UCHWAŁA NR XLVII/1027/17
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA
z dnia 19 października 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 58
im. Wandy Rutkiewicz we Wrocławiu przy ul. Składowej 2-4
w ośmioletnią szkołę podstawową oraz nadania statutu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875) w związku z art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę –
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949 art. 29 ust. 1 pkt 1 art. 88 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) oraz art. 12 ust. 3, 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.1) Rada Miejska Wrocławia uchwala
co następuje:
§ 1. 1. Stwierdza się przekształcenie z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowej sześcioletniej Szkoły
Podstawowej nr 58 im. Wandy Rutkiewicz we Wrocławiu przy ul. Składowej 2-4 w ośmioletnią Szkołę
Podstawową nr 58 im. Wandy Rutkiewicz we Wrocławiu przy ul. Składowej 2-4 , o której mowa
w art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe zwaną dalej Szkołą.
2. Statut Szkoły określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Zasięg terytorialny (obwód Szkoły określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Mienie dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej o której mowa w § 1 staje się mieniem
Szkoły.
2. Należności i zobowiązania dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej o której mowa w § 1,
stają się należnościami i zobowiązaniami Szkoły.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Wrocławia

Jacek Ossowski

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60,
191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537.
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Załącznik nr 1
do uchwały nr XLVII/1027/17
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 19 października 2017 r.

Statut Szkoły Podstawowej nr 58
Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
1) Szkole - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 58;
2) ustawie - należy przez to rozumieć
(Dz. U. 2017 r. poz. 59, z późn. zm. ;

ustawę

z dnia

14 grudnia

2016 r.

Prawo

oświatowe

3) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej nr 58.
§ 2. 1. Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa nr 58 im. Wandy Rutkiewicz.
2. Siedziba Szkoły mieści się przy ul. Składowej 2-4 we Wrocławiu.
3. Szkoła wchodzi w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 8 z siedzibą przy ul. Składowej 2-4
we Wrocławiu.
4. Szkoła jest szkołą publiczną ośmioletnią.
§ 3. 1. Organem prowadzącym Szkołę jest Miasto Wrocław pl. Nowy Targ 1-8 we Wrocławiu.
2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą jest Dolnośląski Kurator Oświaty.
3. Szkoła jest jednostką organizacyjną Miasta Wrocławia działającą w formie jednostki budżetowej.
4. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Szkoły regulują odrębne przepisy.
Rozdział 2
Cele i zadania Szkoły
§ 4. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa w tym:
1) kształci umiejętność posługiwania się językiem polskim w tym dba o wzbogacenie zasobu słownictwa
uczniów;
2) rozwija u uczniów poczucie odpowiedzialności miłość do Ojczyzny oraz poszanowanie polskiego
dziedzictwa kulturowego;
3) kształci i wychowuje uczniów w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu oraz przygotowuje ich do
nauki w szkole ponadpodstawowej;
4) zapewnia uczniom niezbędne warunki do rozwoju intelektualnego
i fizycznego,

emocjonalnego

duchowego

5) udziela uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
6) realizuje ramowy plan nauczania oraz programy nauczania uwzględniające podstawę programową
kształcenia ogólnego;
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7) przygotowuje uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym;
8) propaguje zasady promocji i ochrony zdrowia;
9) wychowuje uczniów do właściwego odbioru i wykorzystywania mediów.
§ 5. 1. Szkoła realizuje powyższe cele i zadania poprzez:
1) realizowanie programu wychowawczo-profilaktycznego;
2) stosowanie innowacyjnych rozwiązań programowych organizacyjnych i metodycznych;
3) tworzenie przyjaznych i bezpiecznych warunków kształcenia;
4) uwzględnianie w swojej działalności indywidualnych potrzeb emocjonalnych i poznawczych uczniów oraz
zapewnienie im bezpieczeństwa i możliwości rozwoju;
5) stosowanie systemu pomocy dla uczniów z trudnościami w nauce oraz znajdujących się w trudnej sytuacji
materialnej;
6) umożliwianie uczniom wybitnie uzdolnionym realizowania indywidualnych programów nauczania;
7) umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej etnicznej językowej i religijnej;
8) dostosowywanie metod pracy do wieku i naturalnej aktywności uczniów;
9) umożliwianie uczniom poznawania świata wspomaganie samodzielności uczenia się rozbudzanie
ciekawości poznawczej oraz motywacji do dalszej nauki;
10) stałe podnoszenie poziomu jakości pracy Szkoły przez:
a) uczestniczenie nauczycieli i innych pracowników Szkoły w różnych formach doskonalenia zawodowego
b) stosowanie technik informatycznych i systematyczne unowocześnianie bazy Szkoły
c) systematyczne badanie poziomu osiągnięć uczniów
d) monitorowanie i ewaluację poziomu i efektywności pracy Szkoły
e) współpracowanie z rodzicami uczniów (opiekunami prawnymi badanie ich opinii i oczekiwań;
2. Szkoła realizuje cele i zadania we współpracy z:
1) rodzicami uczniów (opiekunami prawnymi) w zakresie realizacji zadań edukacyjnych wychowawczych
i opiekuńczych;
2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi w zakresie profilaktyki
oraz udzielania specjalistycznej pomocy dzieciom i rodzicom (opiekunom prawnym);
3) innymi szkołami i placówkami systemu oświaty w zakresie realizowania zadań oświatowych;
4) Strażą Miejską Policją innymi służbami i instytucjami w zakresie bezpieczeństwa i wychowania.
3. Program Wychowawczo - Profilaktyczny, dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb
środowiska uchwala Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.
4. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami w tym niepełnosprawnymi odpowiednio do ich potrzeb m.in.
poprzez organizowanie zajęć świetlicowych pomoc psychologa pedagoga logopedy i pomoc medyczną.
5. Szkoła wspiera uczniów rozpoczynających naukę uczniów mających trudności z nauką posiadających
opinię lub orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz uczniów niepełnosprawnych m.in. poprzez
organizowanie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych korekcyjno-kompensacyjnych, indywidualnego nauczania
oraz dostosowanie wymagań szkolnych do możliwości uczniów. Ponadto Szkoła prowadzi zajęcia
specjalistyczne m.in. w formie zajęć logopedycznych oraz porad konsultacji warsztatów dla uczniów
i rodziców (prawnych opiekunów .
6. Uczniom, u których stwierdzono wady postawy Szkoła zapewnia udział w zajęciach gimnastyki
korekcyjnej.
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7. Szkoła za pośrednictwem pedagoga otacza opieką uczniów którym z przyczyn rozwojowych,
rodzinnych lub losowych potrzebne są wsparcie i pomoc, w tym pomoc materialna. Szkoła udziela uczniom
pomocy materialnej ze środków budżetowych zgodnie z odrębnymi przepisami o ile takie środki zostaną
Szkole przekazane oraz może udzielać takiej pomocy ze środków uzyskiwanych z innych źródeł.
8. Szczegółowe zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole oraz zasady
współdziałania Szkoły z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi
poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom (prawnym opiekunom są realizowane zgodnie
z odrębnymi przepisami.
Rozdział 3
Organy Szkoły
§ 6. Organami Szkoły są:
1) Dyrektor Szkoły;
2) Rada Pedagogiczna;
3) Rada Rodziców;
4) Samorząd Uczniowski.
§ 7. 1. Dyrektor Szkoły realizuje zadania określone w ustawie we współdziałaniu z Radą Pedagogiczną
Radą Rodziców Samorządem Uczniowskim organem sprawującym nadzór pedagogiczny i organem
prowadzącym.
2. Dyrektor Szkoły:
1) kieruje jej bieżącą działalnością;
2) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;
3) reprezentuje Szkołę na zewnątrz;
4) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole pracowników i wykonuje czynności
z zakresu prawa pracy.
3. Do zadań Dyrektora Szkoły należy m. in.:
1) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w Szkole, a także bezpiecznych
i higienicznych warunków uczestnictwa w zajęciach organizowanych poza jego siedzibą;
2) opracowywanie na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego, przedstawianie go Radzie
Pedagogicznej i rodzicom (prawnym opiekunom);
3) przedstawianie przed zakończeniem roku szkolnego Radzie Pedagogicznej i rodzicom (prawnym
opiekunom) informacji o realizacji planu nadzoru pedagogicznego;
4) opracowywanie rocznych planów pracy;
5) przygotowywanie arkusza organizacji pracy Szkoły;
6) ustalanie ramowego rozkładu dnia z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz
oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów dzieci;
7) gromadzenie informacji o pracy nauczyciela w celu dokonywania oceny;
8) stwarzanie
warunków
do
działania
w Szkole:
wolontariuszy
stowarzyszeń
i innych
organizacji, w szczególności organizacji harcerskich których celem statutowym jest działalność
wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej wychowawczej
opiekuńczej i innowacyjnej szkoły;
9) współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
10) odpowiadanie za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
ucznia;
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11) współpracowanie z pielęgniarką, sprawującą profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą
w tym udostępnianie imienia nazwiska i numeru PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki;
12) przygotowywanie i prowadzenie zebrań Rady Pedagogicznej realizacja jej uchwał oraz wstrzymywanie
ich wykonania jeśli są niezgodne z przepisami prawnymi;
13) zarządzanie finansami i majątkiem Szkoły;
14) współpracowanie z rodzicami
i kontrolującymi pracę Szkoły;

(prawnymi

opiekunami

oraz

instytucjami

nadzorującymi

15) prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji Szkoły;
16) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.
4. Dyrektora Szkoły powołuje i odwołuje Prezydent Wrocławia.
5. W szkole tworzy się stanowisko Wicedyrektora, którego powołuje i odwołuje Dyrektor po
zaopiniowaniu przez Prezydenta Wrocławia i Radę Pedagogiczną. Wicedyrektor Szkoły działa w ramach
przydzielonego przez Dyrektora Szkoły zakresu obowiązków a podczas jego nieobecności wykonuje jego
zadania.
§ 8. 1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym Szkoły.
2. Rada Pedagogiczna realizuje zadania wynikające z ustawy oraz celów kształcenia wychowania i opieki.
3. Szczegółowe zadania oraz tryb pracy rady określa regulamin Rady Pedagogicznej.
4. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole.
5. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.
6. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej.
7. Kompetencje stanowiące i opiniujące Rady Pedagogicznej określa ustawa.
§ 9. 1. Rada Rodziców jest reprezentacją rodziców (prawnych opiekunów dzieci uczęszczających do
Szkoły wspierającą działalność statutową Szkoły.
2. Szczegółowe zadania oraz tryb wyboru jej członków oraz tryb pracy określa regulamin Rady Rodziców.
3. Skład oraz kompetencje Rady Rodziców określa ustawa.
§ 10. 1. W Szkole działa Samorząd Uczniowski.
2. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.
3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa regulamin uchwalany przez
ogół uczniów w głosowaniu równym tajnym i powszechnym.
4. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem.
5. Kompetencje Samorządu Uczniowskiego określa ustawa.
§ 11. 1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest Dyrektor Szkoły który zapewnia
każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji
i umożliwia bieżącą wymianę informacji.
2. Organy współdziałają ze sobą w szczególności poprzez:
1) wymianę informacji;
2) opiniowanie;
3) wnioskowanie;
4) podejmowanie uchwał;
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5) podejmowanie wspólnych działań.
3. Przepływ informacji pomiędzy organami Szkoły o podejmowanych i planowanych działaniach lub
decyzjach odbywa się poprzez:
1) spotkania organizowane z inicjatywy Dyrektora Szkoły z przedstawicielami organów;
2) zebrania Rady Pedagogicznej i zaproszonych przedstawicieli innych organów;
3) umieszczenie zadań planowanych do realizacji w danym roku szkolnym na tablicy ogłoszeń.
4. Współdziałanie organów ma na celu tworzenie jak najlepszych warunków rozwoju uczniom oraz
podnoszenie poziomu pracy Szkoły.
5. Organy Szkoły współpracują ze sobą promując działalność Szkoły.
6. Sprawy sporne pomiędzy organami Szkoły rozstrzygane są na wspólnym posiedzeniu zwołanym przez
Dyrektora Szkoły. W celu rozwiązywania zaistniałych konfliktów Dyrektor Szkoły może powołać komisję
składającą się z przedstawicieli zainteresowanych stron.
7. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia lub nierozstrzygnięcia sporu organ Szkoły może wystąpić
z wnioskiem o rozwiązanie konfliktu do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny
zgodnie z podziałem kompetencji określonym w ustawie.
Rozdział 4
Organizacja pracy Szkoły
§ 12. 1. Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych przerw świątecznych i ferii
określa Minister Edukacji Narodowej w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.
2. Szczegółową organizację nauczania wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz
organizacji Szkoły opracowany przez Dyrektora Szkoły zatwierdzony przez organ prowadzący po zasięgnięciu
opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
3. Organizację stałych obowiązkowych oraz nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych
określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora Szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza
organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
4. Cykl kształcenia w szkole trwa 8 lat.
5. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział.
6. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.
7. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności Dyrektor Szkoły umożliwi
wychowawcy prowadzenie swojego oddziału przez cały etap kształcenia: w klasach I-III i klasach IV-VIII.
8. Formy realizowania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów ich
potrzeb oraz warunków środowiskowych Szkoły.
9. Zakres i rodzaj zajęć pozalekcyjnych ustala corocznie Dyrektor Szkoły z uwzględnieniem potrzeb
zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz możliwości organizacyjnych Szkoły.
§ 13. 1. W szkole organizowane są:
1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne;
2) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów;
3) zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze;
4) zajęcia specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub
pomocy psychologiczno – pedagogicznej: korekcyjno – kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne
oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym.
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2. Szkoła prowadzi zajęcia dodatkowe wspierające proces edukacyjny, z uwzględnieniem potrzeb
rozwojowych uczniów w tym:
1) szkolne koło sportowe;
2) koła zainteresowań i koła przedmiotowe;
3) zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty.
3. Uczeń może uczestniczyć w zajęciach o których mowa w ust. 2 za zgodą rodziców (prawnych
opiekunów . Udział uczniów w zajęciach dodatkowych jest nieodpłatny.
4. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć
edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony
w tygodniowym rozkładzie zajęć.
5. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący te
zajęcia zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
6. W klasach IV-VIII podstawową formą pracy są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone
w systemie klasowo - lekcyjnym.
7. W szczególności zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze korekcyjno-kompensacyjne, gimnastyka
korekcyjna język angielski język niemiecki informatyka i wychowanie fizyczne mogą być prowadzone poza
systemem klasowo - lekcyjnym w grupach międzyoddziałowych.
8. Przerwy śródlekcyjne trwają 5, 10 i 15 minut.
9. Lekcje języków obcych wychowania fizycznego i informatyki w klasach IV-VIII odbywają się
w grupach, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów
szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (na podstawie pisemnego porozumienia
zawartego pomiędzy Dyrektorem Szkoły lub za jego zgodą – z poszczególnymi nauczycielami a zakładem
kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą .
§ 14. 1. Szkoła zapewnia uczniom opiekę i pełne bezpieczeństwo pod względem fizycznym i psychicznym
w czasie organizowanych przez nauczycieli zajęć na terenie oraz poza terenem Szkoły.
2. Zasady sprawowania opieki nad uczniami w czasie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć są
następujące:
1) z chwilą wejścia na teren Szkoły oraz na zajęcia wszyscy uczniowie znajdują się pod opieką pracowników
pedagogicznych, a w szczególności nauczyciela prowadzącego zajęcia;
2) pracownicy o których mowa wyżej są zobowiązani do:
a) przestrzegania zasad bezpieczeństwa uczniów na każdych zajęciach;
b) systematycznego kontrolowania obecności uczniów na każdej lekcji i zajęciach dodatkowych
reagowania na spóźnienia ucieczki z lekcji;
c) sprowadzenia uczniów do szatni po ostatniej lekcji i dopilnowanie tam porządku (w przypadku
uczniów kl. I – III);
d) zwracania uwagi na osoby postronne przebywające na terenie Szkoły;
e) zgłaszania Dyrektorowi Szkoły dostrzeżonych zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów oraz
zaistniałych podczas zajęć wypadków;
3) w sali gimnastycznej i na boisku szkolnym nauczyciel prowadzący zajęcia wykonuje wszelkie czynności
organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo zgodnie z Regulaminem sali gimnastycznej oraz
Regulaminem korzystania z boiska;
4) wszyscy uczniowie mają obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli dyżurujących oraz
pracowników obsługi Szkoły podczas wchodzenia do budynku korzystania z szatni oraz podczas przerw
międzylekcyjnych;
5) opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć jest możliwe pod warunkiem że
Dyrektor wyrazi na to zgodę a opiekę nad klasą przejmuje inny pracownik Szkoły.
3. W trakcie zajęć obowiązkowych nadobowiązkowych pozalekcyjnych i imprez szkolnych za
bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Zobowiązany jest on do niezwłocznego
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poinformowania Dyrektora Szkoły o każdym wypadku mającym miejsce podczas zajęć. Dyrektor Szkoły
powiadamia o zaistniałym wypadku pogotowie ratunkowe (w razie potrzeby rodziców (prawnych
opiekunów oraz organ prowadzący.
4. Podczas zajęć poza terenem Szkoły pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo uczniów
ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia a podczas wycieczek szkolnych - kierownik wycieczki wraz
z opiekunami.
5. Nauczyciele zobowiązani są do pełnienia dyżurów przed rozpoczęciem swoich zajęć w czasie przerw
międzylekcyjnych oraz po zajęciach według ustalanego harmonogramu.
6. Nauczyciele wychowania fizycznego pełnią dyżury w obiektach sportowych.
7. Dyżurującemu nauczycielowi nie wolno zejść z dyżuru do czasu zastąpienia go przez innego
nauczyciela.
8. Za nieobecnego nauczyciela dyżur pełni nauczyciel pełniący zastępstwo.
9. W swoim zakresie czynności każdy pracownik Szkoły posiada szczegółowy zapis o zakresie
odpowiedzialności związanej z określonym stanowiskiem pracy.
10. W
Szkole
nie mogą
być
stosowane
wobec
ucznia
żadne
zabiegi
bez zgody rodziców (prawnych opiekunów poza udzielaniem pomocy w nagłych wypadkach.

lekarskie

11. Pracownik Szkoły który powziął wiadomość o wypadku niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu
opiekę w szczególności sprowadza fachową pomoc medyczną i w miarę możliwości udziela poszkodowanemu
pierwszej pomocy.
12. W przypadku złego samopoczucia ucznia powiadamiany jest jego rodzic (prawny opiekun . Uczeń
pozostaje pod opieką pracowników Szkoły do czasu przybycia po niego rodzica (prawnego opiekuna .
13. Szkoła pomaga uczniom w zawieraniu umów na początku każdego roku szkolnego przedstawiając
możliwość ubezpieczenia zbiorowego w jednym wybranym przez Radę Rodziców towarzystwie
ubezpieczeniowym.
14. Uczniowie mają obowiązek przestrzegać godzin przyjścia i wyjścia ze Szkoły.
15. Rodzice (prawni opiekunowie uczniów na początku każdego roku szkolnego składają oświadczenie
o sposobie powrotu dziecka ze Szkoły do domu.
16. Podczas lekcji i przerw uczniowie nie mogą opuszczać terenu Szkoły.
17. Uczeń może być zwolniony z lekcji tylko na pisemną prośbę rodziców (prawnych opiekunów .
18. W Szkole organizuje się pracownie szkolne.
19. Zajęcia w pracowni szkolnej odbywają się pod nadzorem nauczyciela.
20. W pracowni powinien być wywieszony regulamin pracowni określający zasady BHP z którym
uczniowie muszą być zapoznani i zobowiązani do jego przestrzegania.
21.Szkoła zapewniając uczniom dostęp do Internetu, obowiązana jest podejmować działania
zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego
rozwoju, w szczególności zainstalować i aktualizować oprogramowanie zabezpieczające.
§ 15.1. W Szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny. Oprogramowanie to oraz usługi z nim związane
dostarczane są przez firmę zewnętrzną współpracującą ze Szkołą. Podstawą działania dziennika
elektronicznego jest umowa podpisana przez Dyrektora Szkoły i uprawnionego przedstawiciela firmy
dostarczającej i obsługującej system dziennika elektronicznego.
2. Za niezawodność działania systemu ochronę danych osobowych umieszczonych na serwerach oraz
tworzenie kopii bezpieczeństwa odpowiada firma nadzorująca pracę dziennika elektronicznego pracownicy
Szkoły którzy mają bezpośredni dostęp do edycji i przeglądania danych oraz rodzice (prawni opiekunowie)
w zakresie udostępnionych im danych. Szczegółową odpowiedzialność obu stron reguluje zawarta pomiędzy
stronami umowa oraz przepisy obowiązującego w Polsce prawa.
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§ 16. 1. W celu udzielania uczniom i ich rodzicom (prawnym opiekunom) poradnictwa zawodowego
w klasach VII i VIII w Szkole organizuje się poradnictwo zawodowe.
2. Zadania z zakresu doradztwa zawodowego realizowane są poprzez:
1) diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe;
2) gromadzenie aktualizację i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego
poziomu kształcenia;
3) kierowanie w sprawach trudnych do specjalistów: doradców zawodowych w poradniach psychologicznopedagogicznych i instytucjach rynku pracy, lekarzy itp.;
4) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących wspierających uczniów w świadomym planowaniu kariery
i podjęciu roli zawodowej poprzez przygotowanie ich do aktywnego poszukiwania pracy prezentowania się
na rynku pracy oraz wyposażenie ich w wiedzę na temat reguł i trendów rządzących rynkiem pracy;
5) prowadzenie poradnictwa zawodowego – indywidualnego i grupowego współpracę z nauczycielami,
wychowawcami i rodzicami (prawnymi opiekunami).
3. Szczegółowe informacje na temat doradztwa zawodowego zawarte są w rozdziale 14 Statutu Szkoły.
§ 17. 1. Szkoła organizuje i realizuje działania w zakresie wolontariatu.
2. W ramach wolontariatu uczniowie w szczególności:
1) zapoznawani są z ideą wolontariatu jaką jest zaangażowanie do czynnej dobrowolnej i bezinteresownej
pomocy innym;
2) rozwijają postawy życzliwości zaangażowania otwartości i wrażliwości na potrzeby innych;
3) udzielają pomocy koleżeńskiej oraz uczestniczą w obszarze życia społecznego;
4) są włączani do bezinteresownych działań na rzecz osób oczekujących pomocy pracy na rzecz Szkoły;
5) wspierają ciekawe inicjatywy młodzieży szkolnej;
6) promują ideę wolontariatu w Szkole.
3.Szczegółową organizację wolontariatu w Szkole określa Regulamin Wolontariatu.
§ 18. 1. W zakresie działalności innowacyjnej Szkoła współdziała ze stowarzyszeniami lub innymi
organizacjami.
2. Szczegółowe zasady współpracy ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami w zakresie działalności
innowacyjnej określają odrębne przepisy.
§ 19.1. W Szkole mogą być wprowadzane innowacje pedagogiczne i prowadzone zajęcia
eksperymentalne. Innowacją pedagogiczną są nowatorskie rozwiązania programowe organizacyjne lub
metodyczne mające na celu poprawę jakości pracy Szkoły i efektywność kształcenia.
2. Innowacja może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne. Innowacja może być
wprowadzona w całej Szkole lub w oddziale lub grupie.
3. Szczegółowe zasady wprowadzania innowacji w Szkole określają odrębne przepisy.
§ 20. 1. W Szkole funkcjonuje biblioteka szkolna.
2. Biblioteka jest:
1) interdyscyplinarną pracownią ogólnoszkolną w której uczniowie uczestniczą w zajęciach prowadzonych
przez bibliotekarza (lekcje biblioteczne oraz indywidualnie pracują nad zdobywaniem i poszerzaniem
wiedzy;
2) ośrodkiem informacji dla uczniów nauczycieli i rodziców;
3) ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej.
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3. Zadaniem biblioteki jest:
gromadzenie opracowanie przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych;
obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów biblioteki szkolnej i mediateki
prowadzenie działalności informacyjnej;
zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych i informacyjnych;
podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej;
wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania;
przysposabianie uczniów do samokształcenia działanie na rzecz przygotowania uczniów do korzystania
z różnych mediów źródeł informacji i bibliotek;
8) rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów;
9) kształtowanie ich kultury czytelniczej zaspokajanie potrzeb kulturalnych;
10) organizacja wystaw okolicznościowych.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

4. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:
1) w zakresie pracy pedagogicznej:
a) wypożyczanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych zgodnie z Regulaminem biblioteki
b) prowadzenie działalności informacyjnej i propagującej czytelnictwo bibliotekę i jej zbiory
c) prowadzenie różnych form pracy w zakresie upowszechniania czytelnictwa
d) udzielanie uczniom porad w doborze lektury w zależności od indywidualnych zainteresowań i potrzeb,
e) współpraca z wychowawcami nauczycielami przedmiotów z innymi bibliotekami w realizacji zadań
dydaktyczno–wychowawczych Szkoły także w rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów
i przygotowaniu ich do samokształcenia;
2) w zakresie prac organizacyjno- technicznych:
a) troszczenie się o właściwą organizację wyposażenie i estetykę biblioteki
b) gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem programowym szkoły i jej potrzebami,
c) ewidencjonowanie i opracowywanie techniczne zbiorów i konserwacja zbiorów
d) selekcjonowanie zbiorów
e) prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki, statystyki okresowej indywidualnego pomiaru aktywności
czytelniczej uczniów,
f) planowanie pracy: opracowuje roczny ramowy plan pracy biblioteki oraz terminarz zajęć
bibliotecznych i imprez czytelniczych,
g) składanie do Dyrektora Szkoły rocznego sprawozdania z pracy biblioteki i oceny stanu czytelnictwa
w Szkole.
5. Nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest prowadzić politykę gromadzenia zbiorów kierując się
zapotrzebowaniem nauczycieli i uczniów analizą obowiązujących w Szkole programów i ofertą rynkową oraz
możliwościami finansowymi Szkoły.
6. Godziny otwarcia biblioteki zasady korzystania z jej zbiorów określa Regulamin biblioteki.
7. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor Szkoły.
§ 21. Zasady korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych
zakupionych z dotacji celowej.
1. Podręczniki materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe których zakupu dokonano z dotacji
celowej MEN są własnością Szkoły.
2. Ilekroć mowa jest o:
podręczniku – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego a zakupiony z
dotacji celowej;
b) materiale edukacyjnym – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik
umożliwiający realizację programu nauczania mający postać papierową lub elektroniczną;
a)

Statut Szkoły Podstawowej nr 58 im. Wandy Rutkiewicz we Wrocławiu

Strona 10

c)

materiale ćwiczeniowym – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów służący
utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności.

3. Zakupione podręczniki materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe wypożyczane są uczniom
nieodpłatnie na czas ich użytkowania w danym roku szkolnym.
4. Biblioteka nieodpłatnie:
1) wypożycza uczniom podręczniki i materiały edukacyjne mające postać papierową;
2) przekazuje uczniom bez obowiązku zwrotu do biblioteki materiały ćwiczeniowe.
5. Uczeń korzystający ze zbiorów biblioteki zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu biblioteki.
6. W przypadku czytelników do lat 15 wymagany jest podpis rodziców lub opiekunów prawnych którzy
wraz z podpisaniem zobowiązania ponoszą odpowiedzialność za przestrzeganie zasad korzystania ze zbiorów
przez dziecko.
7. Przed dniem rozpoczęcia roku szkolnego bibliotekarz przygotowuje zestawy składające się
z podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych dla każdego ucznia. Wydania materiałów uczniom dokonuje
bibliotekarz w obecności wychowawcy.
8. Uczeń podręczniki i materiały ćwiczeniowe użytkuje w Szkole i w domu.
9. W terminie wskazanym przez nauczyciela uczniowie zwracają wypożyczone podręczniki i materiały
edukacyjne do biblioteki. Do biblioteki nie zwraca się materiałów ćwiczeniowych które z chwilą
wypożyczenia pozostają na stałym wyposażeniu ucznia.
10. Poszanowanie zbiorów bibliotecznych – zasady użytkowania wypożyczonych podręczników
i materiałów edukacyjnych:
1) czytelnicy są zobowiązani do poszanowania wypożyczonych i udostępnionych im materiałów
bibliotecznych;
2) czytelnicy w chwili wypożyczenia lub udostępniania zbiorów winni zwrócić uwagę na ich stan.
W przypadku zauważonych braków i uszkodzeń należy to zgłosić bibliotekarzowi lub wychowawcy klasy;
3) podręcznik i materiały edukacyjne należy obłożyć;
4) zabrania się mazania pisania i rysowania w podręcznikach i materiałach edukacyjnych;
5) uczeń wykonuje ćwiczenia w materiałach ćwiczeniowych;
6) z podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych nie wyrywa się kartek;
7) podręczniki i materiały edukacyjne należy zwrócić do biblioteki w najlepszym możliwym stanie gdyż
w kolejnych dwóch latach będą wypożyczane następnym uczniom.
11. Uczeń odchodzący ze szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych podręczników do
biblioteki najpóźniej w dniu przerwania nauki.
12. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia podręczników
stwierdzone przy ich zwrocie.
13. W przypadku uszkodzenia zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego
w terminie wskazanym przez wychowawcę klasy po dwukrotnym pisemnym wezwaniu do zwrotu Szkoła
może żądać od rodziców (prawnych opiekunów ucznia zwrotu kosztu ich zakupu, zgodnie z cenami
ogłaszanymi przez właściwego ministra ds. oświaty. Zwrot pieniędzy następuje na konto budżetowe Szkoły.
§ 22. 1. Świetlica jest integralną częścią Szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania
Szkoły ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w Planie
Pracy Szkoły oraz w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym Szkoły.
1)

2. Cele i zadania świetlicy.
Celem działalności świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczodydaktycznej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.
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2)

Do zadań świetlicy należy:
a) organizowanie pomocy w nauce tworzenie warunków do nauki własnej przyzwyczajanie do
samodzielnej pracy,
b) organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniach i na
powietrzu mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny
c) ujawnianie i rozwijanie zainteresowań zamiłowań i uzdolnień organizowanie zajęć w tym zakresie
d) organizowanie kulturalnej rozrywki kształtowanie nawyków kulturalnego życia
e) kształtowanie nawyków higieny czystości dbałości o zachowanie zdrowia
f) rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności
g) współpraca z rodzicami wychowawcami klas a także pedagogiem szkolnym celem rozwiązywania
napotkanych trudności wychowawczych
h) zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w świetlicy.

3. Organizacja pracy w świetlicy
Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy codziennie w godz. 6.30-17.00 z przerwą na zajęcia
lekcyjne.
2) Liczba wychowanków w grupie wynosi 25 osób.
3) Świetlica jest bezpłatna.
4) Do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci z klas 1-3 następnie 4-8, w szczególności
rodziców pracujących sieroty dzieci z rodzin niepełnych.
5) Przed przyjęciem ucznia do świetlicy rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do wypełnienia Karty
zgłoszenia do świetlicy.
6) W momencie zapisu dziecka do świetlicy rodzice zapoznają się i akceptują Regulamin Świetlicy.
7) Każda zmiana telefonu adresu bądź osoby upoważnionej do odbioru dziecka powinna być niezwłocznie
zgłaszana nauczycielowi.
8) Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka.
9) W przypadku zdarzenia nagłego powodującego opóźnienie odbioru dziecka rodzice (prawni
opiekunowie) powinni powiadomić o tym nauczyciela dzwoniąc na nr tel. 71/ 798-69-31 w 202.
10) Samodzielny powrót dziecka do domu możliwy jest wyłącznie za pisemną zgodą rodziców (prawnych
opiekunów .
11) W sytuacji w której istnieje podejrzenie iż osoba odbierająca dziecko jest pod wpływem alkoholu lub
środków odurzających nauczyciel wzywa innego opiekuna do odbioru dziecka następnie:
a) o zaistniałej sytuacji nauczyciel niezwłocznie powiadamia Dyrektora Szkoły
b) z zaistniałej sytuacji nauczyciel sporządza notatkę służbową
c) w przypadku gdy nie ma innej osoby uprawnionej do odbioru dziecka nauczyciel wzywa policję.
12) Za rzeczy zniszczone przez dziecko odpowiadają rodzice (prawni opiekunowie) zgodnie ze Statutem.
13) Za rzeczy przynoszone przez dzieci do szkoły /telefony tablety zabawki/ świetlica nie ponosi
odpowiedzialności.
14) W świetlicy szkolnej mogą przebywać uczniowie nie zapisani do niej oczekujący na planowe zajęcia
lekcyjne lub pozalekcyjne.
15) Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy szkolnej określa Regulamin Świetlicy.
1)

§ 23. 1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków dostarczanych i częściowo przygotowywanych przez
pracowników cateringu dla dzieci przedszkolnych uczniów oraz pracowników Szkoły.
2. Posiłki wydawane są w czasie przerw pomiędzy zajęciami dydaktyczno-wychowawczymi w godzinach
12.00-14.30.
3. Wysokości opłat za posiłki zostają ustalone na podstawie przeprowadzonego przetargu na dany rok
szkolny.
4. Wpłaty i zwroty za posiłki w Szkole dokonywane są zgodnie z Umową podpisaną przez opiekunów
prawnych dzieci na dany rok szkolny.
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§ 24. Organizacja nauczania religii/etyki
1. W Szkole organizuje się nauczanie religii/etyki na życzenie rodziców (prawnych opiekunów . Życzenie
uczestnictwa w zajęciach religii i etyki wyraża się w formie jednorazowego pisemnego oświadczenia woli.
Oświadczenie woli rejestruje się w Dzienniku Wychowawcy wraz z podpisem rodzica (prawnego opiekuna).
W trakcie nauki oświadczenie woli można zmieniać. Po złożeniu oświadczenia uczestnictwa w odpowiednich
zajęciach udział w nich ucznia jest obowiązkowy.
2. Udział ucznia w zajęciach religii/etyki jest dobrowolny. Uczeń może uczestniczyć w dwóch rodzajach
zajęć.
3. W przypadku, gdy uczniowie/rodzice (prawni opiekunowie) wyrażą wolę uczestniczenia dziecka
w zajęciach zarówno z religii jak i z etyki Szkoła umożliwia im udział w zajęciach z obu przedmiotów
umieszczając odpowiednio (bezkolizyjnie godziny nauki religii i etyki w planie zajęć szkolnych.
4. W przypadkach gdy uczeń nie uczestniczy zajęciach wymienionych w ust. 1 Szkoła zapewnia opiekę
wychowawczą na czas odbywania zajęć.
5. Zajęcia z religii/etyki są organzowane w Szkole dla grup liczących 7 i więcej uczniów.
6. Zajęcia w Szkole z religii/etyki mogą być organizowane w grupach międzyoddziałowych.
7. W przypadkach gdy na zajęcia religii konkretnego wyznania lub etyki zgłosi mniej niż 7 uczniów
Dyrektor przekazuje oświadczenia do organu prowadzącego. Organ prowadzący w porozumieniu z właściwym
kościołem lub związkiem wyznaniowym organizuje naukę religii w grupach międzyszkolnych lub naukę etyki
w jednej ze szkół w grupach międzyszkolnych.
8. W sytuacjach jak w ust. 6 podstawę wpisania ocen z religii lub etyki do arkusza ocen i świadectwa
stanowi zaświadczenie wydane przez katechetę nauczyciela etyki prowadzących zajęcia w grupach
międzyszkolnych.
9. Ocena z religii/etyki wlicza się do średniej ocen uprawniających do otrzymania świadectwa
z wyróżnieniem. Oceny z religii/etyki nie mają wpływu na promocję ucznia.
10. Ocena z religii/etyki w klasach I – III wyrażana jest w skali stopni szkolnych.
11. W przypadku gdy uczeń uczestniczy w dwóch rodzajach edukacji na świadectwie i w arkuszu ocen
umieszcza się ocenę korzystniejszą dla ucznia.
12. Za treści nauczania religii określonego wyznania odpowiadają właściwe władze zwierzchnie kościoła lub
związku wyznaniowego.
§ 25.1. Uczniom danego oddziału lub grupie międzyoddziałowej organizuje się zajęcia z wychowania do
życia w rodzinie, w ramach godzin do dyspozycji dyrektora w wymiarze 14 godzin w każdej klasie w tym po
5 godzin z podziałem na grupy chłopców i dziewcząt.
2. Uczeń nie bierze udziału w zajęciach o których mowa w ust.1 jeżeli jego rodzice (prawni opiekunowie)
zgłoszą Dyrektorowi w formie pisemnej sprzeciw wobec udziału ucznia w zajęciach.
3. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na
ukończenie Szkoły przez ucznia.
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Rozdział 5
Oddziały przedszkolne
§ 26. 1. W celu umożliwienia rocznego przygotowania przedszkolnego w Szkole tworzy się oddziały
przedszkolne realizujące program wychowania przedszkolnego.
2. Celem wychowania przedszkolnego jest:
1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im
w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji;
2) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych
trudnych sytuacjach;
3) rozwijanie umiejętności społecznych;
4) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych
możliwościach fizycznych i intelektualnych;
5) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie
umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
6) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej oraz postawy patriotycznej.
3. Cele wychowania przedszkolnego realizowane są w szczególności poprzez:
1) kształtowanie czynności samoobsługowych nawyków higienicznych i kulturalnych;
2) wdrażanie dzieci do utrzymania ładu i porządku;
3) wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych które stosują w poznaniu i rozumieniu siebie
i swojego otoczenia;
4) kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz rozwijanie ich
sprawności ruchowej;
5) wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;
6) budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną;
7) wychowanie dla poszanowania otaczającej przyrody;
8) wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne;
9) prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju dzieci;
10) zapewnienie opieki dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
11) umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej etnicznej językowej i religijnej.
4. Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka
i przygotowaniu go do nauki w szkole realizowane jest poprzez uwzględnianie w swojej działalności
indywidualnych potrzeb emocjonalnych i poznawczych dzieci, konsultacje i zajęcia ze specjalistami a w
przypadku dzieci niepełnosprawnych z uwzględnieniem rodzaju ich niepełnosprawności.
5. Szczegółową liczbę uczniów w oddziale regulują odrębne przepisy.
6. Oddział przedszkolny funkcjonuje cały rok szkolny z wyjątkiem przerwy wakacyjnej ustalonej
przez organ prowadzący na wspólny wniosek Dyrektora Szkoły i Rady Rodziców.
7. Oddział przedszkolny pracuje w godzinach od 6.30 do 17.00 zatwierdzonych przez organ prowadzący.
8. Oddział przedszkolny czynny jest pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku.
9. Świadczenia oddziału przedszkolnego przedszkola w zakresie nauczania, wychowania i opieki
w wymiarze 5 godzin dziennie są realizowane bezpłatnie.
10. Świadczenia oddziału przedszkolnego przedszkola
w godzinach od 8:00 do 13:00.
Statut Szkoły Podstawowej nr 58 im. Wandy Rutkiewicz we Wrocławiu

o których mowa w ust. 9 realizowane są

Strona 14

11. Dopuszcza się możliwość dłuższego odpłatnego pobytu dziecka w placówce. Zasady odpłatności
określa uchwała Rady Miejskiej Wrocławia.
12. Dzienny czas pracy oddziału przedszkolnego uwzględnia przepisy w sprawie realizacji podstawy
programowej wychowania przedszkolnego.
§ 22. 1. Organizację pracy oddziału przedszkolnego w Szkole określa ramowy rozkład dnia ustalony przez
Dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny
pracy, zasady zapewniania odpowiedniej liczby dzieci w oddziale oraz oczekiwań rodziców (prawnych
opiekunów .
2. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut.
3. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest wg przyjętego przedszkolnego
programu nauczania umożliwiającego realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
4. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających nauki języka
obcego nauki religii powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić 30 minut.
5. Sposób prowadzenia przez nauczyciela oddziału przedszkolnego dokumentacji regulują odrębne
przepisy.
§ 27. 1. Oddział przedszkolny zapewnia dzieciom bezpieczeństwo w szczególności poprzez:
a) sprawowanie przez nauczycieli którym powierzono dzieci
b) przyjęcia odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka od momentu oddania dziecka przez rodziców
(prawnych opiekunów pod opiekę nauczycieli
c) zapewnienie dzieciom pełnego poczucia bezpieczeństwa – zarówno pod względem fizycznym jak
i psychicznym.
2. Opiekę nad dziećmi podczas zajęć poza terenem Szkoły w trakcie organizowanych wycieczek, sprawują
nauczyciele których opiece powierzono oddziały uczestniczące w zajęciach lub nauczyciele wyznaczeni przez
Dyrektora oraz – w razie potrzeby – za zgodą Dyrektora inne osoby dorosłe w szczególności rodzice (prawni
opiekunowie).
3. Obowiązki opiekunów podczas organizowanych wycieczek określają odrębne przepisy.
§ 28. Nauczyciele oraz inni pracownicy oddziału przedszkolnego:
1) zapewniają bezpieczeństwo dzieciom w czasie organizowanych zajęć;
2) współdziałają z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci,
z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających z programu wychowania
przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka jego
zachowania i rozwoju,
3) planują i prowadzą pracę dydaktyczno-wychowawczą oraz odpowiadają za jej jakość;
4) prowadzą obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci
oraz dokumentują te obserwacje;
5) współpracują ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną opiekę zdrowotną
i inną.
§ 29. Do oddziału przedszkolnego mogą uczęszczać dzieci którym na podstawie odrębnych przepisów
odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.
§ 30. 1. Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z oddziału przedszkolnego dokonywane jest przez rodziców
(prawnych opiekunów lub upoważnioną przez nich osobę pełnoletnią.
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2. Upoważnienie dokonywane jest w formie pisemnej.
3. Rodzice (prawni opiekunowie obowiązani są przekazać dziecko pod opiekę nauczycielce wyklucza się
pozostawienie samych dzieci przed budynkiem lub w szatni.
4. Dzieci przyprowadzane do zerówki szkolnej przed godziną 8.00 pozostają pod opieką nauczyciela
dyżurującego.
5. Dzieci odbierane z zerówki szkolnej po godzinie 13.00 pozostają pod opieką nauczyciela dyżurującego.
Dzieci muszą być odebrane do godziny 17.00.
6. Fakt odbioru dziecka należy zgłosić nauczycielowi.
7. Niedopuszczalne jest odbieranie dziecka przez osobę będącą w stanie wskazującym na spożycie alkoholu
lub będącą pod wpływem środków odurzających.
8. W przypadku nieodebrania dziecka o czasie Szkoła informuje o tym fakcie policję
pośrednictwem przekazuje dziecko właściwej placówce opiekuńczej.

a za jej

§ 31. 1. Rodzice (prawni opiekunowie dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego zobowiązani są
do:
1) powiadomienia o terminie nieobecności dziecka najpóźniej w drugim dniu nieobecności dziecka;
2) złożenia pisemnego usprawiedliwienia długotrwałej ciągłej nieobecności dziecka obejmującej co najmniej
25 % dni w miesiącu kalendarzowym.
2. Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy
dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego w Szkole w przypadku:
1) zalegania za ponad trzy miesiące z opłatą za świadczenia oddziału przedszkolnego;
2) nieusprawiedliwionej absencji dziecka trwającej ponad 1 miesiąc;
3) zachowań dziecka które zagrażają bezpieczeństwu swojemu lub innych wychowanków;
4) nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego Statutu.
Rozdział 6
Oddziały integracyjne
§ 32. 1. W Szkole funkcjonują oddziały integracyjne.
2. Do oddziałów integracyjnych przyjmowane są dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
skierowane przez organ prowadzący na podstawie odrębnych przepisów.
3. Pracę nauczycieli w klasach integracyjnych wspomagają specjaliści: pedagog logopeda psycholog i inni
w miarę możliwości Szkoły i potrzeb ucznia.
4. Liczbę uczniów w oddziale integracyjnym ustala się zgodnie z odrębnymi przepisami.
5. W Szkole za zgodą organu prowadzącego można zatrudniać dodatkowo nauczycieli posiadających
kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów
niepełnosprawnych niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
6. Pedagodzy specjalni, o których mowa w ust. 5:
1 prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z innymi nauczycielami i ze
specjalistami realizują zintegrowane działania i zajęcia określone w programie;
2 prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami pracę wychowawczą z uczniami
niepełnosprawnymi niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;
3 uczestniczą w miarę potrzeb w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz
w zintegrowanych działaniach i zajęciach określonych w programie realizowanych przez nauczycieli
i specjalistów;
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4 udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom i specjalistom
realizującym zintegrowane działania i zajęcia określone w programie, w doborze form i metod pracy
z uczniami niepełnosprawnymi niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem
społecznym.
7. W zakresie organizacji nauczania i oceniania w tych oddziałach stosuje się postanowienia Statutu.
Rozdział 7
Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły
§ 33. 1. Zasady zatrudniania pracowników Szkoły określają odrębne przepisy.
2. Liczbę pracowników Szkoły ustala Dyrektor Szkoły a zatwierdza organ prowadzący.
3. Dla poszczególnych pracowników Szkoły ich szczegółowe zakresy obowiązków określa Dyrektor
Szkoły.
4. Nauczycielom zatrudnionym w Szkole zapewniona jest ochrona przysługująca funkcjonariuszom
publicznym.
§ 34. 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada za jakość
i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
2. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:
1) dbałość o życie zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć organizowanych przez Szkołę;
2) prawidłowe organizowanie procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy
merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu nauczania danego przedmiotu
wybór optymalnych form organizacyjnych i metod nauczania w celu maksymalnego ułatwienia uczniom
zrozumienia istoty realizowanych zagadnień motywowanie uczniów do aktywnego udziału w lekcji
formułowania własnych opinii i sadów wybór odpowiedniego podręcznika i poinformowanie o nim
uczniów;
3) kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;
4) dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji pokoju
i przyjaźni między ludźmi różnych narodów ras i światopoglądów;
5) tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej wykonywanie pomocy dydaktycznych wspólnie
z uczniami udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych (zgłaszanie dyrekcji
zapotrzebowania pomoc w zakupie dbałość o pomoce i sprzęt szkolny;
6) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych
a w szczególności rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;

potrzeb

rozwojowych,

7) prowadzenie zindywidualizowanej pracy z uczniem o specjalnych potrzebach na obowiązkowych
i dodatkowych zajęciach;
8) wnioskowanie do wychowawcy o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną ucznia w przypadkach
gdy podejmowane przez nauczyciela działania nie przyniosły oczekiwanych zmian lub gdy nauczyciel
zdiagnozował wybitne uzdolnienia;
9) dostosowanie wymagań edukacyjnych z nauczanego przedmiotu (zajęć do indywidualnych potrzeb
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
a) posiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz
ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia
na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia wychowania i opieki dla
dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach szkołach
i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych albo przepisów w sprawie warunków organizowania
kształcenia wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych
społecznie w specjalnych przedszkolach szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach
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b) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego orzeczenia,
c) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,
o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej,
w tym poradni specjalistycznej - na podstawie tej opinii,
d) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w lit. a – c który objęty jest pomocą
psychologiczno-pedagogiczną w szkole - na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego
przez nauczycieli i specjalistów o którym mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach szkołach i placówkach;
e) posiadających opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania określonych ćwiczeń na
wychowaniu fizycznym;
10) bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie bieżące wiedzy i umiejętności uczniów
z zachowaniem wspierającej i motywującej funkcji oceny;
11) uzasadnianie wystawianych ocen w sposób określony w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania;
12) zachowanie jawności ocen dla ucznia i rodzica (prawnego opiekuna);
13) udostępnianie pisemnych prac uczniów zgodnie z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania;
14) informowanie rodziców (prawnych opiekunów o przewidywanych rocznych klasyfikacyjnych ocenach
według formy ustalonej w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania;
15) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów ich zdolności i zainteresowań m.in. poprzez pomoc
w rozwijaniu szczególnych uzdolnień i zainteresowań przygotowanie do udziału w konkursach
zawodach;
16) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniów rozpoznanie możliwości
i potrzeb ucznia w porozumieniu z wychowawcą;
17) współpraca z wychowawcą i samorządem klasowym;
18) indywidualne kontakty z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów;
19) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej aktywny udział
we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej i udział w lekcjach koleżeńskich uczestnictwo
w konferencjach metodycznych oraz innych formach doskonalenia organizowanych przez OKE lub inne
instytucje w porozumieniu z dyrekcją Szkoły zgodnie ze szkolnym planem WDN;
20) aktywny udział w życiu Szkoły: uczestnictwo w uroczystościach i imprezach organizowanych przez
Szkołę opieka nad uczniami skupionymi w organizacji kole przedmiotowym kole zainteresowań lub
innej formie organizacyjnej;
21) przestrzeganie dyscypliny pracy: aktywne pełnienie dyżuru przez całą przerwę międzylekcyjną
natychmiastowe informowanie dyrekcji o nieobecności w pracy punktualne rozpoczynanie i kończenie
zajęć;
22) prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej terminowe dokonywanie prawidłowych wpisów do
dziennika arkuszy ocen i innych dokumentów, a także potwierdzanie własnoręcznym podpisem odbyte
zajęcia;
23) kierowanie się w swoich działaniach dobrem ucznia a także poszanowanie godności osobistej ucznia;
24) przestrzeganie tajemnicy służbowej i ochrona danych osobowych uczniów i rodziców (prawnych
opiekunów ;
25) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze;
26) dokonanie wyboru podręczników i programu nauczania lub opracowanie własnego programu nauczania
i zapoznanie z nimi uczniów i rodziców (prawnych opiekunów , po uprzednim przedstawieniu ich do
zaopiniowania przez Radę Pedagogiczną;
27) uczestniczenie w przeprowadzaniu egzaminu w ostatnim roku nauki w Szkole.
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3. Każdy nauczyciel organizuje zajęcia pozalekcyjne (w wymiarze co najmniej 2 godzin tygodniowo),
w ramach statutowych działań Szkoły zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami uczniów i rodziców. Mogą one
spełniać funkcje korekcyjno-kompensacyjne terapeutyczne i wyrównawcze dla uczniów z dysfunkcjami
i / lub specyficznymi trudnościami w nauce a także mogą wspierać w rozwoju indywidualnym uczniów
szczególnie uzdolnionych.
§ 35. 1. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,
a w szczególności:
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia proces jego uczenia się oraz przygotowanie do
życia w rodzinie i społeczeństwie;
2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;
3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów pomiędzy
uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.
2.

Wychowawca realizuje zadania poprzez:

1) bliższe poznanie uczniów ich zdrowia cech osobowościowych warunków rodzinnych i bytowych, ich
potrzeb i oczekiwań;
2) rozpoznawanie i diagnozowanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych
wychowanków;
3) wnioskowanie o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
4) tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny opiekę
wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania;
5) ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym (kl.1 oraz pomoc w rozwiązywaniu konfliktów
z rówieśnikami;
6) pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle konfliktów rodzinnych niepowodzeń szkolnych
spowodowanych trudnościami w nauce;
7) organizowanie życia codziennego wychowanków w Szkole wdrażanie ich do współpracy i współdziałania
z nauczycielami i wychowawcą;
8) realizację planu zajęć do dyspozycji wychowawcy;
9) czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów 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 zróżnicowanych wymagań wobec uczniów i sposobu udzielania im pomocy w nauce;
11) rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się wdrażanie efektywnych technik uczenia się;
12) wdrażanie uczniów do wysiłku rzetelnej pracy cierpliwości pokonywania trudności odporności na
niepowodzenia porządku i punktualności do prawidłowego i efektywnego organizowania sobie pracy;
13) systematyczne interesowanie się postępami (wynikami uczniów w nauce: zwracanie szczególnej uwagi
zarówno na uczniów szczególnie uzdolnionych jak i na tych którzy mają trudności i niepowodzenia
w nauce analizowanie wspólnie z wychowankami samorządem klasowym nauczycielami i rodzicami
(prawnymi opiekunami) przyczyn niepowodzeń uczniów w nauce pobudzanie dobrze i średnio uczących
się do dalszego podnoszenia wyników w nauce czuwanie nad regularnym uczęszczaniem uczniów na
zajęcia lekcyjne, badanie przyczyn opuszczania przez wychowanków zajęć szkolnych udzielanie
wskazóweki pomocy tym którzy (z przyczyn obiektywnych opuścili znaczną ilość zajęć szkolnych
i mają trudności w uzupełnieniu materiału;
14) wdrażanie wychowanków do społecznego działania oraz kształtowania właściwych postaw moralnych
kształtowanie właściwych stosunków miedzy uczniami - życzliwości współdziałania wzajemnej pomocy
wytwarzanie atmosfery sprzyjającej rozwijaniu wśród nich koleżeństwa i przyjaźni kształtowanie
umiejętności wspólnego gospodarowania na terenie klasy odpowiedzialności za ład czystość estetykę
klas pomieszczeń i terenu Szkoły rozwijanie samorządności i inicjatyw uczniowskich;
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15) podejmowanie działań umożliwiających pożyteczne i wartościowe spędzanie czasu wolnego, pobudzanie
do różnorodnej działalności i aktywności sprzyjającej wzbogacaniu osobowości i kierowanie tą
aktywnością rozwijanie zainteresowań i zamiłowań interesowanie się udziałem uczniów w życiu Szkoły
konkursach, zawodach, ich działalnością w kołach i organizacjach;
16) tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości i zaufaniu, m.in. poprzez
organizację zajęć pozalekcyjnych wycieczek biwaków rajdów obozów wakacyjnych zimowisk
wyjazdów na „ zielone szkoły”;
17) tworzenie warunków umożliwiających uczniom odkrywanie i rozwijanie pozytywnych stron ich
osobowości: stwarzanie uczniom warunków do wykazania się nie tylko zdolnościami poznawczymi ale
także – poprzez powierzenie zadań na rzecz spraw i osób drugich – zdolnościami organizacyjnymi
opiekuńczymi artystycznymi menedżerskimi przymiotami ducha i charakteru;
18) wdrażanie uczniów do dbania o zdrowie higienę osobistą i psychiczną o stan higieniczny otoczenia oraz
do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w Szkole i poza Szkołą;
19) współpraca z rodzicami (prawnymi opiekunami uczniów w sprawach ich zdrowia organizowanie opieki i
pomocy materialnej uczniom;
20) udzielanie pomocy rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych
występowanie do organów szkoły i innych instytucji z wnioskami o udzielenie pomocy;
21) czuwanie nad realizacją obowiązku szkolnego przez uczniów swojej klasy.
3. Wychowawca ustala ocenę zachowania swoich wychowanków po zasięgnięciu opinii ucznia jego
kolegów i nauczycieli wnioskuje w sprawie przyznawania nagród i udzielania kar. Wychowawca ma prawo
ustanowić przy współpracy z Klasową Radą rodziców własne formy nagradzania i motywowania
wychowanków.
§ 36. Zadania nauczycieli w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom
1. Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie zdrowie i bezpieczeństwo uczniów nad którymi sprawuje
opiekę podczas zajęć edukacyjnych organizowanych przez Szkołę.
2. Nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia odnośnie bhp
i p/poż. a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu.
3. Nauczyciel jest zobowiązany pełnić dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych przez Dyrektora
szkoły. W czasie dyżuru nauczyciel jest zobowiązany do:
1) punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu podlegającym jego nadzorowi;
2) aktywnego pełnienia dyżuru - reagowania na wszelkie przejawy zachowań odbiegających od przyjętych
norm. W szczególności powinien reagować na niebezpieczne zagrażające bezpieczeństwu uczniów
zachowania (agresywne postawy wobec kolegów bieganie siadanie na poręcze schodów parapety
okienne i inne). Nauczyciel nie może zajmować się sprawami postronnymi jak przeprowadzanie rozmów
z rodzicami i innymi osobami i czynnościami które przeszkadzają w czynnym spełnianiu dyżuru;
3) przestrzegania zakazu otwierania okien na korytarzach obowiązku zamykania drzwi do sal lekcyjnych;
4) dbania by uczniowie nie śmiecili nie brudzili nie dewastowali ścian ławek i innych urządzeń szkolnych
oraz by nie niszczyli roślin i dekoracji;
5) zwracania uwagi na przestrzeganie przez uczniów ustalonych zasad wchodzenia do budynku szkolnego
lub sal lekcyjnych;
6) egzekwowania by uczniowie nie opuszczali terenu szkoły podczas przerw;
7) niedopuszczanie do palenia papierosów na terenie szkoły - szczególnie w toaletach szkolnych;
8) natychmiastowego zgłoszenia dyrekcji Szkoły faktu zaistnienia wypadku i podjęcia działań zmierzających
do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki oraz zabezpieczenia miejsca wypadku.
9) nadzorowania toalet i półpiętra jeżeli pełni dyżur na korytarzu;
10) nadzorowania całego terenu boiska jeżeli pełni tam dyżur;
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11) pełnienia dyżuru ciągłego w pierwszym miesiącu nauki każdego roku szkolnego do momentu
szczegółowego opracowania planu dyżurów;
12) pełnienia wyznaczonego dyżuru za nieobecnych nauczycieli;
13) sprowadzania uczniów z klas I-III po skończonych lekcjach do szatni szkolnej lub świetlicy.
4. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa i poinformowania
o tym fakcie Dyrektora Szkoły lub Wicedyrektora;
5. Nauczyciel obowiązany jest zapewnić właściwy nadzór i bezpieczeństwo uczniom biorącym udział
w pracach na rzecz Szkoły i środowiska. Prace mogą być wykonywane po zaopatrzeniu uczniów w odpowiedni
do ich wykonywania sprzęt urządzenia i środki ochrony indywidualnej.
6. Nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia z zagrożonych miejsc osoby
powierzone opiece jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć.
7. Nauczyciel nie rozpoczyna zajęć jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach w których mają być
prowadzone zajęcia, stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa.
8. Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć
edukacyjnych oraz respektowania prawa uczniów do pełnych przerw międzylekcyjnych.
9. Nauczyciel ma obowiązek zapoznać się i przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w Szkole.
10. Nauczyciel organizujący wyjście uczniów ze Szkoły lub wycieczkę ma obowiązek przestrzegać zasad
ujętych w procedurze organizacji wycieczek szkolnych i zagranicznych obowiązującej w Szkole.
11. Nauczyciel w trakcie prowadzonych zajęć w klasie:
1) ma obowiązek wejść do sali pierwszy by sprawdzić czy warunki do prowadzenia lekcji nie zagrażają
bezpieczeństwu uczniów i nauczyciela. Jeżeli sala lekcyjna nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa
nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do Dyrektora Szkoły celem usunięcia usterek. Do czasu naprawienia
usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu;
2) podczas zajęć nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez żadnej opieki;
3) w razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia jeśli stan jego zdrowia pozwala należy skierować go
w towarzystwie drugiej osoby do pielęgniarki szkolnej. Jeśli zaistnieje taka potrzeba udzielić mu
pierwszej pomocy. O zaistniałej sytuacji należy powiadomić rodziców (prawnych opiekunów ucznia.
Jeśli jest to nagły wypadek powiadomić Dyrektora Szkoły;
4) nauczyciel powinien kontrolować właściwą postawę uczniów w czasie zajęć. Korygować zauważone
błędy i dbać o czystość ład i porządek podczas trwania lekcji i po jej zakończeniu;
5) po skończonej lekcji nauczyciel powinien sam otworzyć drzwi by nie dopuścić do gwałtownego ich
otwarcia przez wybiegających uczniów;
6) uczniów chcących skorzystać z toalety nauczyciel zwalnia pojedynczo;
7) przed rozpoczęciem lekcji nauczyciel zobowiązany jest do wywietrzenia sali lekcyjnej zapewnienia
właściwego oświetlenia i temperatury;
8) nauczyciel ustala zasady korzystania z sali lekcyjnej.
12. Wychowawcy klas są zobowiązani zapoznać uczniów z:
1) sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia życia i zdrowia;
2) z planami ewakuacji oznakowaniem dróg ewakuacyjnych;
3) zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie zagrożenia.
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§ 37. Do zadań i obowiązków nauczycieli w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy:
1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
uczniów z tym że nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej prowadzą obserwację pedagogiczna mającą na
celu rozpoznanie u uczniów trudności w uczeniu się deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności
językowych oraz ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się;
2) określanie mocnych stron predyspozycji i uzdolnień uczniów;
3) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów w tym
barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły;
4) świadczenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bieżącej pracy z uczniem;
5) dostosowywanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości uczniów;
6) udział w pracach zespołu wychowawczego przy opracowywaniu zintegrowanych działań nauczycieli w celu
podniesienia efektywności uczenia się i poprawy funkcjonowania ucznia w Szkole;
7) udział w pracach zespołu oceniającego efektywność świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej
i planującego dalsze działania oraz zebraniach organizowanych przez wychowawcę;
8) uzupełnianie Karty dostosowań wymagań edukacyjnych prowadzonych przez wychowawcę w obszarze
dostosowania treści przedmiotowych;
9) dostosowywanie metod i form pracy do sposobów uczenia się ucznia;
10) indywidualizowanie pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych
odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia;
11) prowadzenie dokumentacji na potrzeby zajęć dodatkowych (dydaktyczno –wyrównawczych, rewalidacyjno
– kompensacyjnych, pracy z uczniem zdolnym i innych specjalistycznych);
12) współdziałanie z innymi nauczycielami uczącymi w klasie w celu zintegrowania i ujednolicenia
oddziaływań na ucznia oraz wymiany doświadczeń i komunikowania postępów ucznia;
13) prowadzenie działań
i behawioralnej;

służących

wszechstronnemu

rozwojowi

ucznia

w

sferze

emocjonalnej

14) udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem zasobów ucznia jego
rodziny otoczenia społecznego i instytucji pomocowych;
15) komunikowanie rodzicom (prawnym opiekunom) postępów ucznia oraz efektywności świadczonej
pomocy;
16) stosowanie oceniania wspierającego ucznia z zachowaniem przede wszystkim charakteru motywującego
oceny w tym przekazywanie podczas różnych form oceniania informacji zwrotnej zawierającej
4 elementy:
a) wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia
b) odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia aby uzupełnić braki
w wiedzy oraz opanować wymagane umiejętności
c) przekazanie uczniowi wskazówek w jaki sposób powinien poprawić pracę
d) wskazanie uczniowi sposobu w jaki powinien pracować dalej.
§ 38. 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół którego zadaniem jest
w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie
2. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych tworzą zespoły
przedmiotowe.
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3. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje jego przewodniczący powoływany przez Dyrektora Szkoły na
wniosek zespołu.
4. Zespół przedmiotowy realizuje własne cele i zadania określone w planie pracy sporządzonym na dany
rok szkolny, zgodnie z założeniami planu pracy Szkoły.
5. Do zadań zespołu przedmiotowego należy m.in.:
1) opracowanie kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu badania osiągnięć;
2) stymulowanie rozwoju uczniów;
3) opiniowanie przygotowanych w Szkole autorskich programów nauczania;
4) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli.
§ 39. 1. W celu prawidłowego funkcjonowania Szkoły zatrudnia się pracowników administracji
i obsługi.
2. Do ogólnego zakresu zadań pracowników administracji i obsługi należy:
1) znajomość i przestrzeganie przepisów ogólnych obowiązujących w Szkole oraz przepisów BHP i ppoż.
obowiązków wynikających z zakresu zajmowanego stanowiska lub dotyczących wykonywanej pracy;
2) przestrzeganie obowiązujących norm prawnych i społecznych zasad porządkowych oraz poleceń
i wymagań stawianych przez Dyrektora Szkoły;
3) sumienne i terminowe wykonywanie zadań;
4) przestrzeganie zasad
w środowisku pracy;

dobrego

współżycia

oraz

dbałość

o właściwe

stosunki

międzyludzkie

5) udzielanie uczniom pomocy na terenie należącym do Szkoły w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa.
3. Szczegółowe zakresy obowiązków pracowników o których mowa w ust. 1 i 2 określa Dyrektor.
Rozdział 8
Rodzice (prawni opiekunowie)
§ 40. 1. Szkoła traktuje rodziców (prawnych opiekunów jako pełnoprawnych partnerów w procesie
edukacyjnym wychowawczym i profilaktycznym oraz stwarza warunki do aktywizowania rodziców.
2. Rodzice (prawni opiekunowie)i nauczyciele współdziałają ze szkołą w sprawach wychowania
i kształcenia dzieci.
3. Rodzice (prawni opiekunowie) współpracując ze Szkołą mają prawo do:
1) znajomości Statutu a wszczególności do znajomości celów i zadań Szkoły Programu WychowawczoProfilaktycznego Szkoły;
2) zgłaszania do Programu Wychowawczo-Profilaktycznego swoich propozycji;
3) współudziału w pracy wychowawczej;
4) znajomości organizacji pracy Szkoły w danym roku szkolnym;
5) znajomości przepisów dotyczących oceniania klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania
egzaminów;
6) uzyskiwania informacji na temat swojego dziecka - jego zachowania, postępów w nauce i przyczyn
trudności frekwencji ucznia (uzyskiwanie informacji ma miejsce w czasie zebrań rodziców
indywidualnego spotkania się z nauczycielem po uprzednim określeniu terminu i miejsca spotkania,
telefonicznie lub pisemnie);
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) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Szkoły.
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4. Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek:
dopełnienia formalności związanych ze zgłoszeniem dziecka do Szkoły;
zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
interesowania się postępami dziecka w nauce jego frekwencją;
zaopatrzenia dziecka w niezbędne pomoce szkolne;
interesowania się pracą domową oraz zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie
się do zajęć szkolnych;
6) przeglądania zeszytów swoich dzieci zachęcanie do starannego ich prowadzenia
7) dbania o właściwy strój i higienę osobistą swojego dziecka;
8) dbania aby dziecko spożyło posiłek w domu i w Szkole;
9) interesowania się zdrowiem dziecka i współpracowania z pielęgniarką szkolną;
10) współpracowania z nauczycielami w przezwyciężaniu trudności w nauce dziecka trudności
wychowawczych i rozwijaniu zdolności;
11) pokrywania szkód umyślnie spowodowanych przez dziecko;
12) uczestniczenia w zebraniach zgodnie z ustalonym na dany rok szkolny harmonogramem zebrań.
1)
2)
3)
4)
5)

Rozdział 9
Prawa i obowiązki członków społeczności szkolnej
§ 41.1. Członkiem społeczności Szkoły staje się każdy kto został przyjęty do Szkoły w określony przez
zasady przyjmowania sposób.
2. Wraz z zakończeniem nauki lub pracy w Szkole traci się członkostwo społeczności szkolnej.
§ 42.1. Żadne prawa obowiązujące w Szkole nie mogą być sprzeczne z międzynarodowymi prawami
człowieka i dziecka.
2. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej są równi wobec prawa bez względu na różnice rasy płci
religii poglądów politycznych czy innych przekonań narodowości pochodzenia społecznego.
§ 43.Traktowanie członków społeczności Szkoły.
1. Nikt nie może być poddawany okrutnemu nieludzkiemu upokarzającemu traktowaniu lub karaniu.
2. Żaden członek społeczności Szkoły nie może podlegać bezprawnej ingerencji w sferę jego życia
prywatnego.
3. Szerzenie nienawiści lub pogardy wywoływanie waśni lub poniżanie członka społeczności Szkoły ze
względu na różnice narodowości rasy wyznania jest zakazane i karane.
4. Nikogo nie wolno zmuszać do uczestniczenia lub nieuczestniczenia w czynnościach obrzędach
religijnych lub nauce religii.

1)
2)
3)
4)

5. Każdy bez względu na swój wiek i funkcję w Szkole ma obowiązek:
poszanowania godności osobistej dobrego imienia i własności pozostałych osób
przestrzegania zasady poszanowania cudzej godności w kontaktach z innymi ludźmi
zachowania tajemnicy dotyczącej ważnych spraw osobistych i rodzinnych
zabronione są wszelkie działania agresywne skierowane do innej osoby oraz używanie wulgarnych słów
zwrotów i gestów.

6. Nikt nie ma prawa do wykorzystania swej przewagi: wieku, funkcji, siły fizycznej lub psychicznej do
naruszania godności i praw innego człowieka.
7. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej odpowiadają za dobra materialne zgromadzone w Szkole.
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8. Wszyscy uczniowie naszej Szkoły mają obowiązek troszczyć się o honor Szkoły i kultywować jej
tradycje.
§ 44. Każdy uczeń ma prawo do:
znajomości podstaw programowych przedmiotów obowiązkowych nauczanych w danym roku szkolnym;
właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej i przy
wykorzystaniu wszystkich możliwości Szkoły;
3)
współudziału w tworzeniu planu wychowawczego swojej klasy i Szkoły;
4)
znajomości prawa szkolnego w tym: WZO i Statutu;
5)
rozwijania zainteresowań zdolności talentów;
6)
pomocy w przygotowaniu do konkursów i olimpiad przedmiotowych;
7)
uczestniczenia w różnych formach pozalekcyjnych działalności Szkoły;
8)
indywidualnej pomocy nauczycieli w przypadku trudności w nauce spowodowanej dużą absencją
chorobową;
9)
korzystania z poradnictwa psychologicznego, w tym pomocy pedagoga i psychologa;
10) korzystania ze środków dydaktycznych księgozbioru biblioteki sprzętu szkolnego;
11) zrzeszania się w organizacjach działających w Szkole;
12) powiadomienia o pracy klasowej z wyprzedzeniem jednego tygodnia z jednoczesnym wpisem do
dziennika (jeżeli prace pisemne oddane są po terminie nauczyciel nie stawia ocen niedostatecznych
kartkówki z trzech ostatnich lekcji nauczyciel powinien sprawdzić w ciągu jednego tygodnia na tydzień
przed klasyfikacją zakończyć przeprowadzenie prac klasowych ;
13) zgłoszenia dwa razy w semestrze swojego nieprzygotowania;
14) zorganizowania zabawy w klasie lub zabawy szkolnej trwającej dla klas IV – VIII do godziny 19.00;
15) wypoczynku podczas przerw świątecznych i ferii szkolnych bez konieczności odrabiania pracy
domowej;
16) sprawiedliwej, obiektywnej jawnej oceny z przedmiotu która wynika z faktycznego stanu wiedzy
ucznia z uwzględnieniem jego możliwości intelektualnych i wkładu pracy; sprawiedliwej obiektywnej
jawnej i uzasadnionej oceny z zachowania wystawionej zgodnie z obowiązującymi kryteriami
ustalonymi przez Samorząd Uczniowski Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców;
17) życzliwego podmiotowego traktowania ze strony wszystkich członków społeczności szkolnej;
18) korzystania z bazy Szkoły podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych według zasad określonych przez
Dyrektora Szkoły;
19) wpływania na życie Szkoły poprzez działalność samorządową;
20) reprezentowania Szkoły w konkursach olimpiadach przeglądach i zawodach zgodnie ze swoimi
możliwościami i umiejętnościami;
21) zwracania się do dyrekcji wychowawcy klasy i nauczycieli w sprawach osobistych oraz oczekiwania
pomocy odpowiedzi i wyjaśnień;
22) swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań jeżeli nie naruszają one praw innych.
1)
2)

§ 45. Każdy uczeń ma obowiązek:
przestrzegać postanowień zawartych w Statucie;
punktualnie i regularnie uczęszczać na zajęcia szkolne wynikające z planu zajęć;
systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych pozalekcyjnych oraz wyrównawczych;
systematycznie przygotowywać się do zajęć szkolnych odrabiać prace polecone przez nauczyciela do
wykonania w domu mieć na każdej lekcji podręcznik zeszyt przedmiotowy oraz inne niezbędne
pomoce;
5)
właściwie zachowywać się w trakcie zajęć lekcyjnych – uważać nie rozmawiać z innymi uczniami
zabierać głos tylko po upoważnieniu go do tego przez nauczyciela;
6)
przestrzegać zasad kultury współżycia i szacunku w stosunku do nauczycieli pracowników Szkoły
i kolegów:
a) przeciwstawiać się przejawom brutalności i wulgaryzmom
b) szanować poglądy i przekonania innych
c) szanować godność i wolność drugiego człowieka;
7)
godnie i kulturalnie zachowywać się w Szkole i poza nią;
8)
dbać o wspólne dobro ład i porządek w Szkole i poza nią;
9)
dbać o czystość mowy ojczystej;
10) dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów;
11) troszczyć się o mienie Szkoły;
1)
2)
3)
4)
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12)
13)

14)
15)
16)
17)

naprawić wyrządzone przez siebie szkody; za zniszczone mienie odpowiedzialność ponoszą rodzice
(prawni opiekunowie) są oni zobowiązani naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszty jego naprawy;
usprawiedliwić najpóźniej w terminie jednotygodniowym powód nieobecności; w razie niedopełnienia
tych formalności i wystąpienia więcej niż 50 godzin nieusprawiedliwionych ocena z zachowania może
zostać obniżona do nieodpowiedniej; wychowawca ma prawo nie przyjąć usprawiedliwienia w wypadku
poświadczenia przez rodziców nieprawdy (wagary ;
przestrzegać zasad higieny osobistej dbać o estetykę ubioru;
uczęszczać na zajęcia w estetycznym stroju; strój galowy obowiązuje uczniów podczas uroczystości
szkolnych egzaminów egzaminów próbnych;
posiadać aktualną legitymację szkolną
nosić identyfikator.

§ 46. Uczniom nie wolno:
przebywać w szkole pod wpływem alkoholu narkotyków i innych środków o podobnym działaniu.
wnosić na teren Szkoły alkoholu i substancji psychoaktywnych;
wnosić na teren Szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu;
wychodzić poza teren Szkoły w czasie trwania planowych zajęć;
spożywać posiłków w czasie zajęć dydaktycznych;
rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy i zgody
zainteresowanych;
7)
używać podczas zajęć edukacyjnych telefonów komórkowych.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

§ 47. Rzecznik Praw Ucznia
1. Z inicjatywy uczniów przy akceptacji Rady Pedagogicznej w Szkole działa Rzecznik Praw Ucznia.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

2. Wybory Rzecznika Praw Ucznia:
Rzecznika Praw Ucznia wybierają uczniowie klas IV – VIII w głosowaniu powszechnym tajnym i równym;
wybory organizuje Samorząd Uczniowski;
każda klasa ma prawo zgłaszania spośród nauczycieli kandydata na Rzecznika Praw Ucznia;
Rzecznikiem może być nauczyciel pracujący minimum 2 lata w Szkole;
Rzecznikiem może być opiekun Samorządu Uczniowskiego;
kadencja Rzecznika trwa 2 lata.

3. Zadania Rzecznika Praw Ucznia:
1) podstawowym zadaniem Rzecznika Praw Ucznia jest obrona praw ucznia zawartych w Statucie;
2) Rzecznik ma obowiązek zająć się szkolnymi sprawami zgłoszonymi przez uczniów;
3) osoba zgłaszająca problem Rzecznikowi ma z jego strony zagwarantowaną pełną dyskrecję i anonimowość
jej naruszenie jest możliwe tylko za zgodą osoby zainteresowanej;
4) osoba zgłaszająca problem Rzecznikowi musi uzyskać od niego odpowiedź;
5) w rozwiązywaniu konkretnych problemów Rzecznik może za zgodą osoby zainteresowanej korzystać
z pomocy innych osób lub instytucji.
4. Organizacja pracy Rzecznika Praw Ucznia:
1 minimum raz na 4 tygodnie Rzecznik pełni dyżury podczas których przyjmuje wszystkie interwencje;
terminy i czas trwania dyżurów wyznacza Rzecznik i podaje do wiadomości wszystkich uczniów;
2 Rzecznik zobowiązany jest również do zorganizowania skrzynki pocztowej poprzez którą uczniowie będą
kierowali do niego korespondencję.
5. Rzecznik zobowiązany jest w swojej pracy do przestrzegania postanowień Statutu i innych przepisów
wewnątrzszkolnych.
6. Działalność Rzecznika Praw Ucznia wspomagają: Dyrektor, wicedyrektorzy, pedagog, psycholog oraz
opiekun Samorządu Uczniowskiego.
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§ 48. 1. Nagrodę może otrzymać: uczeń zespół klasowy lub zespół uczniów.

1)
2)
3)
4)
5)

2. Uczeń może otrzymać nagrodę za:
wyróżniające i wzorowe wyniki w nauce;
szczególnie wyróżniające się zachowanie;
wybitne osiągnięcia szkolne i pozaszkolne w dziedzinie kultury nauki i sportu;
wzorową frekwencję;
wzorową działalność na rzecz klasy lub Szkoły.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

3. Rodzaje nagród:
pochwała wychowawcy klasy wobec klasy;
pochwała Dyrektora Szkoły wobec klasy;
pochwała Dyrektora Szkoły wobec uczniów całej Szkoły;
dyplom uznania, nagroda rzeczowa;
list pochwalny do rodziców (prawnych opiekunów ucznia;
umieszczenie informacji o sukcesach uczniów na szkolnej stronie internetowej.

4. Nagroda może być udzielona lub przyznana na wniosek: wychowawcy nauczyciela przedmiotu
samorządu klasowego lub szkolnego innych osób po odpowiednim udokumentowaniu.
5. Fakt uzyskania odpowiedniej nagrody powinien być odnotowany w dokumentacji danej klasy lub Szkoły.
6. Otrzymana przez ucznia nagroda uwzględniona jest przy ustalaniu oceny z zachowania.
§ 49. 1. Karę może otrzymać: uczeń zespół klasowy lub zespół uczniów.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

1. W przypadku udowodnienia winy uczeń może otrzymać karę za:
nieprzestrzeganie regulaminu i Statutu;
nieprzestrzeganie zarządzeń osób organizacji lub instytucji upoważnionych do ich wydawania;
nieusprawiedliwione nieobecności na lekcjach;
posiadanie używanie i rozprowadzanie substancji psychoaktywnych;
zastraszenie wymuszenie zastosowanie przemocy fizycznej kradzież mienia;
wykroczenie zagrażające życiu i zdrowiu innych członków społeczności Szkoły.

2. Rodzaje kar:
upomnienie lub nagana udzielona przez wychowawcę;
upomnienie lub nagana udzielona przez Dyrektora Szkoły;
ustne lub pisemne zawiadomienie rodziców (prawnych opiekunów ;
ograniczenie praw ucznia do udziału w niektórych imprezach klasowych lub szkolnych (m.in.
dyskotekach wycieczkach i innych wyjściach ;
5) zawieszenie przez samorząd klasowy w pełnieniu funkcji społecznej;
6) czasowe zawieszenie ucznia w reprezentowaniu klasy lub Szkoły na zewnątrz do momentu zniesienia kary
przez Dyrektora Szkoły na wniosek wychowawcy;
7) obniżenie oceny z zachowania;
8) przedstawienie sprawy ucznia do rozpatrzenia przez komisję wychowawczą (w skład komisji wchodzą:
Dyrektor lub Wicedyrektor wychowawca klasy pedagog przedstawiciel Rady Rodziców przedstawiciel
Straży Miejskiej kuratorzy sądowi asystenci rodzin pracownicy MOPS-u i inne osoby wspierające
rodzinę ;
9) przeniesienie do innej klasy za zgodą rodziców (prawnych opiekunów na wniosek Dyrektora (uchwałą
Rady Pedagogicznej) przy zastosowaniu gradacji kar;
10) poinformowanie Sądu Rodzinnego w przypadku powtarzających się negatywnych zachowań.
1)
2)
3)
4)

§ 50.1. Przy zastosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczególności stopień winy ucznia rodzaj i stopień
naruszonych obowiązków rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przewinienia dotychczasowy stosunek ucznia
do ciążących na nim obowiązków zachowanie się po popełnieniu przewinienia oraz cele zapobiegawcze
i wychowawcze które kara ma zrealizować.
2. Kary stosowane wobec uczniów nie mogą naruszać ich nietykalności oraz godności osobistej.
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3. O zastosowanej wobec ucznia karze wychowawca informuje rodziców (prawnych opiekunów ucznia.
3. Kara może być zawieszona na prośbę zainteresowanego po konsultacjach z nauczycielami i rodzicami
(prawnymi opiekunami).
4. Udzielona kara musi być uwzględniona przy ustalaniu oceny ze sprawowania.
§ 50.1. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu ucznia. W zależności od popełnionego
przez ucznia przewinienia wysłuchania dokonuje wychowawca klasy lub Dyrektor Szkoły w obecności
wychowawcy klasy. Z czynności wysłuchania sporządza się notatkę.
§ 51. 1. Rodzicom (prawnym opiekunom) ukaranego przysługuje prawo wniesienia odwołania.
2. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia do
Dyrektora Szkoły za pośrednictwem wychowawcy.
3. Odwołanie rozpatruje Komisja w składzie: wychowawca pedagog szkolny Rzecznik Praw Ucznia lub
nauczyciele wybrani przez Radę Pedagogiczną w terminie do 14 dni od dnia wniesienia odwołania.
4. Rozstrzygnięcie komisji odwoławczej zapada bezwzględną większością głosów i jest ostateczne.
§ 52. Strój szkolny
1. Szkoła zobowiązuje uczniów do noszenia estetycznego stroju uczniowskiego w odpowiednim
stonowanym kolorze.
2. Odzież noszona przez ucznia zasłania brzuch dekolt plecy ramiona bieliznę osobistą oraz nie zawiera
nadruków emblematów o charakterze obraźliwym wulgarnym czy prowokującym.
3. W doborze ozdób i biżuterii należy zachować umiar.
4. Nie dopuszcza się noszenia nakryć głowy podczas pobytu w szkole (czapki, kaptury).
5. Fryzura ucznia może mieć dowolną długość ale zarówno kolor jak i kształt muszą mieć naturalny
charakter – bez koloryzacji.
6. Stosowanie jakiegokolwiek makijażu oraz malowanie paznokci jest niedopuszczalne.
7. Strój na wychowanie fizyczne to biała koszulka i ciemne spodenki oraz obuwie sportowe z bezpieczną
podeszwą.
8. Na terenie szkoły uczeń zobowiązany jest nosić obuwie niezagrażające zdrowiu a w okresie jesiennozimowym obuwie zmienne.
9. Uczeń powinien posiadać strój galowy przez który należy rozumieć: dla dziewcząt – czarną lub
granatową spódnicę lub spodnie i białą bluzkę dla chłopców - granatowe lub czarne spodnie i białą koszulę.
10. Uczeń ma obowiązek podkreślać strojem galowym:
1) uroczystości szkolne i państwowe wynikające z ceremoniału szkolnego
2) grupowe i indywidualne wyjścia poza teren Szkoły w charakterze reprezentacji
3) imprezy okolicznościowe
4) diagnozy i egzaminy.
11. Uczeń nie powinien pozostawiać w szatni szkolnej przedmiotów wartościowych; w przypadku
nieodebrania odzieży z szatni po zakończonych lekcjach lub zajęciach pozalekcyjnych Szkoła nie ponosi
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odpowiedzialności za ewentualne zaginięcie; każdy fakt zaginięcia należy zgłosić w ciągu jednego dnia
wychowawcy lub dyrekcji.
12. Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych obowiązków wpływa na ocenę z zachowania.
§ 53. Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie
Szkoły:
1. Rodzice (prawni opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za przyniesione przez ich dzieci do
Szkoły rożne urządzenia elektroniczne np. telefon komórkowy odtwarzaczy MP3, tablet.
2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie tego rodzaju sprzętu.
3. W czasie lekcji obowiązuje bezwzględny zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń
elektronicznych np. dyktafonów odtwarzaczy MP3 tabletów, o ile korzystanie z nich nie jest związane
z tokiem lekcji.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

4. Poprzez „używanie" należy rozumieć (w wypadku telefonu komórkowego :
nawiązywanie połączenia telefonicznego;
redagowanie lub wysyłanie wiadomości typu sms mms lub podobnej;
rejestrowanie materiału audiowizualnego;
odtwarzanie materiału audiowizualnego lub dokumentacji elektronicznej;
transmisja danych;
wykonywanie obliczeń (bez zgody nauczyciela .

5. Przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych (lub w razie przebywania w szkolnej świetlicy bibliotece uczeń
ma obowiązek wyłączyć i schować aparat telefoniczny.
6. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu jest możliwe jedynie za zgodą osoby nagrywanej
i fotografowanej a jeśli ma to miejsce w czasie lekcji dodatkowo konieczna jest zgoda nauczyciela
prowadzącego zajęcia.
7. W razie konieczności skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami) czy omówienia ważnej
sprawy uczeń ma obowiązek zwrócić się do nauczyciela z prośbą o pozwolenie na włączenie telefonu lub
może skorzystać z telefonu szkolnego znajdującego się w sekretariacie Szkoły.
8. W przypadku korzystania przez ucznia z telefonu komórkowego w czasie trwania zajęć lekcyjnych
nauczyciel ma prawo po uprzednim upomnieniu żądać wydania tego telefonu w celu złożenia go
w sekretariacie Szkoły z odpowiednią adnotacją (imię i nazwisko ucznia klasa typ telefonu); poinformowani
o zaistniałej sytuacji rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek odebrania telefonu; w stosunku do ucznia
zostaną wyciągnięte konsekwencje zgodnie z WZO.
9. Odmówienie przez ucznia oddania telefonu lub innego urządzenia elektronicznego skutkuje
odpowiednim wpisem w zeszycie uwag i upomnieniem Dyrektora Szkoły. W skrajnych sytuacjach uczeń może
otrzymać naganę Dyrektora Szkoły.
10. Zakaz korzystania z telefonów komórkowych obowiązuje także nauczycieli i innych pracowników
szkoły podczas zajęć edukacyjnych narad i posiedzeń rady pedagogicznej (nie dotyczy to sytuacji gdy
nauczyciel spodziewa się ważnej rozmowy telefonicznej dotyczącej sprawy służbowej lub rodzinnej).
11. W przypadku naruszenia zasad korzystania z telefonów komórkowych przez nauczycieli i pracowników
Szkoły Dyrektor udziela upomnienia.
§ 54. Zasady zwalniania uczniów i usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach szkolnych:
1)
2)

usprawiedliwiona nieobecność ucznia może być spowodowana chorobą lub ważną przyczyną losową;
uczeń nie ma prawa samowolnie opuszczać zajęć dydaktycznych w czasie trwania oraz samowolnie
oddalać się z terenu Szkoły;
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3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

zwolnienia (tylko z przyczyn istotnych/losowych z zajęć lekcyjnych udziela wychowawca klasy, inny
nauczyciel lub Dyrektor Szkoły;
nieobecności uczniów na zajęciach szkolnych usprawiedliwia wychowawca klasy na podstawie
oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów informującego o przyczynie nieobecności;
uczeń zobowiązany jest przedłożyć wychowawcy usprawiedliwienie swojej nieobecności w Szkole;
wychowawca ma prawo odmówić usprawiedliwienia nieobecności ucznia jeżeli w usprawiedliwieniu
podana jest inna przyczyna niż podana w pkt 1;
na dłuższą nieobecność ucznia w zajęciach szkolnych spowodowaną wyjątkową sytuacją zezwala
wyłącznie Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii wychowawcy (na podstawie pisemnego wniosku
rodziców / prawnych opiekunów);
wychowawca klasy ma prawo zwolnić ucznia z części zajęć w danym dniu tylko i wyłącznie na
podstawie umotywowanego pisemnego wniosku rodziców (prawnych opiekunów ;
wychowawca ma prawo zwolnić ucznia z części zajęć w danym dniu w sytuacjach nagłych (losowych
na telefoniczną prośbę jednego z rodziców;
każdorazowe zorganizowane wyjście uczniów w czasie trwania zajęć dydaktycznych (pod opieką
nauczyciela) wymaga uzyskania zgody Dyrektora lub Wicedyrektora Szkoły;
obowiązkiem wychowawcy jest miesięczne rozliczenie frekwencji swoich wychowanków (do 5 dnia
kolejnego miesiąca ;
wychowawca powinien przechowywać usprawiedliwienia uczniów do końca danego roku szkolnego;
jeżeli nieobecność ucznia spowodowana jest pobytem w szpitalu z powodu choroby lub urazu to
frekwencja tej osoby nie wlicza się do ogólnej frekwencji oddziału;
Dyrektor Szkoły ma prawo zawiadomić Sąd Rodzinny jeżeli uczeń systematycznie nie uczęszcza na
zajęcia dydaktyczne a tym samym nie realizuje obowiązku szkolnego;
wychowawca klasy zobowiązany jest przekazywać pisemnie informację dotyczącą frekwencji uczniów
pedagogowi.

§ 55. 1. Uczeń zwolniony z wychowania fizycznego na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia
na zajęciach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki drugiego języka ma
prawo do zwolnienia z zajęć z tego przedmiotu po spełnieniu warunków:
1) lekcje wychowania fizycznego informatyki drugi język z których uczeń ma być zwolniony umieszczone
są w planie zajęć jako pierwsze lub ostatnie w danym dniu;
2) rodzice (prawni opiekunowie) ucznia wystąpią z podaniem do Dyrektora Szkoły w którym wyraźnie
zaznaczą że przejmują odpowiedzialność za ucznia w czasie jego nieobecności na zajęciach.
2. Uczeń zwolniony z wychowania fizycznego na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia na
zajęciach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki drugiego języka ma
obowiązek uczęszczać na lekcje tego przedmiotu jeżeli w tygodniowym planie zajęć są one umieszczone
w danym dniu pomiędzy innymi zajęciami lekcyjnymi.
3. Uczeń nabiera uprawnień do zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego lub wybranych ćwiczeń
fizycznych informatyki drugiego języka po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły.
Rozdział 10
Wewnątrzszkolne zasady oceniania
§ 56. Wewnątrzszkolne zasady oceniania określają warunki i sposób oceniania
i promowania uczniów.

klasyfikowania

§ 57.1. Ocenianiu podlegają
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;
2) zachowanie ucznia.
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania
wewnątrzszkolnego.
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3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów
w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:
1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych
wynikających z realizowanych w Szkole programów nauczania;
2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w Szkole programów nauczania w przypadku
dodatkowych zajęć edukacyjnych.
4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz
uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz
obowiązków ucznia określonych w Statucie.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

1)

2)

3)
4)
5)
6)
7)

5. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym
zakresie;
udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym co zrobił dobrze i jak
powinien dalej się uczyć;
udzielanie uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
monitorowanie bieżącej pracy ucznia;
dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia
oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych
śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych
z uwzględnieniem zindywidualizowanych wymagań wobec uczniów objętych pomocą psychologicznopedagogiczną w Szkole;
ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych oraz dodatkowych
zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali i w formach
przyjętych w Szkole;
ustalanie rocznych (śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali o której mowa w § 77 ust.5 ;
przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych poprawkowych i sprawdzających;
ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach ucznia
w nauce oraz zasad wglądu do dokumentacji oceniania i pisemnych prac uczniów.

7. Ocena jest informacją w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe postawione przez
nauczyciela nie jest karą ani nagrodą.
8. Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 58. W ocenianiu obowiązują następujące zasady:

1) zasada jawności ocen zarówno dla ucznia jak jego rodziców (prawnych opiekunów ;
2) zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie. Ocena końcowa nie jest
średnią ocen cząstkowych;

3) zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) znają kryteria oceniania zakres
materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie;
4) zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu;
5) zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany poziom trudności
i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen;
6) zasada otwartości – wewnątrzszkolne oceniania podlega weryfikacji i modyfikacji w oparciu o okresową
ewaluację;
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7) wystawianie oceny na podstawie średniej ważonej– ocena klasyfikacyjna semestralna lub roczna nie jest
średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. Ocena ta wynika z wyliczonej średniej ważonej ocen cząstkowych
z przyjętą wagą ocen: 5 za prace klasowe sprawdziany; 3 za kartkówki; 2 za odpowiedzi ustne aktywność
na lekcji; 1 za inne formy aktywności ucznia np.: praca domowa praca dodatkowa praca w grupach. Ocena
końcowa jest ilorazem sumy poszczególnych ocen i ich przeliczników oraz ilości ocen.
§ 59. Obowiązki nauczycieli w procesie oceniania uczniów:
1. Każdy nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych
opiekunów o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen
klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego
programu nauczania;
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
2. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i ich rodziców
(prawnych opiekunów o:
1) warunkach i sposobie oraz kryteriach zachowania;
2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.
3. Informacje o których mowa w ust. 1 i 2. przekazywane i udostępniane są :
1) w formie ustnej na pierwszym zebraniu rodziców we wrześniu;
2) w formie wydruku papierowego umieszczonego w teczce wychowawcy – dostęp w godzinach pracy
wychowawcy i wyznaczonych godzinach przeznaczonych na konsultacje dla rodziców;
3) w trakcie indywidualnych spotkań rodziców z nauczycielem lub wychowawcą.
§ 60. 1. W klasach I-VIII stosuje się elementy oceniania kształtującego (OK).
2. Elementami oceniania kształtującego są:
1) Cele lekcji:
a) nauczyciel określa cele lekcji i formułuje je w języku zrozumiałym dla ucznia (na każdej lekcji ;
b) sprawdza czy uczniowie rozumieją cele (na początku zajęć i czy zostały osiągnięte (pod koniec zajęć ;
c) uczniowie mogą uczestniczyć w ich formułowaniu.
2) Wymagania, zwane także „NaCoBeZu” (tzn. „Na co będę zwracał uwagę” :
a) są to kryteria osiągania celów (również oceny czyli na co będziemy zwracać uwagę;
b) formułowane są na podstawie celów;
c) informują ucznia o tym co nauczyciel będzie sprawdzał i oceniał;
d) są dopasowywane do możliwości klasy i wymogów konkretnego zadania;
e) „NaCoBeZu” jest obowiązkowe dla prac kontrolnych i sprawdzianów może być również formułowane
do lekcji prac domowych i innych aktywności ucznia.
3) Informacja zwrotna:
a) nauczyciel przekazuje uczniowi komentarz do jego pracy który zawiera wyszczególnienie i docenienie
dobrych elementów jego pracy wskazuje to co wymaga poprawienia daje wskazówki w jaki sposób
uczeń powinien poprawić tę konkretną pracę oraz w jakim kierunku powinien pracować dalej;
b) informacja zwrotna powinna być ściśle związana z kryteriami sukcesu określonymi przed zleceniem
zadania.

1)
2)

§ 61. W trakcie nauki w Szkole uczeń otrzymuje oceny:
bieżące;
klasyfikacyjne:
a) śródroczne – na koniec pierwszego półrocza i roczne – na zakończenie roku szkolnego
b) końcowe – są to oceny po zakończeniu cyklu nauczania danej edukacji. Oceny końcowe są
równoważne ocenie rocznej w ostatnim roku kształcenia lub ustalone są w wyniku egzaminu
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poprawkowego lub sprawdzającego w ostatnim roku nauczania danej edukacji oraz na podstawie wyników
olimpiad i konkursów uprawniających do uzyskania oceny celującej. Ocenę końcową zachowania stanowi
ocena klasyfikacyjna w klasie programowo najwyższej.
§ 62. 1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów .
2. Każda ocena z ustnych form sprawdzania umiejętności lub wiadomości ucznia podlega wpisaniu do
dziennika lekcyjnego oraz zeszytu ucznia bezpośrednio po jej ustaleniu i ustnym poinformowaniu ucznia o jej
skali.
3. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne i inne formy pisemnego sprawdzania wiadomości i umiejętności
uczniów przedstawiane są do wglądu uczniom na zajęciach dydaktycznych. Oceny wpisywana jest do
dziennika lekcyjnego oraz do zeszytu ucznia.
4. Rodzice (prawni opiekunowie) mają możliwość wglądu w pisemne prace swoich dzieci:
1) na zebraniach ogólnych;
2) w czasie konsultacji w wyznaczonych godzinach i dniach tygodnia;
3) podczas indywidualnych spotkań z nauczycielem.
§ 63. Uzasadnianie ocen.
1. Nauczyciel uzasadnia każdą bieżącą ocenę szkolną.
2. W trakcie bieżącego oceniania efektów pracy ucznia jego osiągnięć oraz wkładanego wysiłku stosuje
ocenianie z zachowaniem elementów oceniania kształtującego.
3. Oceny z ustnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności nauczyciel uzasadnia ustnie w obecności
klasy wskazując dobrze opanowaną wiedzę lub sprawdzaną umiejętność braki w nich oraz przekazuje
zalecenia do poprawy.
4. Wszystkie oceny z pisemnych form sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia uzasadniane są
pisemnie. Nauczyciel przekazuje uczniowi recenzję pracy zawierającą następujące treści:
1) wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia
2) odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia aby uzupełnić braki
w wiedzy oraz opanować wymagane umiejętności
3) przekazanie uczniowi wskazówek w jaki sposób powinien poprawić pracę
4) wskazanie uczniowi sposobu w jaki powinien pracować dalej.
5. W przypadku wątpliwości uczeń i rodzic (prawny opiekun) mają prawo do uzyskania dodatkowego
uzasadnienia oceny o której mowa w ust. 3. Dodatkowe uzasadnienie nauczyciel przekazuje bezpośrednio
zainteresowanej osobie w czasie konsultacji w wyznaczonych godzinach i dniach tygodnia lub podczas
indywidualnych spotkań z rodzicem (prawnym opiekunem).
§ 64. Tryb oceniania i skala ocen
1. Proces oceniania uczniów rozpoczyna się nie wcześniej niż tydzień po rozpoczęciu roku szkolnego.
2. Uczniowie klas IV nie otrzymują ocen niedostatecznych w 2 pierwszych tygodniach nauki.
3. Oceny bieżące klasyfikacyjne
z następującymi skrótami literowymi:
1) stopień celujący
2) stopień bardzo dobry
3) stopień dobry
4) stopień dostateczny
5) stopień dopuszczający
6) stopień niedostateczny

śródroczne i końcoworoczne ustala się według następującej skali
6
5
4
3
2
1

cel;
bdb;
db;
dst;
dop;
ndst.
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4. W bieżącym ocenianiu dopuszcza się stosowanie dodatkowych znaków:
1) znak + (plus) – dokumentuje cząstkowe osiągnięcia ucznia;
2) znak - (minus) – dokumentuje brak zadania, nieprzygotowanie do lekcji (w sytuacjach kiedy nie
wystawiamy oceny;
3) zamiana plusów na oceny (kryterium ilościowe zawarte jest w przedmiotowym kryterium oceniania;
4) znak 0 (zero) – oznacza nieobecność ucznia na sprawdzianie;
5) zapis 0/5 – oznacza że uczeń był nieobecny w dniu sprawdzianu ale w terminie wskazanym
w przedmiotowym systemie oceniania przystąpił do sprawdzianu i otrzymał ocenę 5;
6) zapis 1/4 – oznacza że uczeń poprawił ocenę 1 pierwotnie otrzymaną na sprawdzianie na ocenę 4;
7) zapis bz – dokumentuje brak zadania domowego.
5. Oceny bieżące odnotowuje się w Dzienniku lekcyjnym klasy w formie cyfrowej. Oceny klasyfikacyjne
w rubrykach przeznaczonych na ich wpis a także w arkuszach ocen i protokołach egzaminów poprawkowych
klasyfikacyjnych i sprawdzających – słownie w pełnym brzmieniu.
6. Informacje o osiągnięciach i postępach ucznia w nauce nauczyciel przedstawia uczniowi na bieżąco
a rodzicom (prawnym opiekunom) podczas zebrań klasowych odbywających się według harmonogramu
opracowanego przez dyrekcję Szkoły a także podczas indywidualnych konsultacji z nimi.
7. W klasach realizujących podstawę programową z wychowania fizycznego wprowadza się punktowy
system oceniania. Zasady punktacji i wystawiania ocen zawarte są w Przedmiotowym systemie oceniania
z wychowania fizycznego.

1)

2)
3)
4)
5)
6)

8. Formami pracy ucznia podlegającymi ocenie są:
prace pisemne:
a) kartkówka dotycząca materiału z trzech ostatnich tematów realizowanych na maksymalnie pięciu
ostatnich lekcjach nie musi być zapowiadana;
b) klasówka (sprawdzian diagnostyczny obejmująca większą partię materiału określoną przez
nauczyciela z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem termin winien być odnotowany w dzienniku
lekcyjnym;
praca i aktywność na lekcji;
odpowiedź ustna;
praca domowa;
prowadzenie zeszytów;
twórcze rozwiązywanie problemów (dodatkowe prace zadania projekty, wystawy, konkursy, dekoracje),
umiejętność pracy w grupie.
§ 65. O c e n i a n i e ś r ó d r o c z n e

1. Ocena bieżąca.
1) Bieżące ocenianie wynikające z przedmiotowych zasad oceniania winno być dokonywane
systematycznie rytmicznie i zaplanowane w czasie. W ciągu semestru uczeń powinien uzyskać
następującą ilość ocen bieżących z przedmiotów realizowanych w wymiarze tygodniowym
a) 1 godz. tyg. – minimum 3 oceny;
b) 2 godz. tyg. – minimum 5 ocen;
c) 3 godz. tyg. – minimum 8 ocen;
d) 4 i więcej godz. tyg. – minimum 12 ocen;
2) Uczeń powinien zostać oceniony z każdej sprawności charakterystycznej dla danego przedmiotu;
3) Przy ocenianiu nauczyciel uzasadnia ocenę daje uczniowi wskazówki w jaki sposób może on poprawić
swoje osiągnięcia edukacyjne;
4) Uzasadnienie powinno być sformułowane w sposób życzliwy dla ucznia i powinno uwzględniać jego
wysiłek w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych;
5) W uzasadnieniu nauczyciel stosuje zasadę pierwszeństwa zalet;
6) Jedną z form oceniania bieżącego jest kartkówka (pisemne sprawdzenie wiedzy i umiejętności z trzech
ostatnich lekcji trwająca do piętnastu minut.
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2. Ocena z pisemnej pracy kontrolnej.
1) Szczególnie ważna jest ocena z pisemnych prac klasowych. Ta forma oceniania jest obligatoryjna na
zajęciach języka polskiego i matematyki. Przeprowadzanie pisemnych prac klasowych z innych
przedmiotów jest uzależnione od uznania nauczyciela;
2) Pisemne prace klasowe obejmują większe partie materiału trwają jedną lub dwie godziny lekcyjne
i obowiązkowo poprzedzone są lekcją powtórzeniową;
3) Praca klasowa musi być zapisana w dzienniku z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem;
4) Prace klasowe powinny być sprawdzone i omówione z uczniami w ciągu dwóch tygodni od momentu
napisania pracy i najpóźniej na tydzień przed klasyfikacją. Jeśli termin ten zostanie przekroczony
nauczyciel nie wpisuje ocen niedostatecznych;
5) Uczeń który opuścił pracę klasową z przyczyn usprawiedliwionych lub otrzymał ocenę niedostateczną
może ją napisać w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do Szkoły. Termin i czas wyznacza nauczyciel
tak aby nie zakłócać procesu nauczania pozostałych uczniów;
6) Zmiana terminu pracy klasowej (odejście od ustalonego harmonogramu z ważnego powodu (np.
choroba nauczyciela może nastąpić z zachowaniem pkt 7 i pkt 3;
7) W ciągu jednego tygodnia uczeń może pisać maksymalnie dwie prace klasowe jedną w ustalonym dniu.
Ten limit dotyczy również innych sprawdzianów diagnostycznych;
8) W przypadku opuszczenia przez ucznia co najmniej 25% zajęć edukacyjnych nauczyciel może
wyznaczyć mu pisemny sprawdzian frekwencyjny z materiału realizowanego w okresie nieobecności
ucznia;
9) Progi procentowe ocen przy ocenianiu prac pisemnych:
wymagania ponadprogramowe
celujący
90% - 100%
bardzo dobry
76% - 89%
dobry
51% - 75%
dostateczny
31% - 50%
dopuszczający
0% - 30%
niedostateczny
10) Przy ocenianiu prac pisemnych uczniów mających obniżone kryteria oceniania nauczyciel stosuje
następujące zasady przeliczania punktów na ocenę:
90% - 100%
celujący
71% - 89%
bardzo dobry
55% - 70%
dobry
40% - 54%
dostateczny
20% - 39%
dopuszczający
poniżej 19%
niedostateczny
§ 66. Nieprzygotowanie ucznia do lekcji
1. Uczeń ma prawo zgłosić przed lekcją nieprzygotowane w liczbie określonej w przedmiotowym systemie
oceniania lecz nie częściej niż dwa razy w semestrze. Swoje nieprzygotowanie uczeń zgłasza przed każdą
lekcją. Nauczyciel wpisuje wówczas do dziennika lekcyjnego skrót „np”.
2. Nie ocenia się ucznia negatywnie w dniu powrotu do Szkoły po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności.
Ocenę pozytywną nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego na życzenie ucznia.
3. Nie ocenia się negatywnie ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji losowej (wypadek śmierć bliskiej
osoby i inne przyczyny niezależne od woli ucznia . Ocenę pozytywną nauczyciel wpisuje do dziennika
lekcyjnego na życzenie ucznia.
§ 67. W y m a g a n i a e d u k a c y j n e
1. Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen sformułowane są
w przedmiotowych systemach oceniania opracowanych przez zespoły przedmiotowe z uwzględnieniem
specyfiki profilu i możliwości edukacyjnych uczniów w konkretnej klasie.
2. Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych
w szczególności poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych o których mowa w ust.1 do indywidualnych
potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia.
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3. W klasyfikacji rocznej stopień celujący otrzymuje uczeń który:
1) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przyjęty przez nauczyciela
w danej klasie;
2) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami
w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych uwzględnionych w programie przyjętym
przez nauczyciela w danej klasie proponuje rozwiązania nietypowe rozwiązuje także zadania wykraczające
poza program opracowany przez nauczyciela;
3) uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim;
4) osiąga sukcesy w konkursach zawodach sportowych i innych kwalifikując się do finałów na szczeblu
krajowym lub posiada inne porównywalne sukcesy osiągnięcia.
4. W klasyfikacji rocznej stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń który:
1) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przyjętym przez nauczyciela
w danej klasie oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami;
2) rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania przyjętym przez
nauczyciela potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych
sytuacjach.
5. W klasyfikacji rocznej stopień dobry otrzymuje uczeń który:
1) nie opanował w pełni wiadomości określonych w programie nauczania przyjętym przez nauczyciela w danej
klasie ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania ujęte w podstawie programowej
(z uwzględnieniem rozszerzeń programowych);
2) poprawnie stosuje wiadomości rozwiązuje (wykonuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub
praktyczne (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych .
6. W klasyfikacji rocznej stopień dostateczny otrzymuje uczeń który:
1) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania przyjętym przez nauczyciela w danej
klasie na poziomie treści zawartych w podstawie programowej;
2) rozwiązuje (wykonuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności
(z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).
7. W klasyfikacji rocznej stopień dopuszczający otrzymuje uczeń który:
1) ma trudności z opanowaniem zagadnień ujętych w podstawie programowej ale braki te nie przekreślają
możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki
(z wyjątkiem uczniów klas programowo najwyższych ;
2) rozwiązuje (wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu trudności
(z uwzględnieniem rozszerzeń programowych .
8. W klasyfikacji rocznej stopień niedostateczny otrzymuje uczeń który:
1) nie opanował wiadomości i umiejętności ujętych w podstawie programowej, a braki w wiadomościach
i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu (nie dotyczy klas
programowo najwyższych ;
2) nie jest w stanie rozwiązać (wykonać zadań o niewielkim (elementarnym stopniu trudności
(z uwzględnieniem rozszerzeń programowych .
3) nie skorzystał z pomocy szkoły nie wykorzystał szans uzupełnienia wiedzy i umiejętności.
9. Wymagania edukacyjne w przypadku przedmiotów nauczanych przez co najmniej dwóch nauczycieli
powinny być opracowane w ramach zespołów przedmiotowych.
10. Nauczyciel zobowiązany jest indywidualizować pracę z uczniem w szczególności poprzez
dostosowanie wymagań edukacyjnych o których mowa w ust.1 do indywidualnych potrzeb psychofizycznych
i edukacyjnych ucznia, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni
specjalistycznej.
11. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć komputerowych informatyki zajęć
technicznych techniki plastyki muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez
ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć a w przypadku
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wychowania fizycznego - także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia
w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
12. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego zajęć komputerowych informatyki na
podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez
lekarza na czas określony w tej opinii.
13. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć o których mowa w ust.12 uniemożliwia ustalenie oceny
śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej tj. zwolnienie z zajęć przekroczyło 50 % planowanych zajęć
w danym okresie uczeń nie podlega klasyfikacji w z tych zajęć a w dokumentacji nauczania zamiast oceny
klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
14. Uczeń zwolniony z zajęć wymienionych w ust. 12 jest obowiązany być obecny na lekcji jeśli zajęcia te
wypadają w środku planu lekcji. W przypadku gdy przypadają one na ostatnie lub pierwsze godziny lekcyjne
uczeń może być zwolniony z obecności po przedstawieniu pisemnej prośby rodziców (prawnych opiekunów
o zwolnienie z tych lekcji.
15. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie
wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych może nastąpić na
podstawie tego orzeczenia.
§ 68. Ocenianie bieżące, śródroczne i roczne w klasach I-III
1. W klasach I-III ocenianie bieżące polega na odnotowywaniu wyników w dzienniku lekcyjnym zgodnie
z kryteriami:
W – wzorowo
B – bardzo dobrze
D – dobrze
P – przeciętnie
S – słabo
N - negatywnie
2. W klasach I-II ocena z zachowania jest oceną opisową uwzględniającą kulturę osobistą stosunek do
obowiązków szkolnych i aktywność ucznia. Przy ustalaniu oceny będą brane pod uwagę następujące zakresy:
1) kultura osobista:
a) uczeń używa form grzecznościowych
b) jest koleżeński
c) w kulturalny sposób nawiązuje kontakty z nauczycielami innymi pracownikami Szkoły i kolegami
d) dba o kulturę słowa
e) przestrzega higieny osobistej,
f) porządkuje swoje stanowisko pracy podczas zajęć i po lekcjach;
2) stosunek do obowiązków szkolnych:
a) uczeń jest przygotowany do lekcji
b) nie spóźnia się na lekcje
c) dba o estetykę zeszytów książek i przyborów szkolnych
d) uważnie słucha i wykonuje polecenia
e) bierze udział w konkursach zawodach sportowych
f) nie opuszcza lekcji bez usprawiedliwienia;
3 aktywność:
a) uczeń jest aktywny na lekcjach chętnie zgłasza się do odpowiedzi
b) dobrze wypełnia obowiązki dyżurnego
c) pomaga kolegom podczas zajęć
d) pracuje wytrwale nie zniechęca się napotkanymi trudności
e) pracuje na rzecz klasy i Szkoły.
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3. Zachowanie ucznia ocenia się na podstawie następującej skali:
W – wzorowe - uczeń jest wzorowy pod każdym względem reprezentuje Szkołę na zewnątrz
B – bardzo dobre – uczeń reprezentuje bardzo dobrą postawę
D – dobre - uczeń reprezentuje właściwą postawę
P – przeciętne - uczeń reprezentuje właściwą postawę zdarzają mu się jednak pewne niedociągnięcia
S – słabe – uczeń wykazuje brak właściwych postaw
N – negatywne- uczeń bardzo często wykazuje brak właściwych postaw
4. W klasach I–III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne ze wszystkich zajęć edukacyjnych i zachowania
są ocenami opisowymi za wyjątkiem oceny z religii wyrażonej w stopniu.
5. Roczna ocena opisowa uwzględnia poziom opanowania przez uczniów klas I–III wiadomości
i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu
edukacyjnego oraz ma wskazywać potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem
trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.
6. Opisową ocenę roczną i ocenę zachowania sporządza się komputerowo. Wydruk podpisany przez
wychowawcę dołącza się do dziennika lekcyjnego co jest równoważne z wpisem do dziennika lekcyjnego.
§ 69. Ramowe kryteria ocen z poszczególnych edukacji:
1.

Ocenę wzorową otrzymuje uczeń który:
a) wykazuje zainteresowanie treściami zajęć w różnych dziedzinach wiedzy korzystając przy tym
z różnych źródeł informacji
b) wykazuje wiedzę wykraczającą poza program objęty w podstawie programowej
c) sprawnie i precyzyjnie posługuje się odpowiednią terminologią w wymiarze praktycznym
i teoretycznym,
d) jasno i logicznie rozumuje w każdej dziedzinie wiedzy
e) twórczo rozwiązuje zadania i problemy
f) nie popełnia błędów
g) buduje dojrzałe językowo i stylistycznie wypowiedzi (ustne i pisemne zawsze wyczerpując temat
posługując się bogatym słownictwem.

2.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń który:
a) wykazuje zainteresowanie treściami zajęć korzysta z różnych źródeł informacji
b) wykazuje się znajomością i rozumieniem wielu pojęć
c) posługuje się odpowiednią terminologią w wymiarze praktycznym i teoretycznym
d) jasno i logicznie rozumuje,
e) samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy
f) potrafi zaplanować i odpowiedzialnie wykonać zadanie
g) rzadko popełnia błędy
h) buduje językowo i stylistycznie wypowiedzi (ustne i pisemne wyczerpując temat posługując się
bogatym słownictwem.

3.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń który:
a) wykazuje się znajomością i rozumieniem wielu pojęć
b) sprawnie ale nie zawsze precyzyjnie posługuje się odpowiednią terminologią
c) logicznie rozumuje przy czym nie zawsze wybiera prosty sposób rozwiązania
d) samodzielnie rozwiązuje typowe zadania
e) potrafi zastosować wiedzę i umiejętności do rozwiązywania zadań praktycznych
f) przy rozwiązywaniu problemów nie uwzględnia wszystkich ich aspektów
g) buduje wypowiedzi (ustne i pisemne poprawne językowo i stylistycznie.

4.

Ocena przeciętną otrzymuje uczeń który:
a) zna i rozumie podstawowe pojęcia
b) przy rozwiązywaniu zadań nie zawsze sprawnie posługuje się odpowiednią terminologią w wymiarze
teoretycznym,
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c)
d)
e)
f)
g)
h)

samodzielnie analizuje typowe zadania,
zadania i problemy złożone rozwiązuje przy pomocy nauczyciela
popełnia błędy
nie zawsze starannie wykonuje zadania,
wypowiada się na ogół poprawnie językowo i stylistycznie
posługuje się ubogim słownictwem.

5.

Ocenę słabą otrzymuje uczeń który:
a) zna i rozumie najbardziej podstawowe pojęcia
b) analizuje i rozwiązuje zadania najczęściej z pomocą nauczyciela
c) czasami samodzielnie potrafi rozwiązać proste zadania
d) zadania rozwiązuje długo często niestarannie
e) bardzo często popełnia błędy
f) buduje wypowiedzi (ustne i pisemne mało poprawnie językowo i stylistycznie
g) posługuje się ubogim słownictwem.

6.

Ocenę negatywną otrzymuje uczeń który:
a) nie zna i nie rozumie podstawowych pojęć
b) nawet z pomocą nauczyciela ma trudności z rozwiązywaniem zadań
c) nie potrafi samodzielnie rozwiązywać zadań
d) zawsze popełnia błędy
e) nie potrafi wypowiadać się (ustnie i pisemnie poprawnie językowo i stylistycznie
f) ma bardzo ubogi zasób słów.
§70. Klasyfikacja śródroczna i roczna

1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry:
I semestr
IX-I
II semestr
II-VI
2. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć
edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny
zachowania.
3. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się na koniec I semestru a roczne na koniec II semestru.
4. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne na podstawie
systematycznej oceny pracy uczniów z uwzględnieniem oceny bieżącej. Niedopuszczalne jest ustalenie oceny
klasyfikacyjnej na podstawie jednorazowego sprawdzianu wiedzy na koniec semestru.
5. Na dwa tygodnie przed śródrocznym (rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej
nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne informują ucznia o przewidywanych dla niego
śródrocznych (rocznych ocenach klasyfikacyjnych i odnotowują ten fakt w dzienniku.
6. Wychowawca klasy zobowiązany jest przekazać przynajmniej jednemu z rodziców (prawnemu
opiekunowi) ucznia informacje o przewidywanych dla niego rocznych (śródrocznych ocenach
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych (ze szczególnym zwróceniem uwagi na oceny niedostateczne podczas
indywidualnej rozmowy lub w formie pisemnej, a w przypadku braku kontaktu z rodzicem (prawnym
opiekunem) lub jego nieobecności na zebraniu poprzez wysłanie listu poleconego na wskazany w dzienniku
lekcyjnym adres zamieszkania rodziców (prawnych opiekunów .
7. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły jeśli
uznają że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 2 dni roboczych od dnia
zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Zasady przeprowadzenia sprawdzianu określone są
w Statucie.
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8. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia
uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej Szkoła stwarza uczniowi szanse
uzupełnienia braków w terminie do dwóch miesięcy od klasyfikacji śródrocznej.
9. Klasyfikacja ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na
okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie
nauczania z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego opracowanego dla niego
na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia wychowania i opieki dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie w przedszkolach szkołach i oddziałach
ogólnodostępnych lub integracyjnych oraz specjalnych.
10. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne dla uczniów o których mowa w ust. 9 są
ocenami opisowymi.
§ 71. Tryb i warunki uzyskania wyższej n iż przewidywana rocznej oceny
z zajęć edukacyjnych.
1. Za przewidywaną ocenę roczną przyjmuje się ocenę zaproponowaną przez nauczyciela zgodnie
z terminem ustalonym w Statucie.
2. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień i tylko w przypadku,
gdy co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen cząstkowych jest równa ocenie o którą się ubiega lub
od niej wyższa.
3. Uczeń nie może ubiegać się o ocenę celującą ponieważ jej uzyskanie regulują oddzielne przepisy.
4. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:
1) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80% (z wyjątkiem długotrwałej choroby ;
2) usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach;
3) przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac pisemnych;
4) uzyskanie z wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocen pozytywnych (wyższych niż ocena
niedostateczna) również w trybie poprawy ocen niedostatecznych;
5) skorzystanie z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy, w tym – konsultacji
indywidualnych.
5. Uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny zwraca się z pisemną prośbą w formie podania do
wychowawcy klasy w ciągu 7 dni od ostatecznego terminu poinformowania uczniów o przewidywanych
ocenach rocznych.
6. Wychowawca klasy sprawdza spełnienie wymogu w ust.4 pkt 1 i 2 a nauczyciel przedmiotu spełnienie
wymogów ust. 4 pkt 3 4 i 5.
7. W przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich warunków z ust. 4 nauczyciel przedmiotu wyrażają
zgodę na przystąpienie do poprawy oceny.
8. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych w ust. 4, prośba ucznia zostaje
odrzucona, a wychowawca lub nauczyciel odnotowuje na podaniu przyczynę jej odrzucenia.
9. Uczeń spełniający wszystkie warunki najpóźniej na 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady
Pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela przedmiotu dodatkowego sprawdzianu
pisemnego obejmującego tylko zagadnienia ocenione poniżej jego oczekiwań.
10. Sprawdzian oceniony zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania
dokumentacji wychowawcy klasy.

zostaje dołączony do

11. Poprawa oceny rocznej może nastąpić jedynie w przypadku gdy sprawdzian został zaliczony na ocenę
o którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą.
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12. Ostateczna ocena roczna nie może być niższa od oceny proponowanej niezależnie od wyników
sprawdzianu do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy.
§72.Egzamin klasyfikacyjny
1. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych jeżeli brak jest
podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach
edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
2. Brak klasyfikacji oznacza że nauczyciel nie mógł ocenić osiągnięć edukacyjnych ucznia z powodu
określonej w ust. 1 absencji.
3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin
klasyfikacyjny.
4. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego
rodziców (prawnych opiekunów Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
Wyrażenie zgody może nastąpić w sytuacji gdy wychowawca przedstawi nieznane ale wiarygodne przyczyny
nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia (pilnowania rodzeństwa lub innego członka rodziny, pobicie przez
rodziców, wstyd z braku odzieży itp.) lub przyczynę braku usprawiedliwień nieobecności. W przypadku braku
zgody Rady Pedagogicznej uczeń nie jest promowany do klasy programowo wyższej lub nie kończy szkoły.
5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów
indywidualny tok lub program nauki uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
6. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie przystępuje do egzaminu
sprawdzającego z z techniki zajęć technicznych plastyki muzyki wychowania fizycznego zajęć
artystycznych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi temu nie ustala się także oceny zachowania.
W dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo
„nieklasyfikowana”.
7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia
rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych.
8. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
9. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej z wyjątkiem egzaminu z plastyki muzyki
zajęć komputerowych informatyki zajęć technicznych techniki zajęć artystycznych oraz wychowania
fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.
10. Egzamin klasyfikacyjny w przypadkach o których mowa w ust.3 4 przeprowadza nauczyciel danych
zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez Dyrektora Szkoły nauczyciela takich samych lub
pokrewnych zajęć edukacyjnych.
11. Egzamin klasyfikacyjny w przypadku gdy uczeń spełniał obowiązek nauki lub obowiązek szkolny poza
szkołą przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły który zezwolił na spełnianie przez ucznia
obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza Szkołą. W skład komisji wchodzą:
1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej Szkole inne stanowisko kierownicze – jako
przewodniczący komisji;
2) nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla
odpowiedniej klasy.
12. Przewodniczący komisji o której mowa w ust. 11 uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi
opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów rodzice (prawni
opiekunowie) ucznia.
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14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający imiona i nazwiska
nauczycieli o których mowa w ust.10 lub skład komisji o której mowa w ust.11 termin egzaminu
klasyfikacyjnego zadania (ćwiczenia egzaminacyjne wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane
oceny. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach
ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
15. Uczeń który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego
w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora
Szkoły.
16. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena z zajęć edukacyjnych jest ostateczna
z zastrzeżeniem § 73 ust. 16.
17. Uczeń któremu w wyniku egzaminów klasyfikacyjnych rocznych ustalono dwie oceny niedostateczne
może przystąpić do egzaminów poprawkowych.
§ 73. Egzamin poprawkowy
1. Każdy uczeń który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch
obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy.
2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki,
informatyki zajęć komputerowych techniki wychowania fizycznego z których to przedmiotów egzamin
powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.
3. W jednym dniu uczeń może zdawać egzamin poprawkowy tylko z jednego przedmiotu.
4. Dyrektor Szkoły wyznacza termin egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia zajęć dydaktycznowychowawczych i podaje do wiadomości uczniów i rodziców (prawnych opiekunów .
5. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
6. Uczeń który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego
w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora
Szkoły nie później niż do końca września.
7. Pytania egzaminacyjne układa egzaminator a zatwierdza Dyrektor Szkoły najpóźniej na dzień przed
egzaminem poprawkowym. Stopień trudności pytań powinien odpowiadać wymaganiom edukacyjnym.
W przypadku ucznia dla którego nauczyciel dostosowywał wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb
psychofizycznych i edukacyjnych ze specjalnymi trudnościami w nauce pytania egzaminacyjne powinny
uwzględniać możliwości psychofizyczne ucznia.
8. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład komisji
wchodzą:
1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko – jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.
9. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na
własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły
powołuje jako egzaminatora innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne z tym że
powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
10. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający skład komisji termin
egzaminu, pytania egzaminacyjne wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję.
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11. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.
12. Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest oceną ostateczną z zastrzeżeniem § 74 ust.1.
13. Uczeń który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym
terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez Dyrektora Szkoły nie później
niż do końca września.
14. Uczeń który nie zdał jednego egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.
15. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić w terminie 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu
poprawkowego zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły jeżeli uznają że ocena z egzaminu poprawkowego została
ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
16. W przypadku stwierdzenia że 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. Do pracy komisji mają zastosowanie przepisy § 74 ust. 2 –
11. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
§ 74. Sprawdzian wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym.
1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły jeżeli
uznają że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania
została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być
zgłoszone w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
2. Dyrektor Szkoły w przypadku stwierdzenia że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została
ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny powołuje komisję która
przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną
ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.
3. Sprawdzian o którym mowa w ust.1 przeprowadza powołana przez Dyrektora Szkoły komisja w terminie
5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi
opiekunami).
4. W skład komisji wchodzą:
1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko – jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
3) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzący takie same zajęcia edukacyjne.
5. Nauczyciel o którym mowa w pkt 3 może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę
lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje innego
nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego
w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od
ustalonej wcześniej oceny.
7. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej
z zajęć edukacyjnych która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
8. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin sprawdzianu, zadania
sprawdzające wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
9. Do protokołu o którym mowa w ust. 8 dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia.
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10. Uczeń który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie,
może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.
11. Przepisy ust.1-10 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego.
§ 75. Egzamin ósmoklasisty
1. Egzamin przeprowadza się w klasie VIII szkoły podstawowej jako obowiązkowy egzamin zewnętrzny.
2. Egzamin obejmuje wiadomości i umiejętności kształcenia ogólnego w odniesieniu do czterech
kluczowych przedmiotów nauczanych na dwóch pierwszych etapach edukacyjnych tj. języka polskiego
matematyki i języka obcego oraz jednego z wybranych przedmiotów spośród: biologii geografii chemii fizyki
lub historii.
3. Egzamin ma formę pisemną. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej.
4. Uczeń może wybrać tylko jeden język którego uczy się w szkole jako obowiązkowy.
5. Egzamin jest przeprowadzany w trzech kolejnych dniach.
6. Jeżeli uczeń uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego więcej niż jednego języka obcego
nowożytnego jego rodzice (prawni opiekunowie) składają Dyrektorowi Szkoły nie później niż do 30 września
roku szkolnego w którym jest przeprowadzany egzamin pisemną deklarację wskazującą język obcy
nowożytny z którego uczeń przystąpi do drugiej części egzaminu.
7. Uczeń który jest laureatem lub finalistą olimiady przedmiotowej albo laureatem konkursu
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim organizowanego z zakresu jednego
z przedmiotów objętych egzaminem jest zwolniony z odpowiedniej części egzaminu. Zwolnienie jest
równoznaczne z uzyskaniem z tej części egzaminu najwyższego wyniku.
8. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni niedostosowani
społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym przystępują do egzaminu w warunkach i/lub formach
dostosowanych do ich potrzeb. Szczegółowe informacje dotyczące dostosowań są ogłaszane w komunikacie
Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej publikowanym na stronie internetowej CKE do końca sierpnia
poprzedzającego rok szkolny w którym jest przeprowadzany egzamin.
9. Na wniosek ucznia lub jego rodziców 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 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie
warunków i formy przeprowadzania egzaminu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych
ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
11. Opinia powinna być wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną w tym poradnię
specjalistyczną nie później niż do końca września roku szkolnego w którym jest przeprowadzany egzamin.
12. Rodzice ucznia przedkładają opinię Dyrektorowi Szkoły w terminie do dnia 15 października roku
szkolnego w którym jest przeprowadzany egzamin.
13. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia, wydanego
przez lekarza mogą przystąpić do egzaminu w warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan
zdrowia.

1)

14. Uczeń który z przyczyn losowych lub zdrowotnych:
nie przystąpił do egzaminu lub danej części egzaminu w ustalonym terminie albo
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2)

przerwał daną część egzaminu przystępuje do egzaminu w dodatkowym terminie ustalonym
w harmonogramie przeprowadzania egzaminu w szkole której jest uczniem.

15. Uczeń który nie przystąpił do egzaminu lub danej części egzaminu w dodatkowym terminie ustalonym
w harmonogramie przeprowadzania egzaminu powtarza ostatnią klasę odpowiednio szkoły podstawowej oraz
przystępuje do egzaminu w następnym roku.
16. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających przystąpienie do
egzaminu w dodatkowym terminie, ustalonym w harmonogramie przeprowadzania egzaminu dyrektor komisji
okręgowej na udokumentowany wniosek Dyrektora Szkoły może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia
do egzaminu lub danej części egzaminu. Dyrektor Szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami
(prawnymi opiekunami) ucznia.
17. W przypadku o którym mowa w ust. 16 w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu
zamiast wyniku z egzaminu z odpowiedniej części egzaminu wpisuje się odpowiednio „zwolniony” lub
„zwolniona”.
18. Uczeń który jest chory w czasie trwania egzaminu może korzystać ze sprzętu medycznego i leków
koniecznych ze względu na chorobę.
19. Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu do potrzeb uczniów odpowiada
przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego.
§ 76. Wyniki egzaminu
1. Prace uczniów sprawdzają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów powołani przez
dyrektora komisji okręgowej. Wynik egzaminu ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów
przyznanych przez egzaminatorów.
2. Wynik egzaminu ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.
3. Wyniki egzaminu są wyrażane w skali procentowej.
4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów , 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 ukończenie szkoły. Wyniku egzaminu nie odnotowuje się na
świadectwie ukończenia szkoły.
6. Wyniki egzaminu oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach tego egzaminu dla każdego ucznia
komisja okręgowa przekazuje do Szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktycznowychowawczych, a w przypadku o którym mowa w § 75 ust.14 – do dnia 31 sierpnia danego roku.
7. Zaświadczenie o wynikach egzaminu Dyrektor Szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom (prawnym
opiekunom).
§ 77. Ocena zachowania
1. Ramowe kryteria oceny zachowania ustala Zespół Wychowawczy.
2. Szczegółowe kryteria oceniania zachowania ustala wychowawca klasy uwzględniając specyfikę zespołu.
3. Wychowawca na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów
o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż
przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

4. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
dbałość o honor i tradycje Szkoły;
dbałość o piękno mowy ojczystej
dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
godne kulturalne zachowanie się w Szkole i poza nią;
okazywanie szacunku innym osobom.

5. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali z podanymi
skrótami:
1) wzorowe
wz;
2) bardzo dobre
bdb;
3) dobre
db;
4) poprawne
popr;
5) nieodpowiednie
ndp;
6) naganne
ng.
6. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych
i promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z zastrzeżeniem ust. 14.
7. Uczniowi realizującemu na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz
uczniowi spełniającemu obowiązek nauki poza szkołą nie ustala się oceny zachowania.
8. Na 14 dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawca jest
zobowiązany poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów o przewidywanej ocenie
klasyfikacyjnej zachowania na zasadach określonych w § 79.
9. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły jeżeli
uznają że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 2 dni od dnia zakończenia
zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
10. Dyrektor Szkoły w przypadku stwierdzenia że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny powołuje komisję która ustala roczną
ocenę klasyfikacyjną w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów
decyduje głos przewodniczącego komisji.
11. W skład komisji wchodzą:
1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej Szkole inne stanowisko kierownicze – jako
przewodniczący komisji;
2) wychowawca klasy;
3) wskazany przez Dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;
4) pedagog, psycholog.
12. Roczna cena zachowania ucznia ustalona przez komisję jest ostateczna.
13. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający: skład komisji termin posiedzenia komisji wynik
głosowania ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen
ucznia.
14. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia u którego stwierdzono zaburzenia lub
odchylenia rozwojowe bierze się pod uwagę wpływ stwierdzonych zaburzeń na jego zachowanie na podstawie
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
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§ 78. Tryb ustalania oceny zachowania.
1 . Uczeń ma prawo do samooceny w formie pisemnej zgodnie z kryteriami zachowania. Ocenę tę
przedkłada do wglądu tylko wychowawcy – powinna ona być brana pod uwagę przy ustalaniu oceny
śródrocznej i rocznej.
2. Samorząd klasowy w porozumieniu z zespołem klasowym proponuje ocenę zachowania dla
poszczególnych uczniów zgodnie z kryteriami ocen zachowania.
3. Ostateczną ocenę ustala wychowawca klasy zasięgając opinii zespołu uczącego dany oddział.
4. Procedura wystawiania oceny zachowania jest dokumentowana w Dzienniku Wychowawcy.
5. Przewidywana ocena zachowania podana jest do wiadomości uczniów na dwa tygodnie przed radą
klasyfikacyjną.
6. Wychowawca przedkłada Radzie Pedagogicznej na posiedzeniu klasyfikacyjnym uzasadnienie rocznej
oceny nieodpowiedniej i nagannej na piśmie.
7. Ocena może być zmieniona na radzie klasyfikacyjnej przez wychowawcę klasy w przypadku zaistnienia
szczególnych okoliczności np.: zgłoszenia przez uczących dodatkowych, dotychczas nieznanych informacji
pozwalających na obniżenie lub podwyższenie oceny zachowania.
§ 79. Zasady oceniania zachowania
1 . Ocena zachowania wyraża opinię Szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych jego
kulturze osobistej, udziale w życiu klasy szkoły i środowiska postawie wobec kolegów i innych osób.
2. W ocenianiu zachowania punktem wyjścia jest ocena dobra którą otrzymuje uczeń awansem na
początku roku szkolnego i II semestru bez względu na to jaką ocenę uzyskał poprzednio.

1)
2)
3)

3. Uczeń oceniany jest z trzech zakresów postępowania:
stopnia pilności i systematyczności w wykonywaniu obowiązków szkolnych;
kultury osobistej;
stopnia przestrzegania norm społecznych obyczajowych etycznych.

4. Ocena zachowania wystawiana jest na podstawie ocen cząstkowych za:
kulturę osobistą ucznia gdzie czynniki pozytywne podwyższające ocenę (powyżej dobrej to:
a) troska o estetykę własnego wyglądu i estetykę otoczenia
b) dbałość o higienę osobistą.
c) życzliwość i kulturalny stosunek do kolegów nauczycieli i innych pracowników Szkoły
d) troska o kulturę słowa i dyskusji
e) poszanowanie godności własnej i innych
a czynniki negatywne obniżające ocenę (poniżej dobrej to:
a) celowe i świadome naruszenie sformułowanych wyżej warunków pozytywnych
b) nieestetyczny wygląd;
2)
stopień pilności i systematyczności ucznia gdzie czynniki pozytywne podwyższające ocenę (powyżej
dobrej) to:
a) sumienność w nauce i obowiązkach szkolnych
b) przezwyciężanie trudności w nauce (wytrwałość samodzielność dążenie do doskonalenia wiedzy
i umiejętności
c) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień (udział w kołach zainteresowań olimpiadach konkursach
itp.),
d) systematyczność i punktualność uczęszczania na zajęcia szkolne
a czynniki negatywne obniżające ocenę (poniżej dobrej to:
a) celowe i świadome naruszanie sformułowanych wyżej warunków pozytywnych
b) nieusprawiedliwione godziny nieobecności.
1)
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5. Za opuszczenie bez usprawiedliwienia 60 godzin zajęć lekcyjnych uczeń może zostać ukarany naganą
Dyrektora Szkoły.
6. Stopień przestrzegania norm społecznych etycznych:
1) czynniki pozytywne podwyższające ocenę:
a) reagowanie na przejawy zła
b) szacunek dla pracy innych,
c) pomoc innym,
d) troska o mienie szkolne i indywidualne,
e) udział w pracach samorządu i innych pracach społecznych na rzecz Szkoły i środowiska
f) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa
g) przejawianie inicjatywy dotyczącej funkcjonowania Szkoły;
2) czynniki negatywne obniżające ocenę:
a) celowe i świadome naruszanie powyżej sformułowanych czynników pozytywnych
b) postawa egoistyczna, samolubna,
c) lekceważący stosunek do zespołu klasowego nauczycieli i innych pracowników Szkoły
d) agresja, akty wandalizmu.
7. W przypadku wyjątkowo drastycznych wykroczeń (kradzież elementarne naruszenie norm prawnych
drastyczne naruszenie norm obyczajowych uchwałą Rady Pedagogicznej uczniowi można wystawić ocenę
naganną nawet wtedy gdyby był pod innym względem wzorowy.
§ 80. Promowanie i ukończenie Szkoły
1 . Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć
edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał klasyfikacyjne roczne oceny wyższe od
stopnia niedostatecznego z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Uczeń który nie spełnił warunków określonych w ust. 1 nie otrzymuje promocji do klasy programowo
wyższej i powtarza klasę.
3. Uczeń klasy I –III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej obligatoryjnie z zastrzeżeniem
ust. 5.
4. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia
kl.I–III na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów ucznia.
Do szczególnych przypadków zalicza się:
1) posiadanie przez ucznia specyficznych trudności w nauce potwierdzone orzeczeniem lub opinią poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej;
2) trudności i zaburzenia komunikacyjne językowe i adaptacyjne związane z przebywaniem w innych
środowiskach kulturowych językowych lub kształceniem w innych systemach edukacji;
3) przewlekła choroba uniemożliwiająca realizację obowiązku nauki w tym indywidualnego nauczania;
4) brak podstawowych umiejętności i wiadomości do kontynuowania edukacji przedmiotowej w II etapie
edukacyjnym z zakresu edukacji polonistycznej, przyrodniczej i matematycznej, a zwłaszcza
umiejętności czytania pisania;
5) niedojrzałość emocjonalna - lęk przed szkołą nauczycielami kolegami paraliżujący strach płaczliwość
moczenie się;
6) niedojrzałość fizyczna.
5. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek
wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może
postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również
w ciągu roku szkolnego.
6. Rada Pedagogiczna uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia może jeden raz w ciągu danego etapu
edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia który nie zdał egzaminu poprawkowego
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z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są
zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowane w klasie programowo wyższej.
7. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim otrzymują z danych
zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Jeżeli tytuł laureata lub finalisty uczeń uzyskał po
ustaleniu albo uzyskaniu oceny klasyfikacyjnej niższej niż ocena celująca następuje zmiana tej oceny na ocenę
końcową celującą.
8. Uczeń realizujący obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie jest klasyfikowany
z wychowania fizycznego muzyki techniki plastyki oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi nie
wystawia się oceny zachowania. Brak klasyfikacji z wymienionych edukacji przedmiotowych i zachowania nie
wstrzymuje promocji do klasy wyższej lub ukończenia szkoły.
9. Uczeń który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4 75
oraz co najmniej bardzo dobra ocenę zachowania otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej
z wyróżnieniem.
10. Uczeń kończy szkołę podstawową jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej na którą składają się roczne
oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny
klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych których realizacja zakończyła się w klasach programowo
niższych uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 2 oraz przystąpił
do egzaminu. Obowiązek przystąpienia do egzaminu nie dotyczy uczniów zwolnionych z egzaminu na
podstawie odrębnych przepisów.
11. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z zajęć
edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4 75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
12. Uczniowie którzy do egzaminu nie przystąpią w danym roku muszą powtórzyć ostatnią klasę szkoły
podstawowej i przystąpić do egzaminu w roku następnym.
§ 81. Świadectwa szkolne i inne druki szkolne
1 . Po ukończeniu nauki w danej klasie z wyjątkiem klasy programowo najwyższej uczeń zależnie od
wyników klasyfikacji rocznej otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie lub
nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyższej. Wzory świadectw określają odrębne przepisy.
2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń który otrzymał promocję do klasy programowo
wyższej z wyróżnieniem otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie promocji
z wyróżnieniem.
3. Do szczególnych osiągnięć ucznia wpisywanych na świadectwo szkolne zalicza się osiągnięcia
określone przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.
4. Uczeń który ukończył Szkołę otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły.
5. Uczniowi który jest laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim
lub laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej wpisuje się na świadectwie celującą końcową ocenę
klasyfikacyjną nawet jeśli wcześniej dokonano klasyfikacji na poziomie niższej oceny.
6. Szkoła w której zorganizowano oddział przedszkolny wydaje rodzicom dziecka objętego wychowaniem
przedszkolnym informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Informację wydaje
się do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny w którym dziecko ma obowiązek albo
może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.
7. Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydaje się na podstawie
dokumentacji prowadzonych obserwacji pedagogicznych dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.
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8. Każdy uczeń Szkoły otrzymuje legitymację szkolną której rodzaj określają odrębne przepisy. Ważność
legitymacji szkolnej potwierdza się w kolejnym roku szkolnym przez umieszczenie daty ważności i pieczęci
urzędowej Szkoły.
9. Szkoła na wniosek ucznia lub rodzica (prawnego opiekuna) wydaje zaświadczenie dotyczące przebiegu
nauczania.
10. Świadectwa zaświadczenia legitymacje szkolne są drukami ścisłego zarachowania.
11. Szkoła prowadzi imienną ewidencję wydanych legitymacji świadectw ukończenia szkoły oraz
zaświadczeń.
12. Świadectwa szkolne promocyjne świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia dotyczące przebiegu
nauczania szkoła wydaje na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej przez Szkołę.
13. W przypadku utraty oryginału świadectwa odpisu zaświadczenia uczeń lub absolwent może wystąpić
odpowiednio do Dyrektora Szkoły komisji okręgowej lub kuratora oświaty z pisemnym wnioskiem o wydanie
duplikatu.
14. Za wydanie duplikatu świadectwa pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od
legalizacji dokumentu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez Dyrektora Szkoły.
15. Za wydanie duplikatu legitymacji uczniowskiej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty
skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez
Dyrektora Szkoły.
16. Na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły w części dotyczącej
szczególnych osiągnięć ucznia odnotowuje się :
1) uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem – w zawodach wiedzy,
artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na
szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie Szkoły;
2) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowiska
szkolnego.
Rozdział 11
Warunki bezpiecznego pobytu uczniów w Szkole
§ 82. Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i higieny; zwracając uwagę na
stan sprzętu i środków dydaktycznych oświetlenia warunki higieniczno – sanitarne w miejscu prowadzenia
zajęć temperaturę i warunki atmosferyczne.
1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)

§ 83. Szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo w czasie organizowanych zajęć poprzez:
pełnienie dyżurów nauczycieli; dyżur nauczycieli rozpoczyna się od godziny 7.45 i trwa do zakończenia
zajęć w Szkole; zasady pełnienia dyżurów nauczycieli określa Regulamin dyżurów nauczycieli;
opracowanie planu lekcji który uwzględnia higieniczny tryb nauki: równomierne rozłożenie zajęć
w poszczególnych dniach różnorodność zajęć w każdym dniu niełączenie w kilkugodzinne jednostki
zajęć z tego samego przedmiotu z wyłączeniem przedmiotów których program tego wymaga;
przestrzeganie liczebności grup uczniowskich;
obciążanie uczniów pracą domową zgodnie z zasadami higieny;
odpowiednie oświetlenie wentylację i ogrzewanie pomieszczeń;
oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami;
prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego współdziałanie z organizacjami zajmującymi się
ruchem drogowym;
kontrolę obiektów należących do Szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków
korzystania z tych obiektów;
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9)
10)
11)
12)
13)
14)

15)
16)
17)
18)

19)

umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji oraz oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób
wyraźny i trwały;
zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren Szkoły w sposób uniemożliwiający
bezpośrednie wyjście na jezdnię;
zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych studzienek i innych zagłębień;
zabezpieczenie przed swobodnym dostępem uczniów do pomieszczeń kuchni i pomieszczeń
gospodarczych;
wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed ewentualnym zsuwaniem się po
nich.
wyposażenie pomieszczeń Szkoły a w szczególności wytypowanych sal dydaktycznych w apteczki
zaopatrzone w niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej
pomocy;
dostosowanie mebli krzesełek szafek do warunków antropometrycznych uczniów w tym uczniów
niepełnosprawnych;
zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad uczniami uczestniczącymi w imprezach i wycieczkach
poza terenem Szkoły;
przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy;
zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego poprzez mocowanie
na stałe bramek i koszy do gry oraz innych urządzeń których przemieszczanie się może stanowić
zagrożenie dla zdrowia ćwiczących
objęcie budynku i terenu szkolnego nadzorem kamer.

§ 84. Procedury postępowania w przypadku zagrożenia
1. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń używa alkoholu lub innych środków w celu
wprowadzenia się w stan odurzenia, bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji,
nauczyciel powinien podjąć następujące kroki:
1) Przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy.
2) Wychowawca informuje o fakcie pedagoga lub psychologa szkolnego i Dyrektora Szkoły.
3) Wychowawca wzywa do Szkoły rodziców (prawnych opiekunów ucznia i przekazuje im uzyskaną
informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami (prawnymi opiekunami) oraz z uczniem w ich obecności.
W przypadku potwierdzenia informacji zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania
rodziców (prawnych opiekunów zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku
interwencji profilaktycznej może zaproponować rodzicom (prawnym opiekunom) skierowanie dziecka do
specjalistycznej placówki i udział dziecka w programie terapeutycznym.
4) Jeżeli rodzice (prawni opiekunowie) odmawiają współpracy lub nie stawiają się do Szkoły a nadal
z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, Dyrektor Szkoły
pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji Sąd Rodzinny lub policję.
5) W przypadku, gdy Szkoła wykorzystała wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych
(rozmowa z rodzicami (prawnymi opiekunami) ostrzeżenie ucznia spotkania z pedagogiem
psychologiem, itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów Dyrektor Szkoły
powiadamia Sąd Rodzinny lub policję.
6) W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia który ukończył 17 lat przestępstwa
ściganego z urzędu lub jego udziału w działalności grup przestępczych Dyrektor Szkoły jest obowiązany
niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję.
2. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie Szkoły znajduje się uczeń będący pod
wpływem alkoholu lub narkotyków powinien podjąć następujące kroki:
1)
2)
3)
4)

Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy.
Odizolowuje ucznia od reszty klasy ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego; stwarza
warunki w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie.
Wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia ewentualnie udzielenia pomocy
medycznej.
Zawiadamia o tym fakcie Dyrektora oraz rodziców (prawnych opiekunów których zobowiązuje do
niezwłocznego odebrania ucznia ze Szkoły. Gdy rodzice (prawni opiekunowie) odmówią odebrania
dziecka, o pozostaniu ucznia w Szkole czy przewiezieniu do placówki służby zdrowia albo przekazaniu
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5)

6)

go do dyspozycji funkcjonariuszom policji - decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia
ucznia i w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.
Dyrektor zawiadamia najbliższą jednostkę policji gdy rodzice (prawni opiekunowie) ucznia będącego pod
wpływem alkoholu - odmawiają przyjścia do Szkoły a jest on agresywny bądź swoim zachowaniem daje
powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób. W przypadku stwierdzenia stanu
nietrzeźwości policja ma możliwość przewiezienia ucznia do policyjnych pomieszczeń dla osób
zatrzymanych - na czas niezbędny do wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 godzin . O fakcie umieszczenia
zawiadamia się rodziców(prawnych opiekunów oraz Sąd Rodzinny jeśli uczeń nie ukończył 18 lat;
Jeżeli powtarzają się przypadki w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat znajduje się pod wpływem
alkoholu lub środków psychoaktywnych na terenie Szkoły to Dyrektor ma obowiązek powiadomienia
o tym policji (specjalisty ds. nieletnich) lub Sądu Rodzinnego.

3. W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie Szkoły substancję przypominającą wyglądem
narkotyk powinien podjąć następujące kroki:
1)

2)
3)

Nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób
niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji próbuje (o ile to jest
możliwe w zakresie działań pedagogicznych ustalić do kogo znaleziona substancja należy.
Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu Dyrektora Szkoły wzywa policję.
Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje informacje
dotyczące szczegółów zdarzenia.

4. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą
narkotyk, powinien podjąć następujące kroki:
1)

2)
3)

4)

Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca pedagog Dyrektor itp. ma prawo żądać aby uczeń
przekazał mu tę substancję pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni (we własnej odzieży ew.
innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną substancją. Nauczyciel nie
ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani torby ucznia - jest to czynność
zastrzeżona wyłącznie dla policji.
O swoich spostrzeżeniach powiadamia Dyrektora Szkoły oraz rodziców (prawnych opiekunów ucznia
i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa.
W przypadku gdy uczeń mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi substancji i pokazania
zawartości torby, Dyrektor Szkoły wzywa policję która przeszukuje odzież i przedmioty należące do
ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy.
Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie nauczyciel po odpowiednim zabezpieczeniu zobowiązany jest
bezzwłocznie przekazać ją do jednostki policji. Wcześniej próbuje ustalić w jaki sposób i od kogo uczeń
nabył substancję. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje sporządzając możliwie dokładną notatkę
z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami.
§ 85. Podstawowe zasady bezpieczeństwa na wycieczkach.

1. Przy organizacji zajęć imprez i wycieczek poza terenem Szkoły liczbę opiekunów oraz sposób
zorganizowania opieki ustala się uwzględniając wiek stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia
i ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych opiece Szkoły a także specyfikę zajęć imprez
i wycieczek oraz warunki w jakich będą się one odbywać. Zasady sprawowania opieki w trakcie wycieczek
organizowanych przez nauczycieli określa Regulamin wycieczek.
2. Kryteria o których mowa w ust.1 uwzględnia się również przy ustalaniu programu zajęć imprez
i wycieczek.
1) Opiekun wycieczki sprawdza stan liczbowy jej uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca
pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego.
2) Niedopuszczalne jest realizowanie wycieczek podczas burzy śnieżycy i gołoledzi.
3) Jeżeli specyfika wycieczki tego wymaga jej uczestników zaznajamia się z zasadami bezpiecznego
przebywania nad wodą.
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4)

5)
6)
7)
8)
9)

Osoby pozostające pod opieką Szkoły mogą pływać oraz kąpać się tylko w obrębie kąpielisk i pływalni
w rozumieniu przepisów określających warunki bezpieczeństwa osób przebywających w górach
pływających kąpiących się i uprawiających sporty wodne.
Nauka pływania może odbywać się tylko w miejscach specjalnie do tego celu wyznaczonych
i przystosowanych.
Uczącym się pływać i kąpiącym się zapewnia się stały nadzór ratownika lub ratowników i ustawiczny
nadzór opiekuna lub opiekunów ze strony Szkoły.
Kajaki i łodzie z których korzystają uczestnicy wycieczek wyposaża się w sprzęt ratunkowy.
Ze sprzętu pływającego korzystają jedynie osoby przeszkolone w zakresie jego obsługi oraz posługiwania
się wyposażeniem ratunkowym
Niedopuszczalne jest używanie łodzi i kajaków podczas silnych wiatrów.

3. Osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo uczniów może być tylko nauczyciel Szkoły a w wyjątkowych
wypadkach osoba dorosła przeszkolona i znająca odpowiednie przepisy (kwalifikacje potwierdzone
dokumentem).
4. Opieka nad grupami uczniowskimi powinna być zorganizowana według odrębnych przepisów:
1) jeden opiekun na 30 uczniów jeżeli grupa nie wyjeżdża poza miasto i nie korzysta z publicznych środków
lokomocji;
2) jeden opiekun na 15 uczniów jeżeli grupa wyjeżdża poza miasto i korzysta z publicznych środków
lokomocji;
3) jeden opiekun na 10 uczniów jeżeli jest to impreza turystyki kwalifikowanej;
4) grupa rowerowa wraz z opiekunem nie może przekroczyć 15 osób.
5. Na udział w wycieczce oraz w imprezie turystycznej kierownik musi uzyskać zgodę rodziców (prawnych
opiekunów uczniów na piśmie.
6. Wszystkie wycieczki i imprezy pozaszkolne wymagają wypełnienia karty wycieczki przez opiekuna
i zatwierdzenia karty przez Dyrektora Szkoły.
7. Kierownikiem wycieczki powinien być nauczyciel lub w uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły inna
pełnoletnia osoba będąca instruktorem harcerskim albo posiadająca uprawnienia przewodnika turystycznego
przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowanej, organizatora turystyki, instruktora krajoznawstwa lub
zaświadczenie o ukończeniu kursu kierowników wycieczek szkolnych.
8. Kierownikiem obozu wędrownego powinien być nauczyciel posiadający zaświadczenie o ukończeniu
kursu dla kierowników obozów. Opiekunem grupy zaś może być każda osoba pełnoletnia (po uzgodnieniu
z Dyrektorem Szkoły .
9. Organizator zajęć z klasą (grupą poza Szkołą wpisuje wyjście do zeszytu wyjść.
§ 86. Podstawowe zasady bezpieczeństwa w sali gimnastycznej i na boisku szkolnym.

1)
2)
3)
4)
5)

1. W sali gimnastycznej i na boisku nauczyciel zobowiązany jest do:
kontroli sprawności sprzętu sportowego przed zajęciami;
zadbania o dobrą organizację zajęć i zdyscyplinowanie uczniów na lekcji i w szatni przed lekcją;
dostosowania wymagań i formy zajęć do możliwości fizycznych uczniów;
zapewnienia uczniowi asekuracji w czasie ćwiczeń na przyrządach;
zabezpieczenia szatni przy sali gimnastycznej w czasie trwania zajęć edukacyjnych.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

2. Nauczyciel wychodzący z uczniami na pływalnię zobowiązany jest do:
zorganizowania zbiórki w wyznaczonym miejscu na terenie Szkoły;
sprawdzenia obecności;
bezpiecznego przeprowadzenia uczniów zgodnie z przepisami ruchu drogowego;
zapoznania i przestrzegania regulaminu pływalni;
zorganizowania zbiórki w wyznaczonym miejscu na terenie pływalni;
sprawdzenie obecności;
właściwego nadzoru w czasie powrotu do Szkoły.
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Rozdział 12
Ceremoniał szkolny
§ 87. 1. Szkoła ma własny sztandar hymn patrona i logo.
2. Szkoła w każdym roku obchodzi następujące uroczystości:
1) Inaugurację roku szkolnego,
2) Ślubowanie uczniów klas pierwszych i czwartych
3) Dzień Edukacji Narodowej,
4) Święto Niepodległości
5) Wigilię Świąt Bożego Narodzenia,
6) Rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
7) Dzień Patrona
8) Pożegnanie absolwentów
9) Zakończenie roku szkolnego.
3. Sztandar Szkoły:
1) sztandarem opiekuje się poczet sztandarowy pod kierunkiem wyznaczonych przez Dyrektora
nauczycieli;
2) poczet sztandarowy powoływany jest corocznie;
3) skład osobowy pocztu sztandarowego: chorąży (sztandarowy - jeden uczeń asysta - dwie uczennice;
4) decyzją Rady Pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu;
5) poczet sztandarowy zawsze występuje w strojach galowych ze swymi insygniami. W trakcie
uroczystości na wolnym powietrzu poczet może nosić okrycia wierzchnie;
6) insygniami pocztu sztandarowego są biało-czerwone szarfy biegnące z prawego ramienia do lewego
boku;
7) sztandar uczestniczy w uroczystościach szkolnych oraz poza Szkołą na zaproszenie innych szkół
i instytucji lub organizacji.
Rozdział 13
Rekrutacja do Szkoły
§ 88. Rekrutację do klasy pierwszej oraz do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w Szkole
przeprowadza się z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji na podstawie przepisów ustawy.
Rozdział 14
Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego
§ 89.1. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Szkole Podstawowej nr 58 ma na celu:
1)

przygotowanie i wspieranie uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych
poprzez zapewnienie ciągłości działań doradczych którym przyświeca idea kształtowania postaw
umiejętności i kompetencji oczekiwanych od młodego człowieka przygotowującego się do wielu
ról w życiu społecznym i zawodowym

2) kształtowanie sylwetki absolwenta zgodnie z przyjętą charakterystyką w Statucie Szkoły
3) współpracę wszystkich pracowników szkoły i rodziców uczniów w realizacji zadań i treści
z zakresu doradztwa zawodowego określonych rozporządzeniem MEN w sprawie doradztwa
zawodowego.
2. Adresatami działań podejmowanych w Szkole w ramach doradztwa zawodowego są:
1) uczniowie,
2) rodzice,
3) nauczyciele.
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3. Działania kierowane do uczniów w szkole podstawowej polegają na:
1) realizacji treści programowych z zakresu doradztwa zawodowego określonych w załączniku nr 2 do
rozporządzenia w sprawie doradztwa zawodowego w ramach bieżącej pracy z uczniami klas I-III
wynikającej z realizacji podstawy programowej
2) realizacji treści programowych z zakresu doradztwa zawodowego określonych w załączniku nr 2 do
rozporządzenia w sprawie doradztwa zawodowego, w ramach bieżącej pracy z uczniami klas IV-VI
wynikającej z realizacji podstawy programowej wybranych przedmiotów,
3) realizacji treści programowych z zakresu doradztwa zawodowego określonych w załączniku nr 3 do
rozporządzenia w sprawie doradztwa zawodowego, w ramach bieżącej pracy z uczniami klas VIIVIII wynikającej z realizacji podstawy programowej wybranych przedmiotów,
4) prowadzeniu zajęć z zakresu doradztwa zawodowego o których mowa w art. 109 ust. 7 ustawy Prawo
oświatowe w wymiarze minimum 10 godzin rocznie w klasie VII i VIII,
5) udzielaniu indywidualnych porad i konsultacji przez doradcę zawodowego nauczycieli
wychowawców szkolnego pedagoga i psychologa oraz innych specjalistów zatrudnionych w szkole
lub poza szkołą (doradców zatrudnionych w CKP lub w poradniach psychologiczno-pedagogicznych)
dla uczniów klas VII-VIII,
6) organizowaniu spotkań z przedstawicielami instytucji rynku pracy pracodawcami osobami
prezentującymi poszukiwane zawody i z absolwentami szkoły (prezentacje ich kariery edukacyjnej
i zawodowej);
7) umożliwieniu uczniom dostępu do informacji edukacyjnej i zawodowej znajdującej się na stronach
internetowych innych instytucji działających w obszarze doradztwa zawodowego (Centrum Kształcenia
Praktycznego we Wrocławiu szkoły prowadzące kształcenie zawodowe poradnie psychologicznopedagogiczne )
8) organizowaniu ogólnoszkolnych działań tematycznie powiązanych z orientacją zawodową
i doradztwem zawodowym (projekty edukacyjne konkursy festiwale prezentacje zawodów
9) organizacji wycieczek zawodoznawczych do zakładów pracy Centrum Kształcenia Praktycznego
i szkół prowadzących kształcenie zawodowe.
4. Działania kierowane do rodziców uczniów Szkoły Podstawowej nr 58 polegają na:
1) organizowaniu grupowych spotkań z doradcą zawodowym dotyczących
ponadpodstawowych oraz zasad i harmonogramu rekrutacji do tych szkół

oferty

szkół

2) organizowaniu indywidualnych porad i konsultacji związanych z wyborem kierunku kształcenia
i zawodu ich dzieci,
3) inicjowaniu oraz organizacji spotkań z przedstawicielami instytucji działających na rynku pracy
i lokalnych pracodawców
4) udostępnianiu informacji edukacyjnych i zawodowych na temat możliwości wyboru kierunku
kształcenia i zawodu ich dzieci.
5) włączaniu rodziców w działania z zakresu doradztwa zawodowego w szczególności z zakresu
zawodoznawstwa.
5. Działania kierowane do nauczycieli polegają na:
1) organizowaniu szkoleń w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli oraz umożliwieniu
pracownikom pedagogicznym udziału w kursach warsztatach i konferencjach z zakresu doradztwa
zawodowego;
2) udostępnianiu informacji edukacyjnych i zawodowych.
6. Za realizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego w szkole podstawowej odpowiada
doradca zawodowy nauczyciele oraz specjaliści zatrudnieni w Szkole.

Statut Szkoły Podstawowej nr 58 im. Wandy Rutkiewicz we Wrocławiu

Strona 55

7. Zadania Dyrektora Szkoły polegają na:
1) wyznaczeniu nauczycieli wychowawców doradcy zawodowego i specjalistów (pedagoga
psychologa) do realizacji zadań ujętych w ust. 8;
2) zapewnieniu warunków do realizacji zajęć z zakresu orientacji i doradztwa zawodowego;
3) umożliwianiu współpracy szkolnego doradcy zawodowego nauczycieli i specjalistów
z zewnętrznymi instytucjami takimi jak: pracodawcy urzędy pracy Centrum Kształcenia
Praktycznego szkoły prowadzące kształcenie zawodowe;
4) wspomaganiu pracowników pedagogicznych w poszerzaniu wiedzy i umiejętności z zakresu
doradztwa zawodowego.
8. Zadania doradcy zawodowego, nauczycieli, wychowawców i specjalistów (pedagoga, psychologa)
w szkole polegają na:
1) opracowaniu rocznego programu realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego
(odpowiedzialni: doradca zawodowy, wspólnie z zespołem wyznaczonych nauczycieli, w tym
z wychowawcami, pedagogiem i psychologiem),
2) realizacji treści programowych z zakresu doradztwa zawodowego dla klas I–III w obszarach: poznania
siebie świata zawodów i rynku pracy rynku edukacyjnego i uczenia się przez całe życie oraz
planowania własnego rozwoju i podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych (odpowiedzialni:
nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz pedagog, psycholog),
3) realizacji treści programowych z zakresu doradztwa zawodowego dla klas IV-VI w obszarach:
poznawania własnych zasobów świata zawodów i rynku pracy rynku edukacyjnego i uczenia się przez
całe życie oraz planowania własnego rozwoju i podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych
(odpowiedzialni: wychowawcy i wyznaczeni nauczyciele w ramach bieżącej pracy z uczniami klas IV-VI
wynikającej z realizacji podstawy programowej oraz pedagog, psycholog),
4) realizacji treści programowych z zakresu doradztwa zawodowego dla klas VII-VIII w obszarach:
poznawania własnych zasobów świata zawodów i rynku pracy rynku edukacyjnego i uczenia się przez
całe życie oraz planowania własnego rozwoju i podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych
(odpowiedzialni: wychowawcy i wyznaczeni nauczyciele w ramach bieżącej pracy z uczniami klas VIIVIII wynikającej z realizacji podstawy programowej oraz pedagog, psycholog),
5) systematycznym diagnozowaniu zapotrzebowania uczniów rodziców i nauczycieli na działania
związane z doradztwem zawodowym (odpowiedzialni: wychowawcy oraz pedagog),
6) prowadzeniu zajęć z zakresu doradztwa zawodowego o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy
Prawo oświatowe (odpowiedzialny: doradca zawodowy we współpracy z wychowawcami, pedagogiem,
psychologiem oraz doradcami Centrum Kształcenia Praktycznego),
7) realizowaniu działalności informacyjno-doradczej w tym gromadzenie aktualizacja i udostępnianie
informacji edukacyjnych i zawodowych (odpowiedzialni: doradca zawodowy i wychowawcy we
współpracy z doradcami Centrum Kształcenia Praktycznego),
8) udzielaniu indywidualnych porad i konsultacji uczniom i ich rodzicom w zakresie planowania dalszej
ścieżki edukacyjno-zawodowej (odpowiedzialni: doradca zawodowy i wychowawcy oraz doradcy
zawodowi z Centrum Kształcenia Praktycznego),
9) organizowaniu grupowych spotkań z rodzicami uczniów dotyczących oferty szkół ponadpodstawowych
oraz zasad i harmonogramu rekrutacji do tych szkół (odpowiedzialni: doradca zawodowy i wychowawcy
oraz doradcy zawodowi z Centrum Kształcenia Praktycznego),
10) organizowaniu wycieczek zawodoznawczych do zakładów pracy Centrum Kształcenia Praktycznego
i szkół prowadzących kształcenie zawodowe (odpowiedzialni: wychowawcy przy współpracy z doradcą
zawodowym),
11) określaniu mocnych stron predyspozycji zainteresowań i uzdolnień uczniów (odpowiedzialni:
wychowawcy przy współpracy z doradcą zawodowym, pedagogiem, psychologiem i doradcami poradni
psychologiczno-pedagogicznej),
12) wskazywaniu uczniom specjalistów którzy mogą udzielić wsparcia związanego z wyborem kierunku
kształcenia i zawodu (odpowiedzialni: wychowawcy przy współpracy z doradcą zawodowym).
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9. Realizując wewnątrzszkolny systemu doradztwa zawodowego szkoła współpracuje z:
1) Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu
2) poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
3) Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
4) Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
5) pracodawcy,
6) instytucje rynku pracy (w tym PUP i DWUP we Wrocławiu
7) wrocławskie szkoły ponadpodstawowe
8) uczelnie,
9) Dolnośląska Izba Rzemieślnicza
10) OHP – Dolnośląska Wojewódzka Komenda.
Rozdział 15
Postanowienia końcowe
§ 90. 1. Szkoła używa pieczęci i stempli zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
3. Zmiany w Statucie będą dokonywane uchwałami Rady Pedagogicznej.
4. Regulaminy określające działalność organów Szkoły jak też wynikające z celów i zadań nie mogą być
sprzeczne z zapisami niniejszego Statutu jak również z innymi przepisami oświatowymi.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/1027/17
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 19 października 2017 r.
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