosuje się ocenę
wyraz3oną stopniem zgodnie z zasadami oceniania obowiązującymi w klasach IV -VIII.

10. W ocenie biez3ącej pracy ucznia moz3na stosowac, ocenę:

1)słowną wyraz3oną ustnie;

2)pisemną;

3)wyraz3oną symbolem graficznym;

4)stopniem – zgodnie z zasadami zawartymi w ocenianiu obowiązującym w klasach IV-
VIII. 

11. W wyjątkowych przypadkach uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięc,
ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, Rada Pedagogiczna moz3e
postanowic, o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej. 

12. Szczego, łowe kryteria i zasady oceniania  i klasyfikowania ucznio, w klas I-III
okres, lone  są  w  dokumencie  Ocenianie  wewnątrzszkolne  w  klasach  I-III  w  Szkole
Podstawowej nr 27 im. Marii Montessori.

Rozdział 10 System oceniania w grupach Montessori

§114.1.  Obserwacja,  ocenianie  i  promocja  w grupach Montessori  na  II,  III  i  I
etapie  edukacyjnym  jest  zgodna  z   Eksperymentem pedagogicznym  zatwierdzonym
przez Ministra Edukacji Narodowej.
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2.Na II poziomie w grupach Montessori i pierwszym roku nauki na III poziomie
Montessori  oceny  biez3ące  oraz  klasyfikacyjne:  s,ro, droczne  i  roczne  są  opisowe
z wyjątkiem religii.

3.Nauczyciel  uzasadnia  ocenę  ustnie  lub  w  formie  kro, tkiego  komentarza
pisemnego.

4.Ocenę pisemną sporządza się na podstawie obserwacji biez3ącej pracy dziecka,
pracy  z  materiałem  rozwojowym,  poziomu  umiejętnos,ci  oraz  stopnia  aktywnos,ci
i wysiłku ucznia. Obserwacja stanowi podstawę planowania pracy z kaz3dym uczniem.

5.Nauczyciel  kaz3dej  grupy  prowadzi  obserwacje,  kto, re  zapisywane  są
w specjalnie  przygotowanych  kartach.  Gło, wnym  celem  obserwacji  jest  rejestracja
spostrzeganych fakto, w i  zjawisk,  ich  wyjas,nienie  i  interpretacja.  Nauczyciel  zapisuje
konkretne  osiągnięcia  dzieci,  ich  ewentualne  trudnos,ci,  napotykane  w  procesie
indywidualnego rozwoju nie rzadziej niz3  raz na dwa miesiące.

6.S<ro, droczna  ocena  opisowa  sporządzana  jest  w  jednym  egzemplarzu
dla rodzico, w. Zawiera ona elementy obserwacji pedagogicznej, kto, re okres, lają poziom
umiejętnos,ci, stopien,  aktywnos,ci i poziom wysiłku ucznia.

7.Klasyfikacyjna roczna ocena na II  poziomie Montessori i  w pierwszym roku
nauki  na  III  poziomie  Montessori  wystawiana  jest  na  s,wiadectwie  pan, stwowym
oraz na s,wiadectwie  Montessori.  Do  arkusza  ocen wpisuje  się  roczną  ocenę  opisową
ze s,wiadectwa pan, stwowego.

8.Opro, cz  wydawanego  uczniom  s,wiadectwa  pan, stwowego,  dla  potrzeb  grup
Montessori  opracowano wzo, r  s,wiadectwa,  kto, ry  został  zatwierdzony przez Kuratora
Os,wiaty 4 czerwca 1997 r. Opracowano ro, wniez3  Arkusz obserwacji pedagogicznej, kto, ry
nauczyciele  wypełniają  dwukrotnie  w  ciągu  roku.  Roczny  arkusz  obserwacji jest
podstawą do sporządzenia pan, stwowego s,wiadectwa, zgodnie z aktualnymi przepisami
prawa os,wiatowego.

9.Rodzic/prawny opiekun ma prawo w ciągu 2 dni roboczych wnies,c,  zaz3alenie
dotyczące oceny.

10.Rodzice/prawni  opiekunowie  otrzymują  informacje  o  postępach  dziecka
poprzez  ustne  rozmowy  z nauczycielem,  uwagi  pisemne  w  zeszytach,  pisemną
s,ro, droczną ocenę opisową oraz w toku odbywanych zebran,  i konsultacji.

11.Przy ocenianiu biez3ącym i rocznej klasyfikacji osiągnięc,  ucznia z religii oraz
od  II  okresu  w  klasie  IV  stosuje  się  oceny  wyraz3one  stopniami  zgodnie  z  zasadami
oceniania obowiązującymi w klasach IV - VIII.

12.Dokumentacja  szkolna  ucznia  okazywana  jest  rodzicom/prawnym
opiekunom na ich pros,bę przez dany rok szkolny.

13.W wyjątkowych przypadkach uzasadnionym poziomem rozwoju i osiągnięc,
ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, Rada Pedagogiczna moz3e
postanowic,  o powtarzaniu klasy przez ucznia klas Montessori na I etapie edukacyjnym
na  wniosek  wychowawcy  klasy  po  zasięgnięciu  opinii  rodzico, w  lub  rodzica  ucznia
po zasięgnięciu opinii wychowawcy klasy.

14. Sposo, b oceniania ucznio, w drugiego i trzeciego roku III poziomu: 
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1)Na  poziomie  klasy  czwartej  ocenianie  opisowe  jest  wspomagane  ocenianiem
procentowo-punktowym. Na poziomie klasy piątej obowiązuje skala ocen od 1 do 6.

2)W grupach Montessori na poziomie klasy 4 oceny roczne są ustalane na podstawie
oceniania  opisowego  wspartego  ocenianiem  procentowo  –  punktowym,  według
opracowanego  schematu.  Prace  ucznia  ocenione  w  sposo, b  opisowy  wpływają  na
podwyz3szenie lub obniz3enie oceny wynikającej z przelicznika procentowego.

3) Na poziomie klasy 5 wszystkie prace i prace sprawdzające (z wyjątkiem niekto, rych
prac,  kto, re  nie  dają  się  przeliczyc,  na punkty)  oceniane są w systemie punktowym z
przełoz3eniem na oceny w skali 1 - 6 wg opracowanych kryterio, w. Prace, kto, re nie dają
się przeliczyc, na punkty, są oceniane w sposo, b opisowy, ustalony przez nauczyciela.

14. Na wszystkich poziomach na ocenę s,ro, droczną i kon, coworoczną brane jest
pod uwagę zaangaz3owanie ucznia. 

15. Na IV poziomie obowiązuje skala ocen od 1 do 6.

Rozdział 11 Klasyfikacja śródroczna i roczna

§115.1. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy.

2.Klasyfikacja  s,ro, droczna  i  roczna  polega  na  okresowym  podsumowaniu
osiągnięc,  edukacyjnych  ucznia  z  zajęc,  edukacyjnych  okres, lonych w szkolnym  planie
nauczania  i  ustaleniu ocen klasyfikacyjnych  oraz  oceny zachowania  zgodnie  ze skalą
okres, loną w niniejszym statucie.

3.Klasyfikowanie s,ro, droczne ucznio, w przeprowadza się najpo, z,niej w ostatnim
tygodniu pierwszego okresu.

4.S<ro, droczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęc, edukacyjnych i klasyfikacyjna
ocena zachowania nie mogą byc, s,rednią arytmetyczną ocen cząstkowych.

5.Oceny  klasyfikacyjne  ustalone  za  ostatni  okres  roku  szkolnego
z poszczego, lnych  zajęc,  edukacyjnych  i  klasyfikacyjna  ocena  zachowania  są  ocenami
uwzględniającymi wiadomos,ci  i  umiejętnos,ci  oraz zachowanie ucznia z poprzedniego
okresu.

6.S<ro, droczne  i  roczne  oceny  klasyfikacyjne  z  obowiązkowych  zajęc,
edukacyjnych  ustalają  nauczyciele  prowadzący  poszczego, lne  obowiązkowe  zajęcia
edukacyjne,  a  s,ro, droczną  i  roczną  ocenę  klasyfikacyjną  zachowania  –  wychowawca
klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, ucznio, w danej klasy oraz ocenianego ucznia.

7.S<ro, droczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęc,  edukacyjnych
ustalają nauczyciele prowadzący poszczego, lne dodatkowe zajęcia edukacyjne.  Roczna
ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęc,  edukacyjnych nie ma wpływu na promocję
do klasy programowo wyz3szej ani na ukon, czenie szkoły.

8.Ustalone  przez  nauczycieli  s,ro, droczne  i  roczne  oceny  klasyfikacyjne
z poszczego, lnych zajęc, edukacyjnych i klasyfikacyjna ocena zachowania ucznia ustalona
przez wychowawcę nie moz3e byc, uchylona ani zmieniona decyzją administracyjną.
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9.W  przypadku  przedmiotu  nauczanego  w  danym  roku  szkolnym  tylko
w pierwszym okresie ocena s,ro, droczna staje się oceną roczną.

10.W  przypadku,  gdy  zajęcia  edukacyjne  prowadzone  są  przez  więcej  niz3
jednego  nauczyciela,  ocena  wystawiana  jest  przez  wszystkich  nauczycieli  uczących
danego przedmiotu.

11.O osiągnięciach i postępach, uczniowie i ich rodzice/prawni opiekunowie są
informowani na zebraniach ogo, lnych i indywidualnych, w postaci komentarza ustnego
lub pisemnego do oceny biez3ącej lub s,ro, drocznej.

12.Jez3eli  w wyniku klasyfikacji  s,ro, drocznej  stwierdzono,  z3e  poziom osiągnięc,
edukacyjnych  ucznia  uniemoz3 liwi  lub  utrudni  kontynuowanie  nauki  w  danym  roku
lub w klasie programowo wyz3szej, zespo, ł nauczycieli uczących ucznia opracuje program
działan,  w  celu  uzupełnienia  przez  ucznia  brako, w:  zindywidualizowanie  wymagan,
wobec  ucznia,  zajęcia  wyro, wnawcze,  pomoc  kolez3en, ska  i  indywidualna  pomoc
nauczyciela.

13.Uczen,  moz3e  nie  byc,  klasyfikowany  z  jednego,  kilku  lub  wszystkich  zajęc,
edukacyjnych,  jez3eli  brak  jest  podstaw  do  ustalenia  s,ro, drocznej  lub  rocznej  oceny
klasyfikacyjnej  z  powodu  nieobecnos,ci  ucznia  na  zajęciach  edukacyjnych
przekraczającej  połowę  czasu  przeznaczonego  na  te  zajęcia  w  szkolnym  planie
nauczania.

14.Uczen,  lub  jego  rodzice/prawni  opiekunowie  mogą  zgłosic,  zastrzez3enia
do dyrektora szkoły, jes, li  uznają, z3e roczna ocena klasyfikacyjna z zajęc,  edukacyjnych
została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
Zastrzez3enia  mogą  byc,  zgłoszone  w  terminie  2  dni  roboczych  od  dnia  zakon, czenia
rocznych  zajęc,  dydaktyczno-wychowawczych.  Zasady  przeprowadzania  sprawdzianu
okres, la statut szkoły.

15.W  przypadku  ucznia  z  niepełnosprawnos,cią  intelektualną  (posiadającego
orzeczenie  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego  ze  względu  na  niepełnosprawnos,c,
intelektualną  w  stopniu  umiarkowanym  lub  znacznym  oraz  wydane  ze  względu  na
niepełnosprawnos,ci  sprzęz3one)  oceny  s,ro, droczne  klasyfikacyjne  z  obowiązkowych  i
dodatkowych  zajęc,  edukacyjnych  oraz  oceny  klasyfikacyjne  zachowania  są  ocenami
opisowymi.

Rozdział 12 Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
z zajęć edukacyjnych.

§116.1.  Uczen,  moz3e  ubiegac,  się  o  podwyz3szenie  przewidywanej  oceny  tylko
o jeden stopien,  i tylko w przypadku, gdy co najmniej połowa uzyskanych przez niego
ocen cząstkowych jest ro, wna ocenie, o kto, rą się ubiega lub od niej wyz3sza.

2.Warunki ubiegania się o ocenę wyz3szą niz3  przewidywana:

1)frekwencja ucznia na zajęciach z danego przedmiotu nie moz3e  byc,  niz3sza niz3  90%
(z wyjątkiem długotrwałej choroby),

2)usprawiedliwienie wszystkich nieobecnos,ci na zajęciach,
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3)przystąpienie do wszystkich form sprawdziano, w i  prac pisemnych przewidzianych
przez nauczyciela,

4)uzyskanie z większos,ci sprawdziano, w i prac pisemnych ocen nie niz3szych niz3  ocena, o
kto, rą ubiega się uczen, ,

5)skorzystanie z wszystkich form poprawy oceny oferowanych przez nauczyciela.

3. Uczen, /rodzic/prawny opiekun składa do dyrektora szkoły podanie o poprawę
oceny w ciągu 2 dni od uzyskania informacji o przewidywanej ocenie rocznej.

4.  Wychowawca  klasy  sprawdza  spełnienie  wymogo, w  w  ust.2  pkt  1  i  2,
nauczyciel przedmiotu spełnienie wymogo, w w ust. 2 pkt 3, 4 i 5.

5. W przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich warunko, w z ust. 2 dyrektor
szkoły wyraz3a zgodę na przystąpienie do poprawy oceny.

6.  W  przypadku  niespełnienia  kto, regokolwiek  z  warunko, w  wymienionych
w punkcie pros,ba ucznia/rodzica/prawnego opiekuna zostaje odrzucona, a na podaniu
odnotowuje się przyczynę jej odrzucenia.

7.  Uczen,  spełniający  wszystkie  warunki  najpo, z,niej  na  3  dni  przed
klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez
nauczyciela  przedmiotu  dodatkowego  sprawdzianu  pisemnego,  obejmującego  tylko
zagadnienia ocenione poniz3ej jego oczekiwan, .

Rozdział 13 Egzamin klasyfikacyjny

§117.1. Uczen,  moz3e nie byc,  klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęc,
edukacyjnych,  jez3eli  brak  jest  podstaw  do  ustalenia  s,ro, drocznej  lub  rocznej  oceny
klasyfikacyjnej  z  powodu  nieobecnos,ci  ucznia  na  zajęciach  edukacyjnych
przekraczającej  połowę  czasu  przeznaczonego  na  te  zajęcia  w  szkolnym  planie
nauczania.

2.Brak  klasyfikacji  oznacza,  z3e  nauczyciel  nie  mo, gł  ocenic,  osiągnięc,
edukacyjnych ucznia z powodu okres,lonej w ust. 1 absencji.

3.Uczen,  niesklasyfikowany z  powodu  usprawiedliwionej  nieobecnos,ci  moz3e
zdawac, egzamin klasyfikacyjny.

4.Na  wniosek  ucznia  niesklasyfikowanego  z  powodu  nieobecnos,ci  nie-
usprawiedliwionej  lub  na  pros,bę  jego  rodzico, w/prawnych  opiekuno, w  Rada
Pedagogiczna moz3e wyrazic,  zgodę na egzamin klasyfikacyjny.  Wyraz3enie zgody moz3e
nastąpic,  w sytuacji, gdy wychowawca przedstawi nieznane, ale wiarygodne przyczyny
nieusprawiedliwionej  nieobecnos,ci  ucznia  (koniecznos,c,  podjęcia  pracy,  pilnowania
rodzen, stwa, lub innego członka rodziny, pobicie przez rodzica, wstyd z braku odziez3y
itp.)  lub  przyczynę  braku  usprawiedliwien,  nieobecnos,ci.  W  przypadku  braku  zgody
Rady  Pedagogicznej  uczen,  nie  jest  promowany  do  klasy  programowo  najwyz3szej
lub nie kon, czy szkoły.

5.Egzamin  klasyfikacyjny  zdaje  ro, wniez3  uczen,  realizujący  na  podstawie
odrębnych  przepiso, w  indywidualny  tok  lub  program  nauki,  uczen,  spełniający
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obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą oraz uczen, , kto, ry otrzymał zgodę
dyrektora na zmianę profilu kształcenia, celem wyro, wnania ro, z3nic programowych.

6.Uczen,  spełniający  obowiązek  szkolny  lub  obowiązek  nauki  poza  szkołą
nie przystępuje do egzaminu sprawdzającego z techniki, plastyki, muzyki, wychowania
fizycznego, zajęc,  artystycznych oraz dodatkowych zajęc,  edukacyjnych. Uczniowi temu
nie  ustala  się  takz3e  oceny  zachowania.  W  dokumentacji  nauczania  zamiast  oceny
klasyfikacyjnej wpisuje się nieklasyfikowany albo nieklasyfikowana.

7.Egzamin  klasyfikacyjny  przeprowadza  się  nie  po, z,niej  niz3  w  dniu
poprzedzającym dzien,  zakon, czenia rocznych zajęc, dydaktyczno-wychowawczych.

8.Termin egzaminu klasyfikacyjnego  uzgadnia  się  z  uczniem i  jego rodzicami
/prawnymi opiekunami.

9.Egzamin  klasyfikacyjny  składa  się  z  częs,ci  pisemnej  i  ustnej,  z  wyjątkiem
egzaminu  z  plastyki,  muzyki,  zajęc,  komputerowych,  informatyki,  technologii
informacyjnej,  zajęc,  technicznych,  zajęc,  artystycznych  oraz  wychowania  fizycznego,
z kto, rych egzamin powinien miec, przede wszystkim formę zadan,  praktycznych.

10.Egzamin  klasyfikacyjny  w  przypadkach,  o  kto, rych  mowa  w  ust.  3,  4,
przeprowadza nauczyciel  danych zajęc,  edukacyjnych w obecnos,ci  wskazanego przez
dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęc, edukacyjnych.

11.Egzamin klasyfikacyjny w przypadku, gdy uczen,  spełniał obowiązek nauki lub
obowiązek  szkolny  poza  szkołą,  przeprowadza  komisja,  powołana  przez  dyrektora
szkoły, kto, ry zezwolił na spełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego lub obowiązku
nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:

1)dyrektor  szkoły  albo  inny  nauczyciel  wyznaczony  przez  dyrektora  szkoły  -  jako
przewodniczący komisji;

2)nauczyciele  obowiązkowych  zajęc,  edukacyjnych  okres,lonych  w  szkolnym  planie
nauczania dla odpowiedniej klasy.

12.  Przewodniczący  komisji,  o  kto, rej  mowa  w  ust.  11  uzgadnia  z  uczniem
oraz jego rodzicami/prawnymi opiekunami liczbę zajęc,  edukacyjnych, z kto, rych uczen,
moz3e zdawac, egzaminy w ciągu jednego dnia.

13.  W  czasie  egzaminu  klasyfikacyjnego  mogą  byc,  obecni  –  w  charakterze
obserwatoro, w rodzice/prawni opiekunowie ucznia.

14.  Z  przeprowadzonego  egzaminu  klasyfikacyjnego  sporządza  się  protoko, ł
zawierający imiona i nazwiska nauczycieli, o kto, rych mowa w ust. 10 lub skład komisji,
o kto, rej  mowa  w ust.  11,  nazwę  zajęc,  edukacyjnych,  z  kto, rych był  przeprowadzony
egzamin, termin egzaminu klasyfikacyjnego, zadania/c,wiczenia egzaminacyjne, wyniki
egzaminu  klasyfikacyjnego  oraz  uzyskane  oceny.  Do  protokołu  dołącza  się  pisemne
prace ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protoko, ł stanowi
załącznik do arkusza ocen ucznia.

15.  Uczen, ,  kto, ry  z  przyczyn  usprawiedliwionych  nie  przystąpił  do  egzaminu
klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, moz3e przystąpic,  do niego w dodatkowym
terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
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16. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena z zajęc,  edukacyjnych
jest ostateczna, z zastrzez3eniem ust. 17.

17.  Uczen, ,  kto, remu w wyniku egzamino, w klasyfikacyjnych rocznego ustalono
jedną lub dwie oceny niedostateczne, moz3e przystąpic, do egzamino, w poprawkowych.

Rozdział 14 Sprawdzian wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym

§118.1.  Uczen,  lub jego rodzice/prawni opiekunowie mogą zgłosic,  zastrzez3enia
do dyrektora szkoły, jez3eli uznają, z3e roczna ocena klasyfikacyjna z zajęc,  edukacyjnych
została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.
Zastrzez3enia  mogą  byc,  zgłoszone  w  terminie  2  dni  roboczych  od  dnia  zakon, czenia
rocznych zajęc, dydaktyczno-wychowawczych.

2.Dyrektor  szkoły  w przypadku  stwierdzenia,  z3e  roczna  ocena  klasyfikacyjna
z zajęc, edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu
ustalania  tej  oceny,  powołuje  komisję,  kto, ra  przeprowadza  sprawdzian  wiadomos,ci
i umiejętnos,ci  ucznia,  w  formie  pisemnej  i  ustnej,  oraz  ustala  roczną  ocenę
klasyfikacyjną z danych zajęc, edukacyjnych.

3.Sprawdzian, o kto, rym mowa w ust. 2 przeprowadza powołana przez dyrektora
komisja w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzez3en, . Termin sprawdzianu uzgadnia
się z uczniem i jego rodzicem/prawnym opiekunem.

4.W skład komisji do przeprowadzenia sprawdzianu z edukacji przedmiotowej
wchodzą:

1)dyrektor  szkoły  albo  nauczyciel  wyznaczony  przez  dyrektora  szkoły  –  jako
przewodniczący komisji;

2)nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

3)dwo, ch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same
zajęcia edukacyjne.

5.  Nauczyciel,  o  kto, rym mowa w ust.  4 pkt 2,  moz3e  byc,  zwolniony z  udziału
w pracy  komisji  na  własną  pros,bę  lub  w  innych,  szczego, lnie  uzasadnionych
przypadkach.  W  takim  przypadku  dyrektor  szkoły  powołuje  innego  nauczyciela
prowadzącego  takie  same  zajęcia  edukacyjne,  z  tym  z3e  powołanie  nauczyciela
zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęc,  edukacyjnych nie
moz3e byc, niz3sza od ustalonej wczes,niej oceny.

7.  Ocena ustalona przez  komisję  jest  ostateczna,  z  wyjątkiem niedostatecznej
rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęc, edukacyjnych, kto, ra moz3e byc, zmieniona w wyniku
egzaminu poprawkowego.

8. Z prac komisji sporządza się protoko, ł zawierający skład komisji, nazwę zajęc,
edukacyjnych, z kto, rych był przeprowadzony sprawdzian, termin sprawdzianu, zadania
sprawdzające,  wynik  sprawdzianu  oraz  ustaloną  ocenę.  Protoko, ł  stanowi  załącznik
do arkusza ocen ucznia.
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9.  Do protokołu,  o  kto, rym mowa w pkt  8,  dołącza się  pisemne prace  ucznia
i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

10. Uczen, , kto, ry z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu,
o  kto, rym  mowa  w  ust.  2,  w  wyznaczonym  terminie,  moz3e  przystąpic,  do  niego
w dodatkowym  terminie,  wyznaczonym  przez  dyrektora  szkoły  w  porozumieniu
z uczniem i jego rodzicami/opiekunami prawnymi.

Rozdział 15 Egzamin poprawkowy

§119.1.  Kaz3dy  uczen, ,  kto, ry  w  wyniku  rocznej  klasyfikacji  uzyskał  ocenę
niedostateczną z jednych lub dwo, ch obowiązkowych zajęc,  edukacyjnych, moz3e zdawac,
egzamin poprawkowy.

2.Egzamin  poprawkowy  składa  się  z  częs,ci  pisemnej  i  ustnej,  z  wyjątkiem
egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, zajęc,  komputerowych, techniki, wychowania
fizycznego z kto, rych to przedmioto, w egzamin powinien miec,  przede wszystkim formę
zadan,  praktycznych.

3.W jednym  dniu  uczen,  moz3e  zdawac,  egzamin  poprawkowy  tylko  z  jednego
przedmiotu.

4.Dyrektor  szkoły  wyznacza  termin  egzamino, w  poprawkowych  do  dnia
zakon, czenia  zajęc,  dydaktyczno-wychowawczych  i  podaje  do  wiadomos,ci  ucznio, w
i rodzico, w/prawnych opiekuno, w.

5.Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

6.Uczen, ,  kto, ry  z  przyczyn  usprawiedliwionych  nie  przystąpił  do  egzaminu
poprawkowego w wyznaczonym terminie,  moz3e  przystąpic,  do  niego w dodatkowym
terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie po, z,niej niz3  do kon, ca wrzes,nia.

7.Egzamin  poprawkowy  przeprowadza  komisja  powołana  przez  dyrektora
szkoły. W skład komisji wchodzą:

1)dyrektor  szkoły  albo  nauczyciel  wyznaczony  przez  dyrektora  szkoły  -  jako
przewodniczący komisji;

2)nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący;

3)nauczyciel  prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek
komisji.

8.  Pytania  egzaminacyjne  układa  egzaminator,  a  zatwierdza  dyrektor  szkoły
najpo, z,niej na dzien,  przed egzaminem poprawkowym. Stopien,  trudnos,ci pytan,  powinien
odpowiadac,  wymaganiom edukacyjnym według pełnej skali ocen. W przypadku ucznia,
dla  kto, rego  nauczyciel  dostosowywał  wymagania  edukacyjne  do  indywidualnych
potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ze specjalnymi trudnos,ciami w nauce, pytania
egzaminacyjne powinny uwzględniac, moz3 liwos,ci psychofizyczne ucznia.

9.  Nauczyciel  prowadzący  dane  zajęcia  edukacyjne  moz3e  byc,  zwolniony
z udziału w pracy komisji na własną pros,bę lub w innych, szczego, lnie uzasadnionych
przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako egzaminatora innego
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nauczyciela  prowadzącego  takie  same  zajęcia  edukacyjne,  z  tym  z3e  powołanie
nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej
szkoły.

10.  Z  przeprowadzonego  egzaminu  poprawkowego  sporządza  się  protoko, ł
zawierający skład komisji,  termin egzaminu,  pytania egzaminacyjne,  wynik egzaminu
oraz ocenę ustaloną przez komisję.

11.  Do  protokołu  załącza  się  pisemne  prace  ucznia  i  zwięzłą  informację  o
ustnych odpowiedziach ucznia. Protoko, ł stanowi załącznik do arkusza ocen.

12. Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest oceną ostateczną.

13.  Uczen, ,  kto, ry  nie  zdał  jednego  egzaminu  poprawkowego  nie  otrzymuje
promocji i powtarza klasę.

14. Uczen,  lub jego rodzice/prawni opiekunowie mogą zgłosic,  w terminie 5 dni
od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego zastrzez3enia do dyrektora szkoły,
jez3eli  uznają,  z3e  ocena  z  egzaminu  poprawkowego  została  ustalona  niezgodnie
z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

15.  W  przypadku  stwierdzenia,  z3e  ocena  z  egzaminu  poprawkowego  została
ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor
szkoły  powołuje  komisję  do  przeprowadzenia  egzaminu  w  trybie  odwoławczym.
Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

Rozdział 16 Egzamin ósmoklasisty

§120.1.  Egzamin  przeprowadza  się  w  klasie  VIII  szkoły  podstawowej
jako obowiązkowy egzamin zewnętrzny.

2.Egzamin  obejmuje  wiadomos,ci  i  umiejętnos,ci  kształcenia  ogo, lnego
w odniesieniu do czterech kluczowych przedmioto, w nauczanych na dwo, ch pierwszych
etapach  edukacyjnych  to  jest  z  języka  polskiego,  matematyki  i  języka  obcego  oraz
jednego z wybranych przedmioto, w spos,ro, d: biologii, geografii, chemii, fizyki lub historii.

3.Egzamin  ma  formę  pisemną.  Przystąpienie  do  niego  jest  warunkiem
ukon, czenia szkoły podstawowej.

4.Uczen,  moz3e  wybrac,  tylko  jeden  język,  kto, ry  uczy  się  w  szkole
jako obowiązkowy.

5.Egzamin jest przeprowadzany w trzech kolejnych dniach.

6.Jez3eli  uczen,  uczy  się  w  szkole  jako  przedmiotu  obowiązkowego  więcej  niz3
jednego  języka  obcego  nowoz3ytnego,  jego  rodzice/prawni  opiekunowie  składają
dyrektorowi  szkoły,  nie  po, z,niej  niz3  do  30  wrzes,nia  roku  szkolnego,  w  kto, rym  jest
przeprowadzany  egzamin  pisemną  deklarację  wskazującą  język  obcy  nowoz3ytny,
z kto, rego uczen,  przystąpi do drugiej częs,ci egzaminu.

7.Uczen, ,  kto, ry  jest  laureatem  lub  finalistą  olimpiady  przedmiotowej
albo laureatem  konkursu  przedmiotowego  o  zasięgu  wojewo, dzkim
lub ponadwojewo, dzkim,  organizowanego  z  zakresu  jednego  z  przedmioto, w  objętych
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egzaminem  jest  zwolniony  z  odpowiedniej  częs,ci  egzaminu.  Zwolnienie  jest
ro, wnoznaczne z uzyskaniem z tej częs,ci egzaminu najwyz3szego wyniku.

8.Uczniowie  ze  specjalnymi  potrzebami  edukacyjnymi,  w  tym  uczniowie
niepełnosprawni,  niedostosowani  społecznie  oraz  zagroz3eni  niedostosowaniem
społecznym,  przystępują  do  egzaminu  w  warunkach  i/lub  formach  dostosowanych
do ich  potrzeb.  Szczego, łowe  informacje  dotyczące  dostosowan,  są  ogłaszane
w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej publikowanym na stronie
internetowej  CKE  do  kon, ca  sierpnia  poprzedzającego  rok  szkolny,  w  kto, rym  jest
przeprowadzany egzamin.

9.Na  wniosek  ucznia  lub  jego  rodzico, w/prawnych  opiekuno, w  sprawdzona
i oceniona  praca  ucznia  jest  udostępniana  uczniowi  lub  jego  rodzicom/prawnym
opiekunom  do  wglądu  w  miejscu  i  czasie  wskazanym  przez  dyrektora  komisji
okręgowej.

10.W przypadku ucznio, w posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego
nauczania  dostosowanie  warunko, w  i  formy  przeprowadzania  egzaminu
do indywidualnych  potrzeb  psychofizycznych  i  edukacyjnych  ucznia  moz3e  nastąpic,
na podstawie tego orzeczenia.

11.Opinia  powinna byc,  wydana przez  poradnię  psychologiczno-pedagogiczną,
w tym  poradnię  specjalistyczną,  nie  po, z,niej  niz3  do  kon, ca  wrzes,nia  roku  szkolnego,
w kto, rym jest przeprowadzany egzamin.

12.Rodzice/prawni opiekunowie ucznia przedkładają opinię dyrektorowi szkoły,
w terminie do dnia  15 paz,dziernika roku szkolnego,  w kto, rym jest  przeprowadzany
egzamin.

13.Uczniowie  chorzy  lub  niesprawni  czasowo,  na  podstawie  zas,wiadczenia
o stanie zdrowia, wydanego przez lekarza, mogą przystąpic,  do egzaminu w warunkach
i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia.

14.Uczen, , kto, ry z przyczyn losowych lub zdrowotnych:

1)nie przystąpił do egzaminu lub danej częs,ci egzaminu w ustalonym terminie;

2)przerwał  daną częs,c,  egzaminu,  przystępuje  do egzaminu w dodatkowym terminie
ustalonym w harmonogramie przeprowadzania egzaminu w szkole, kto, rej jest uczniem.

15.  Uczen, ,  kto, ry  nie  przystąpił  do  egzaminu  lub  danej  częs,ci  egzaminu
w dodatkowym  terminie,  ustalonym  w  harmonogramie  przeprowadzania  egzaminu,
powtarza  ostatnią  klasę  szkoły  podstawowej  oraz  przystępuje  do egzaminu  w
następnym roku.

16.  W  szczego, lnych  przypadkach  losowych  lub  zdrowotnych,
uniemoz3 liwiających  przystąpienie  do  egzaminu  w  dodatkowym  terminie,  ustalonym
w harmonogramie  przeprowadzania  egzaminu,  dyrektor  komisji  okręgowej,
na udokumentowany  wniosek  dyrektora  szkoły,  moz3e  zwolnic,  ucznia  z  obowiązku
przystąpienia do egzaminu lub danej częs,ci egzaminu. Dyrektor szkoły składa wniosek
w porozumieniu z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia.
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17. W przypadku, o kto, rym mowa w ust. 16, w zas,wiadczeniu o szczego, łowych
wynikach  egzaminu  zamiast  wyniku  z  egzaminu  z  odpowiedniej  częs,ci  egzaminu
wpisuje się odpowiednio zwolniony lub zwolniona.

18. Uczen, , kto, ry jest chory w czasie trwania egzaminu moz3e korzystac, ze sprzętu
medycznego i leko, w koniecznych ze względu na chorobę.

19. Za dostosowanie warunko, w i formy przeprowadzania egzaminu do potrzeb
ucznio, w odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

Rozdział 17 Wyniki egzaminu

§121.1.  Prace  ucznio, w  sprawdzają  egzaminatorzy  wpisani  do  ewidencji
egzaminatoro, w, powołani przez dyrektora komisji okręgowej. Wynik egzaminu ustala
komisja okręgowa na podstawie liczby punkto, w przyznanych przez egzaminatoro, w.

2.Wynik egzaminu ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.

3.Wyniki egzaminu są wyraz3ane w skali procentowej.

4.Na  wniosek  ucznia  lub  jego  rodzico, w/prawnych  opiekuno, w,  sprawdzona
i oceniona  praca  ucznia  jest  udostępniana  uczniowi  lub  jego  rodzicom/prawnym
opiekunom  do  wglądu  w  miejscu  i  czasie  wskazanym  przez  dyrektora  komisji
okręgowej.

5.Wynik  egzaminu  nie  wpływa  na  ukon, czenie  szkoły.  Wyniku  egzaminu
nie odnotowuje się na s,wiadectwie ukon, czenia szkoły.

6.Wyniki  egzaminu  oraz  zas,wiadczenia  o  szczego, łowych  wynikach  tego
egzaminu dla kaz3dego ucznia komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie po, z,niej niz3
na 7  dni  przed  zakon, czeniem  zajęc,  dydaktyczno-wychowawczych,  a  w  przypadku,
o kto, rym mowa w § 116 ust. 14 - do dnia 31 sierpnia danego roku.

7.Zas,wiadczenie  o  wynikach  egzaminu  dyrektor  szkoły  przekazuje  uczniowi
lub jego rodzicom/prawnym opiekunom.

DZIAŁ X Promowanie i ukończenie szkoły

Rozdział 1 Informacje ogólne

§122.1.  Uczen,  otrzymuje  promocję  do  klasy  programowo  wyz3szej,  jez3eli
ze wszystkich  obowiązkowych  zajęc,  edukacyjnych  okres, lonych  w  szkolnym  planie
nauczania  uzyskał  klasyfikacyjne  roczne  oceny  wyz3sze  od  stopnia  niedostatecznego,
z zastrzez3eniem ust. 3 oraz § 119.

2.Uczen, ,  kto, ry  nie  spełnił  warunko, w  okres, lonych  w  ust.  1,  nie  otrzymuje
promocji do klasy programowo wyz3szej i powtarza klasę.

3.Rada Pedagogiczna, uwzględniając moz3 liwos,ci edukacyjne ucznia moz3e jeden
raz  w  ciągu  danego  etapu  edukacyjnego  promowac,  ucznia  do  klasy  programowo
wyz3szej,  kto, ry  nie  zdał  egzaminu  poprawkowego  z  jednych  obowiązkowych  zajęc,
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edukacyjnych,  pod  warunkiem,  z3e  te  obowiązkowe  zajęcia  edukacyjne  są,  zgodnie
ze szkolnym planem nauczania realizowane w klasie programowo wyz3szej.

4.Laureaci  konkurso, w  przedmiotowych  o  zasięgu  wojewo, dzkim
i ponadwojewo, dzkim  oraz  laureaci  i  finalis,ci  olimpiad  przedmiotowych  otrzymują
z danych zajęc,  edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Jez3eli tytuł laureata
lub finalisty uczen,  uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu oceny klasyfikacyjnej niz3szej niz3
ocena celująca następuje zmiana tej oceny na ocenę kon, cową celującą.

5.Uczen,  realizujący obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie jest
klasyfikowany z wychowania fizycznego,  muzyki,  techniki,  plastyki oraz dodatkowych
zajęc,  edukacyjnych.  Uczniowi nie wystawia się oceny zachowania.  Brak klasyfikacji  z
wymienionych  edukacji  przedmiotowych  i  zachowania  nie  wstrzymuje  promocji  do
klasy wyz3szej lub ukon, czenia szkoły.

6.Uczen, ,  kto, ry  w  wyniku  klasyfikacji  rocznej  uzyskał  z  zajęc,  edukacyjnych
s,rednią  ocen  co  najmniej  4,75  oraz  co  najmniej  bardzo  dobrą  ocenę  zachowania,
otrzymuje promocję do klasy programowo wyz3szej z wyro, z3nieniem.

7.Uczen,  kon, czy szkołę, jez3eli w wyniku klasyfikacji rocznej, na kto, rą składają się
roczne  oceny  klasyfikacyjne  z  zajęc,  edukacyjnych  uzyskane  w  klasie  programowo
najwyz3szej  oraz  roczne  oceny  klasyfikacyjne  z  obowiązkowych  zajęc,  edukacyjnych,
kto, rych  realizacja  zakon, czyła  się  w  klasach  programowo  niz3szych,  uzyskał  oceny
klasyfikacyjne  wyz3sze  od  oceny  niedostatecznej  oraz  przystąpił  do  egzaminu.
Obowiązek przystąpienia do egzaminu nie  dotyczy ucznio, w zwolnionych z  egzaminu
na podstawie odrębnych przepiso, w.

8.Uczen,  kon, czy szkołę z wyro, z3nieniem, jez3eli  w wyniku klasyfikacji kon, cowej
uzyskał z zajęc,  edukacyjnych s,rednią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo
dobrą ocenę zachowania.

9.Uczniowie,  kto, rzy  do  egzaminu  nie  przystąpią  w  danym  roku,  muszą
powto, rzyc,  ostatnią  klasę  szkoły  podstawowej  i  przystąpic,  do  egzaminu  w  roku
następnym.

10.Do  egzaminu  nie  przystępują  uczniowie  z  upos,ledzeniem  umysłowym
w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Rozdział 2 Świadectwa szkolne i inne druki szkolne

§123.1.  Po  ukon, czeniu  nauki  w danej  klasie,  z  wyjątkiem klasy  programowo
najwyz3szej,  uczen,  zalez3nie  od  wyniko, w  klasyfikacji  rocznej,  otrzymuje  s,wiadectwo
szkolne  promocyjne  potwierdzające  uzyskanie  lub  nieuzyskanie  promocji  do  klasy
programowo wyz3szej. Wzory s,wiadectw okres,lają odrębne przepisy.

2.Uczen, ,  kto, ry  otrzymał  promocję  do  klasy  programowo  wyz3szej
z wyro, z3nieniem, otrzymuje s,wiadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie
promocji z wyro, z3nieniem.

3.Uczen,  szkoły, kto, ry ukon, czył daną szkołę otrzymuje s,wiadectwo ukon, czenia
szkoły.
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4.Uczniowi,  kto, ry  jest  laureatem  konkursu  przedmiotowego  o  zasięgu
wojewo, dzkim i ponadwojewo, dzkim, laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej
wpisuje się na s,wiadectwie celującą kon, cową ocenę klasyfikacyjną, nawet jes, li wczes,niej
dokonano klasyfikacji na poziomie niz3szej oceny.

5.Szkoła,  na  wniosek  ucznia  lub  rodzica/prawnego  opiekuna  wydaje
zas,wiadczenie dotyczące przebiegu nauczania.

6.Kaz3dy  uczen,  szkoły  otrzymuje  legitymację  szkolną,  kto, rej  rodzaj  okres,lają
odrębne  przepisy.  Waz3nos,c,  legitymacji  szkolnej  potwierdza  się  w  kolejnym  roku
szkolnym przez umieszczenie daty waz3nos,ci i pieczęci urzędowej szkoły.

7.S<wiadectwa,  zas,wiadczenia,  legitymacje  szkolne  są  drukami  s,cisłego
zarachowania.

8.Szkoła  prowadzi  imienną  ewidencję  wydanych  legitymacji,  s,wiadectw
ukon, czenia szkoły oraz zas,wiadczen, .

9.S<wiadectwa  szkolne  promocyjne,  s,wiadectwa  ukon, czenia  szkoły
i zas,wiadczenia  dotyczące  przebiegu  nauczania  szkoła  wydaje  na  podstawie
dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej przez szkołę.

10.Nie  dokonuje  się  sprostowan,  na  s,wiadectwach  ukon, czenia  szkoły
i zas,wiadczeniach. Dokumenty, o kto, rych mowa podlegają wymianie.

11.W  przypadku  utraty  oryginału  s,wiadectwa,  odpisu,  zas,wiadczenia  uczen,
lub absolwent  moz3e  wystąpic,  odpowiednio  do  dyrektora  szkoły,  komisji  okręgowej
lub kuratora os,wiaty z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu.

12.Za  wydanie  duplikatu  s,wiadectwa  pobiera  się  opłatę  w wysokos,ci  ro, wnej
kwocie  opłaty  skarbowej  od  legalizacji  dokumentu.  Opłatę  wnosi  się  na  rachunek
bankowy wskazany przez dyrektora szkoły.

13.Za  wydanie  duplikatu  legitymacji  uczniowskiej  pobiera  się  opłatę
w wysokos,ci  ro, wnej  kwocie  opłaty  skarbowej  od  pos,wiadczenia  własnoręcznos,ci
podpisu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora szkoły.

14.Na  s,wiadectwach  szkolnych  promocyjnych  i  s,wiadectwach  ukon, czenia
szkoły, w częs,ci dotyczącej szczego, lnych osiągnięc, ucznia, odnotowuje się :

1)uzyskane  wysokie  miejsca  –  nagradzane  lub  honorowane  zwycięskim  tytułem  –
w zawodach  wiedzy,  artystycznych  i  sportowych  organizowanych  przez  kuratora
os,wiaty  albo  organizowanych  co  najmniej  na  szczeblu  powiatowym  przez  inne
podmioty działające na terenie szkoły;

2)osiągnięcia w aktywnos,ci na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub
s,rodowiska szkolnego.
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DZIAŁ XI Warunki bezpiecznego pobytu uczniów w szkole

Rozdział 1 Informacje ogólne

§124.1.  W  celu  zapewnienia  bezpieczen, stwa,  ochrony  przed  przemocą,
uzalez3nieniami  oraz  innymi  przejawami  patologii  społecznej  w  obiekcie  szkolnym,
nadzo, r nad tym, kto wchodzi na teren szkoły sprawują: pracownik obsługi szkoły oraz
dyz3urujący nauczyciele.

2.Wszyscy uczniowie mają obowiązek dostosowania się do polecen,  nauczycieli
dyz3urnych  oraz  pracowniko, w  obsługi  szkoły  podczas  wchodzenia  do  budynku,
korzystania z szatni, podczas przerw międzylekcyjnych.

3.Szkoła  zapewnia  uczniom  opiekę  pedagogiczną  oraz  pełne  bezpieczen, stwo
w czasie organizowanych przez nauczycieli zajęc, na terenie szkoły oraz poza jej terenem
w trakcie wycieczek:

1)podczas  zajęc,  obowiązkowych,  nadobowiązkowych  i  pozalekcyjnych
za bezpieczen, stwo  ucznio, w  odpowiada  nauczyciel  prowadzący  zajęcia.  Zobowiązany
jest  on  ro, wniez3  do  niezwłocznego  poinformowania  dyrektora  szkoły  o  kaz3dym
wypadku, mającym miejsce podczas zajęc,;

2)podczas  przerwy  dyz3ur  na  korytarzach  pełnią  wyznaczeni  nauczycieli  zgodnie
z harmonogramem dyz3uro, w;

3)podczas  zajęc,  poza  terenem  szkoły  pełną  odpowiedzialnos,c,  za  zdrowie
i bezpieczen, stwo ucznio, w ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek
szkolnych - kierownik wycieczki wraz z opiekunami.

4. W miejscach o zwiększonym ryzyku wypadku – sala gimnastyczna, pracownie:
informatyki,  fizyki,  chemii,  warsztaty  szkolne  i  inne,  opiekun  pracowni  lub inny
pracownik  odpowiedzialny  za  prowadzenie  zajęc,,  opracowuje  regulamin  pracowni
(stanowiska pracy) i na początku roku zapoznaje z nim ucznio, w.

5. Budynki szkoły są monitorowane całodobowo na zewnątrz i wewnątrz.

6. Szkoła na stałe wspo, łpracuje z Policją i Straz3ą Miejską.

7. Uczniowie powinni przestrzegac, godzin wyjs,cia/wejs,cia do szkoły.

8.  Ucznia  moz3e  zwolnic,  z  danej  lekcji  dyrektor  szkoły,  wychowawca  klasy
lub nauczyciel danych zajęc,  edukacyjnych – na pisemny wniosek, rodzico, w/prawnych
opiekuno, w,  w kto, rym podano przyczynę zwolnienia  oraz  dzien,  i  godzinę wyjs,cia  ze
szkoły.

9. W przypadku nieobecnos,ci nauczyciela, moz3na odwołac,  pierwsze lekcje lub
 zwolnic, ucznio, w z ostatnich.

10.Opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjs,cie w trakcie zajęc,)  jest
moz3 liwe pod warunkiem, z3e dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad klasą przejmuje
inny pracownik szkoły.
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11.  W  razie  zaistnienia  wypadku  uczniowskiego,  nauczyciel,  kto, ry  jest  jego
s,wiadkiem, zawiadamia pielęgniarkę szkolną, szkolnego inspektora bhp oraz dyrektora
szkoły.

12.Dyrektor  szkoły  powiadamia  o  wypadku  zaistniałym  na  terenie  szkoły
pogotowie ratunkowe (w razie potrzeby), rodzico, w/prawnych opiekuno, w oraz organ
prowadzący.

13.  O  wypadku  s,miertelnym,  cięz3kim  lub  zbiorowym  powiadamiany  jest
prokurator i kurator os,wiaty, a o wypadku w wyniku zatrucia – pan, stwowy inspektor
sanitarny.

Rozdział 2 Procedury postępowania w przypadku zagrożenia

§125  Zasady  zachowania  i  postępowania  w  przypadku  zagroz3en,  reguluje
dokument  Bezpieczna  szkoła  to  procedury  reagowania  w  przypadku  wystąpienia
wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń w szkole. 

Rozdział 3 Podstawowe zasady przestrzegania bezpieczeństwo uczniów

               §126.1. uchylony

DZIAŁ XII Ceremoniał szkolny

§127. Sztandar szkoły:

1)sztandarem opiekuje  się  poczet  sztandarowy pod kierunkiem wyznaczonych przez
dyrektora  szkoły  nauczycieli;  poczet  powoływany  jest  corocznie  na  ostatnim
posiedzeniu Rady Pedagogicznej;

2)uczestnictwo w poczcie sztandarowym to najbardziej honorowa funkcja uczniowska
w  szkole,  dlatego  poczet  sztandarowy  powinien  byc,  wytypowany  z  ucznio, w  klasy
najstarszej  szkoły podstawowej wyro, z3niających się  w nauce,  o  nienagannej postawie
i wzorowym zachowaniu;

3)Godło/logo  szkoły  prezentuje  uproszczony  wizerunek  Patrona  oraz  nazwę  szkoły;
umieszczane  jest  na  stronach  tytułowych  najwaz3niejszych  dokumento, w  szkolnych,
teczkach, dyplomach, zaproszeniach, z3yczeniach.

               §128. Pasowanie na ucznia,  ucznio, w klas pierwszych i 6-lato, w grup Montessori
II poziomu, odbywa się po wprowadzeniu sztandaru.

        §129.1. Na  uroczystym  apelu  kon, czącym  rok  szkolny  absolwenci  składają
s,lubowanie.  Wszyscy zgromadzeni  stoją  na  bacznos,c,.  Absolwenci  trzymają  uniesioną
do go, ry rękę z wyciągniętymi dwoma palcami w kierunku sztandaru i powtarzają słowa
przysięgi.

2. Do  uroczystos,ci  szkolnych  tworzących  ceremoniał  zalicza  się:  s,więta
pan, stwowe, Dzien,  Flagi (2 maja) i S<więto Konstytucji 3 Maja (3 maja),  Dzien,  Edukacji
Narodowej (14 paz,dziernika), S<więto Niepodległos,ci (11 listopada).
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3.Uroczystos,ci szkolne z udziałem sztandaru szkoły:

1)rozpoczęcie roku szkolnego;

2)s, lubowanie klas pierwszych oraz pasowanie na ucznia;

3)zakon, czenie roku szkolnego;

4)uroczystos,ci  pan, stwowe,  kos,cielne,  regionalne  lub  okolicznos,ciowe  z  udziałem
sztandaru szkoły.

DZIAŁ XIII Postanowienia końcowe

§130.1. Szkoła uz3ywa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.Regulaminy  okres, lające  działalnos,c,  organo, w  szkoły,  jak  tez3  wynikające
z celo, w i  zadan, ,  nie  mogą byc,  sprzeczne z  zapisami  niniejszego statutu,  jak ro, wniez3
z przepisami wykonawczymi do ustawy prawo os,wiatowe i ustawy o systemie os,wiaty.

3.Szkoła  prowadzi  i  przechowuje  dokumentację  zgodnie  z  odrębnymi
przepisami.

4.Zasady  prowadzenia  przez  szkołę  gospodarki  finansowej  i  materiałowej
okres, lają odrębne przepisy.

5.Zmiany w statucie dokonywane mogą byc, z inicjatywy:

1)dyrektora szkoły jako przewodniczącego Rady Pedagogicznej;

2)organu sprawującego nadzo, r pedagogiczny;

3)Rady Rodzico, w;

4)organu prowadzącego szkołę;

5)oraz co najmniej 1/3 członko, w Rady Pedagogicznej.

               6. Rada Pedagogiczna uchwala zmiany i nowelizacje do statutu szkoły.

          7.Dyrektor szkoły ma prawo do podejmowania doraz,nych decyzji w sprawach
nieujętych w statucie.

DZIAŁ XIV Przepisy przejściowe

§131. uchylony.
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