STATUT
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(uchylony uchwałą RP z dnia 25.09.2019r.)

Artykuł 1
POSTANOWIENIA WSTĘPNE
§1
1. Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skokach jest publiczną szkołą podstawową.
2. Szkoła nosi imię Adama Mickiewicza.
3. Pełna nazwa szkoły brzmi – Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skokach i jest
używana w pełnym brzmieniu.
4. Siedziba szkoły mieści się w Skokach 62-085, przy ul. Poznańskiej 2 . Dodatkowe dwa budynki
mieszczą się w Skokach 62-085, przy ulicy Rogozińskiej 1.
5. Szkołę prowadzi Gmina Skoki.
6. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Wielkopolski Kurator Oświaty w
Poznaniu.
§2
1. Czas trwania nauki w szkole wynosi 8 lat.
2. Świadectwo ukończenia szkoły potwierdza uzyskanie wykształcenia podstawowego i uprawnia do
ubiegania się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.
33.. SSzzkkoołłaa w
w ookkrreessiiee oodd ddnniiaa 11 w
wrrzzeeśśnniiaa 22001177 rr.. ddoo ddnniiaa 3311 ssiieerrppnniiaa 22001199 rr.. pprroow
waaddzzii kkllaassyy
ddoottyycchhcczzaassoow
e
g
o
g
i
m
n
a
z
j
u
m
w
o
p
a
r
c
i
u
o
p
r
z
e
p
i
s
y
,
k
t
ó
r
e
r
e
g
u
l
u
j
ą
f
u
n
k
c
j
o
n
o
w
a
n
i
e
t
y
c
h
k
l
wego gimnazjum w oparciu o przepisy, które regulują funkcjonowanie tych klaass..
(uchylony uchwałą RP z

dnia 25.09.2019r.)

§3
1. Szkoła jest jednostką budżetową.
2. Obsługę finansowo-księgową prowadzi główna księgowa szkoły.
3. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.
§4
Ilekroć w statucie jest mowa o:
1) szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Skokach,
2) statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w
Skokach,
3) nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego szkoły,
4) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby
(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem,
5) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Skoki.

Artykuł 2
CELE I ZADANIA SZKOŁY
§5
Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające szkolny zestaw
programów nauczania i program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.
§6
1. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:
1) szkolny zestaw programów nauczania, który obejmuje całą działalność szkoły z punktu
widzenia dydaktycznego,
2) program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący:
a) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów
b) treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych
uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów
występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
2. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły mają obowiązek realizować program wychowawczoprofilaktyczny szkoły. Treści wychowawcze realizuje się w ramach zajęć edukacyjnych, zajęć z
wychowawcą oraz podczas zajęć pozalekcyjnych.
3. Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach:
1) pierwszy etap edukacyjny – klasy I–III szkoły podstawowej,
2) drugi etap edukacyjny – klasy IV–VIII szkoły podstawowej,
33)) ooddddzziiaałłyy kkllaass ggiim
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(uchylony uchwałą RP z dnia 25.09.2019r.)

4. Szkoła realizuje projekty edukacyjne w oparciu o zewnętrzne źródła finansowania w celu
wzbogacenia oferty edukacyjnej.
§7
1. Celem kształcenia w szkole jest przede wszystkim dbałość o integralny rozwój biologiczny,
poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia, a zadaniami są:
1) wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności,
altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie
relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele),
2) wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i
etnicznej,
3) kształtowanie u uczniów poczucia własnej godności i szacunku dla godności innych osób,
4) rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość,
5) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i
wnioskowania,

6) ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności,
7) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki,
8) wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które
pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat,
9) wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej
edukacji,
10) wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i
rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej,
11) kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym
oraz odpowiedzialności za zbiorowość,
12) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności
przygotowania własnego warsztatu pracy,
13) ukierunkowanie ucznia ku wartościom.
2. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ust. 1:
1) prowadzenie dziecka do zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych w procesie dalszego
kształcenia,
2) rozwijanie poznawczych możliwości uczniów tak, aby mogli oni przechodzić od dziecięcego
do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata,
3) rozwijanie i przekształcanie spontanicznej motywacji poznawczej w motywację świadomą,
przygotowując do podejmowania zadań wymagających systematycznego i dłuższego wysiłku
intelektualnego i fizycznego,
4) uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka w procesie kształcenia,
5) rozwijanie umiejętności poznawania i racjonalnego oceniania siebie, najbliższego otoczenia
rodzinnego, społecznego, kulturowego, przyrodniczego i technicznego,
6) umacnianie wiary dziecka we własne siły i w możliwość osiągania trudnych, ale
wartościowych celów,
7) rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka,
8) wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej i narodowej,
9) kształtowanie zainteresowań własnym miastem i regionem, lokalnymi tradycjami i obyczajami
oraz zagrożeniami dla miasta i regionu,
10) kształtowanie samodzielności, obowiązkowości, odpowiedzialności za siebie i innych,
11) zachęcanie do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych,
12) kształtowanie umiejętności reagowania na zagrożenie bezpieczeństwa, życia i zdrowia,
13) kształtowanie potrzeby i umiejętności dbania o własne zdrowie, sprawność fizyczną i
właściwą postawę ciała,
14) promowanie ochrony zdrowia, kształtowanie nawyków higieny osobistej, zdrowego żywienia
i higieny pracy umysłowej,
15) poznanie szkodliwości środków odurzających (alkoholu, nikotyny, narkotyków i in.) i
zaznajomienie z instytucjami udzielającymi pomocy,
16) opiekę nad uczniami z rodzin zagrożonych patologią i niewydolnych wychowawczo,

17) poznawanie cech własnej osobowości i uświadamianie sobie własnej odrębności,
18) rozpoznawanie własnych emocji i emocji innych ludzi oraz kształtowanie do nich właściwego
stosunku,
19) rozwijanie umiejętności asertywnych,
20) tworzenie własnego systemu wartości w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji,
sprawiedliwości i wolności,
21) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,
22) uczenie tolerancji i szacunku dla innych ludzi oraz zasad i reguł obowiązujących w relacjach
międzyludzkich,
23) ukazanie znaczenia rodziny w życiu każdego człowieka i właściwych wzorców życia
rodzinnego,
24) kształtowanie umiejętności bezpiecznego i higienicznego postępowania w życiu szkolnym i
prywatnym,
25) integrację uczniów niepełnosprawnych.
§8
Realizacja celów i zadań szkoły odbywa się także z uwzględnieniem optymalnych warunków
rozwoju ucznia poprzez następujące działania:
1) integrację wiedzy nauczanej w procesie kształcenia zintegrowanego na pierwszym etapie
edukacyjnym,
2) oddziaływanie wychowawcze określone w celach i zadaniach szkoły,
3) prowadzenie lekcji religii/etyki w szkole,
4) prowadzenie kół zainteresowań i kół przedmiotowych, zajęć specjalistycznych, dydaktycznowyrównawczych i zajęć gimnastyki korekcyjnej,
5) pracę pedagoga szkolnego wspomaganą badaniami i zaleceniami poradni psychologicznopedagogicznej,
6) współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Wągrowcu, Sądem Rodzinnym w
Wągrowcu, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Skokach i innymi organizacjami i
stowarzyszeniami wspierającymi szkołę.
§9
1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie od chwili wejścia ucznia do szkoły
do momentu jej opuszczenia, poprzez:
1) zapewnienie uczniom przebywającym w szkole opieki przez nauczycieli oraz innych
pracowników szkoły,
2) organizowanie przed lekcjami i w czasie przerw dyżurów nauczycielskich na korytarzach –
zasady i organizację ww. dyżurów określa zarządzenie dyrektora szkoły,
3) omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych i innych zajęciach,
4) w miarę możliwości przeznaczenie oddzielnych segmentów dla dzieci w różnym wieku dla I–
III, IV–VI, VII-VIII, (uchwała RP z dnia 25.09.2019r.)

5) zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej uczniom wymagającym opieki przed zajęciami i po
zajęciach lekcyjnych,
6) szkolenie pracowników szkoły w zakresie bhp,
7) dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu szkolnego do wzrostu uczniów,
rodzaju pracy oraz podjazdy dla osób niepełnosprawnych,
8) systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne
prowadzące do uzyskania przez uczniów karty rowerowej,
9) zapewnienie uczniom warunków do spożycia posiłku obiadowego w stołówce szkolnej,
10) utrzymywanie pomieszczeń szkolnych, budynków, placów, boisk i sprzętu szkolnego w stanie
pełnej sprawności i stałej czystości,
11) dostosowanie rozkładu zajęć lekcyjnych do zasad higieny pracy umysłowej uczniów,
12) kształtowanie postaw promujących zdrowy tryb życia,
13) pracę nauczycieli i innych pracowników szkoły, którzy natychmiast reagują na wszelkie
dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów,
14) czujność innych pracowników obsługi szkoły, którzy zwracają się do osób postronnych
wchodzących na teren szkoły, o podanie celu pobytu, w razie potrzeby zawiadamiają o tym fakcie
dyrektora szkoły lub kierują tę osobę do dyrektora,
15) nauczycieli lub innych pracowników szkoły, którzy niezwłocznie zawiadamiają dyrektora
szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub
stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.
2. Na co dzień uczniowie spędzają przerwy na świeżym powietrzu w określonych miejscach:
- klasy I-III na boisku spacerowym i placu zabaw przy budynku 1,
- klasy IV-VI na boisku spacerowym przy budynku 1,
- klasy VII - VIII na placach przy budynkach . (uchwała RP z dnia 25.09.2019r.)
2a. W wypadku gdy uczniowie spędzają przerwy na świeżym powietrzu, przebywanie przez nich na
korytarzu jest zabronione z wyjątkiem korzystania z toalety i sklepiku..
2b. Podczas przerw w budynkach szkolnych, uczniowie przebywają przy salach lekcyjnych, w
których mają kolejną lekcję.
3. Samowolne opuszczanie terenu szkoły przez ucznia podczas zajęć lekcyjnych oraz przerw
międzylekcyjnych jest zabronione, a konsekwencją są kary opisane w §52.
4. Zwolnienie ucznia z części zajęć lekcyjnych będzie możliwe w formie pisemnej (także przez
e-dziennik) lub osobisty odbiór ucznia przez opiekuna prawnego lub osobę upoważnioną. Informacja
o zwolnieniu zawiera dokładny termin zwolnienia i powód nieobecności i jest przekazywana
wychowawcy klasy.
6. Szkoła zapewnia uczniom opiekę podczas zajęć zorganizowanych przez szkołę poza jej terenem
poprzez przydzielenie jednego nauczyciela: (uchwała RP z dnia 25.09.2019r.)
1) na 30 uczniów – jeżeli grupa nie wyjeżdża poza miasto i nie korzysta z publicznych środków
lokomocji,
2) na 15 uczniów – jeżeli wycieczka korzysta z publicznych środków lokomocji lub udaje się
poza miasto,
3) na 10 uczniów – w czasie turystyki kwalifikowanej,

4) zajęcia (wycieczki) poza terenem szkoły mogą się odbywać tylko za zgodą dyrektora,
5) każda wycieczka musi mieć wyznaczonego kierownika, który odpowiada za stworzenie
bezpiecznych warunków oraz zapewnienie ciągłego nadzoru,
6) do obowiązków kierownika wycieczki należy:
- opracowanie programu i harmonogramu wycieczki oraz wypełnienie karty wycieczki, które
należy złożyć w sekretariacie szkoły przynajmniej na dzień przed planowaną wycieczką,
- opracowanie regulaminu i zapoznanie z nim uczestników,
- zapewnienie warunków realizacji programu,
- zapoznanie uczestników wycieczki z zasadami bezpieczeństwa i zapewnienie bezpiecznych
warunków,
- określenie zadań opiekuna i innych uczestników wycieczki,
- dysponowanie środkami finansowymi,
- podsumowanie wycieczki pod względem merytorycznym oraz sporządzenie rozliczenia
finansowego,
7) opiekunem wycieczki lub imprezy powinien być nauczyciel. Opiekun potwierdza
własnoręcznym podpisem na karcie wycieczki przejęcie odpowiedzialności za bezpieczeństwo
dzieci, (uchwała RP z dnia 25.09.2019r.)
8) do obowiązków opiekuna należy:
- sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczestnikami,
- współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki lub
imprezy,
- nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczestników ze szczególnym uwzględnieniem
zasad bezpieczeństwa,
- wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika.
7. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu oraz podejmuje działania zabezpieczające przed
dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju poprzez
instalowanie oprogramowania zabezpieczającego.
8. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkole zainstalowany
został monitoring wizyjny. Sposób wykorzystania zapisów monitoringu wizyjnego regulują odrębne
przepisy.
9. Do zadań szkoły należy w szczególności: zapewnienie uczniom jednego gorącego posiłku w ciągu
dnia i stworzenie możliwości jego spożycia. (uchwała RP z dnia 13.09.2022r.)
10. Zadania szkoły wykonywane są poprzez: zatrudnianie pedagoga specjalnego, psychologa,
pedagoga , specjalistów realizujących zadania wynikające z przepisów szczegółowych. (uchwała RP z dnia
13.09.2022r.)

Artykuł 3
ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE
§ 10
1. Organami szkoły są:
1) dyrektor szkoły,
2) rada pedagogiczna,
3) samorząd uczniowski,
4) rada rodziców.
2. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku
do decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego uczniów, jest
Wielkopolski Kurator Oświaty.
3. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku
do decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach dotyczących awansu zawodowego nauczycieli,
jest organ prowadzący szkołę.
§ 11
1. Dyrektor szkoły kieruje szkołą, jest jej przedstawicielem na zewnątrz, jest przełożonym
służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady pedagogicznej.
2. Dyrektor jako przewodniczący rady pedagogicznej jest zobowiązany do:
1) tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady
pedagogicznej w celu podnoszenia jakości pracy szkoły,
2) podejmowania działań umożliwiających rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz
zespołu szkół,
3) dbania o autorytet rady pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli, oddziaływania na
postawę nauczycieli, pobudzania ich do twórczej pracy, innowacji i podnoszenia kwalifikacji,
4) zapoznawania rady pedagogicznej z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz
omawiania trybu i form ich realizacji.
3. Do kompetencji dyrektora należy w szczególności:
1) kierowanie działalnością szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole,
3) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
4) realizacja uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących,
5) dysponowanie środkami określonymi w planie
odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,

finansowym

szkoły,

ponoszenie

6) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w
czasie zajęć organizowanych przez szkołę,
7) współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych,
8) odpowiedzialność za właściwą organizację i przebieg egzaminu w klasie VIII,
9) stwarzanie warunków do działania w zespole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych
organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i
wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły,
10) występowanie do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do
innej szkoły,
11) przedstawianie radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólnych
wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o
działalności szkoły,
12) wstrzymywanie wykonania uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji
stanowiących, niezgodnych z przepisami prawa,
13) wydawanie zezwolenia na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą oraz
określenie warunków jego spełniania,
14) kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci mieszkające w obwodzie szkoły
podstawowej,
15) dopuszczanie do użytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania,
podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych,
16) podawanie do publicznej wiadomości zestawu podręczników, które będą obowiązywać od
początku następnego roku szkolnego,
17) zezwalanie uczniowi na indywidualny program lub tok nauki,
18) organizowanie uczniowi, który posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,
takiego nauczania,
19) ustala dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
20) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i
nauczycielom,
21) ustalanie na podstawie ramowego planu nauczania dla poszczególnych klas i oddziałów
tygodniowego rozkładu zajęć,
22) realizacja zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia,
23) kierowanie działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, a w szczególności
odpowiedzialność (za zgodą rodziców nieletniego ucznia) za stosowanie środków oddziaływania
wychowawczego określonych w przepisach prawa, w przypadku gdy nieletni uczeń wykazuje
przejawy demoralizacji lub dopuścił się czynu karalnego na terenie szkoły lub w związku z realizacją
obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki (zastosowanie środka oddziaływania wychowawczego
nie wyklucza jednoczesnego zastosowanie kary ujętej w niniejszym statucie). (uchwała RP z dnia 13.09.2022r.)
24) Dyrektor kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, a w szczególności
odpowiada za:
1) organizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w przypadku
zawieszenia zajęć na okres powyżej dwóch dni, w sytuacjach wskazanych w przepisach
prawa. Zajęcia organizowane są nie później niż od trzeciego dnia zawieszenia zajęć. O
sposobie lub sposobach realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na

odległość dyrektor informuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny oraz organ prowadzący
szkołę;
2) modyfikację programu wychowawczo-profilaktycznego - w porozumieniu z radą
pedagogiczną i radą rodziców, w przypadku zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość z powodu zagrożeń wskazanych w przepisach oświatowych,
jeżeli istnieje taka potrzeba;
3) czasową modyfikację tygodniowego rozkładu zajęć oraz zakresu treści nauczania
wynikających z ramowych planów nauczania – w porozumieniu z radą pedagogiczną w
przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
oraz poinformowanie organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą;
4) zapewnienie, w okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość każdemu uczniowi i rodzicom możliwości indywidualnych konsultacji z
nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz przekazanie uczniom i rodzicom informację o
formie i terminach tych konsultacji;
informowanie rodziców, uczniów i nauczycieli o sposobie i trybie realizacji zadań w zakresie
organizacji kształcenia specjalnego, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, indywidualnego
obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, indywidualnego nauczania, zajęć
rewalidacyjno-wychowawczych, zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz zajęć. (uchwała
RP z dnia 13.09.2022r.)

4. Do kompetencji dyrektora, wynikających z ustawy – Karta Nauczyciela oraz Kodeks pracy
należy w szczególności:
1) kierowanie jako kierownik zakładem pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i
pracowników niebędących nauczycielami,
2) decydowanie w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników
szkoły,
3) decydowanie w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych
nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
4) występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli
oraz pozostałych pracowników szkoły,
5) dokonywanie oceny pracy nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły mających status
pracowników samorządowych,
6) sprawowanie opieki nad dziećmi uczącymi się w szkole,
7) odpowiedzialność za dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy poziom szkoły,
8) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów,
9) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz doskonaleniu zawodowym,
10) zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji
zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych,
11) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez
szkołę,
12) organizowanie procesu awansu zawodowego nauczycieli,
13) zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, przeciwko któremu wszczęto
postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego,

14) zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, jeżeli wszczęte postępowanie karne lub
złożony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy naruszenia praw i dobra
dziecka,
15) współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym ustawą o
związkach zawodowych,
16) administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym
regulaminem tegoż funduszu, stanowiącym odrębny dokument.
5. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców
i samorządem uczniowskim.
6. Dyrektor wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z właściwą organizacją
procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w szkole.
7. Zarządzenia dyrektora podlegają ogłoszeniu w księdze zarządzeń.
§ 12
1. Radę pedagogiczną tworzą dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez
jej przewodniczącego na wniosek lub za zgodą rady pedagogicznej.
2. Do jej kompetencji stanowiących należy:
1) zatwierdzanie planów pracy szkoły,
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole,
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad
szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.
3. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć,
2) projekt planu finansowego szkoły,
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
4) wnioski dyrektora dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w szkole,
5) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w
ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych,
6) wnioski o zezwolenie na indywidualny tok nauki ucznia,
7) zaproponowany przez nauczyciela program nauczania,
8) dopuszczenie do użytku w szkole zaproponowanego programu nauczania w szkole
podstawowej, zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych,
9) zamiar powierzenia stanowiska dyrektora szkoły, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do
konkursu nikt się nie zgłosił,
10) ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć,

11) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania,
12) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych oraz w zależności od
potrzeb ustala wraz z dyrektorem potrzebę czasowej modyfikacji tygodniowego rozkładu zajęć oraz
zakresu treści nauczania wynikających z ramowych planów nauczania w przypadku prowadzenia
zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. (uchwała RP z dnia 13.09.2022r.)
4. Rada pedagogiczna deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej
kandydata na stanowisko dyrektora szkoły.
5. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły oraz jego zmian i uchwala statut lub jego
zmiany tylko w przypadku, gdy nie została powołana rada szkoły.
6. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem.
Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
7. Osoby uczestniczące w zebraniach rady są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na
posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a
także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
§ 13
1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Organem samorządu jest rada
samorządu uczniowskiego.
2. Zasady wybierania i działania rady samorządu uczniowskiego określa regulamin uchwalony przez
uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin ten nie może być sprzeczny ze
statutem szkoły.
3. Samorząd uczniowski może przedstawiać wnioski wszystkim organom szkoły w sprawach
dotyczących szkoły, szczególnie dotyczących praw uczniów.
4. Na wniosek dyrektora szkoły samorząd wyraża opinię o pracy nauczyciela.
5. Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i
opinie we wszystkich sprawach danej szkoły, a w szczególności w sprawach dotyczących praw
uczniów, takich jak:
1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi
wymaganiami,
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji
między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej o nazwie „Gadu gadu”,
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej
zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z
dyrektorem,
6. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły podejmuje działania z zakresu wolontariatu.
7. Samorząd ze swojego składu wyłania szkolną radę wolontariatu, której zadaniem jest koordynacja
działań związanych z wolontariatem, zebranych spośród pomysłów zgłoszonych przez zespoły
uczniowskie poszczególnych oddziałów klasowych. Szczegółowe zasady działania wolontariatu (w
tym sposób organizacji i realizacji działań) w szkole określa regulamin wolontariatu, będący
odrębnym dokumentem.

§ 14
1. W szkole działa rada rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.
2. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym dokumentem.
3. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego
szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich
sprawach szkoły.
4. Do kompetencji rady rodziców należy:
1) uchwalanie, w porozumieniu z radą pedagogiczną, programu wychowawczo-profilaktycznego,
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania
szkoły,
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,
4) opiniowanie zestawów podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych
zaproponowanych przez nauczycieli dyrektorowi, przed dopuszczeniem ich do użytku w szkole,
5) typowanie dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora,
6) w przypadku zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość z
powodu zagrożeń wskazanych w przepisach oświatowych ustalenie potrzeby modyfikacji
programu wychowawczo-profilaktycznego – wraz z dyrektorem i radą pedagogiczną. (uchwała RP z
dnia 13.09.2022r.)

5. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców może gromadzić fundusze z
dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców
określa regulamin, o którym mowa w ust. 2.
6. Rada rodziców prowadzi dokumentację finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
§ 15
Organy szkoły są zobowiązane do współpracy, wspierania dyrektora, tworzenia dobrego klimatu
szkoły, poczucia współdziałania i partnerstwa, utrwalania demokratycznych zasad funkcjonowania
szkoły.
§ 16
1. Organy szkoły pracują na rzecz szkoły, przyjmując zasadę nieingerowania
w swoje kompetencje oraz zasadę współpracy i współdziałania w realizacji zadań wynikających ze
statutu i planów pracy szkoły.
2. Organy szkoły zobowiązane są do wyjaśniania motywów podjętych decyzji, o ile zwróci się z
takim wnioskiem drugi organ, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od podjęcia decyzji.
3. Działające w szkole organy prowadzą samodzielną i swobodną działalność, w ramach swoich
kompetencji, podejmują decyzje w oparciu o regulaminy działalności. Dbają jednak o bieżące
informowanie innych organów szkoły o planowych lub podejmowanych decyzjach bezpośrednio lub
pośrednio poprzez dyrektora szkoły.

4. Konflikty i spory wynikające pomiędzy organami szkoły, rozstrzyga dyrektor szkoły, po
wysłuchaniu zainteresowanych stron.

Artykuł 4
ORGANIZACJA SZKOŁY
§ 17
1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w
jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów określonych
planem nauczania.
2. Liczba uczniów w oddziale nie powinna przekraczać 26.
3. Zajęcia edukacyjne w klasach I-go etapu edukacyjnego są prowadzone w oddziałach liczących nie
więcej niż 25 uczniów, a w szczególnych przypadkach określonych ustawą – nie więcej niż 27.
§ 18
1. Dyrektor, za zgodą rodziców, organizuje zajęcia rewalidacyjne, których celem jest wspomaganie
rozwoju psychofizycznego ucznia z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb.
2. Zajęcia uwzględnione są w arkuszu organizacyjnym pracy szkoły na dany rok szkolny.
§ 19
1. W klasach IV–VIII szkoły podstawowej podział na grupy jest obowiązkowy i regulowany
przepisami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. (uchwała RP z dnia 25.09.2019r.)
2. W przypadku oddziałów liczących mniej uczniów niż wskazano w przepisie w ust. 1, podziału na
grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.
§ 20
1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie:
1) kształcenia zintegrowanego na pierwszym etapie edukacyjnym,
2) klasowo-lekcyjnym na drugim etapie edukacyjnym.
2. Jednostka 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.
3. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych na pierwszym etapie edukacyjnym ustala
nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.
4. Podziału godzin przeznaczonych na zajęcia edukacji wczesnoszkolnej dokonuje nauczyciel
prowadzący zajęcia, z tym, że w trzyletnim okresie nauczania zajęcia edukacyjne należy zrealizować
zgodnie z oddzielnymi przepisami.

5. Tygodniowy rozkład zajęć na pierwszym etapie edukacyjnym określa ogólny przydział czasu na
poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania.
6. Jednostka lekcyjna zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut.
7. Zajęcia w szkole prowadzone są również z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość – czas trwania zajęć wynosi 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może
dopuścić prowadzenie tych zajęć w czasie nie krótszym niż 30 minut i nie dłuższym niż 60 minut.
(uchwała RP z dnia 13.09.2022r.)

§ 20a

(uchwała RP z dnia 13.09.2022r.)

1. Uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły
obejmuje się indywidualnym nauczaniem.
2. Indywidualne nauczanie organizuje dyrektor szkoły na podstawie orzeczenia wydanego przez
zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni
specjalistycznej organizuje się na czas określony wskazany w orzeczeniu.
3. Dyrektor organizuje indywidualne nauczanie w sposób zapewniający wykonanie określonych w
orzeczeniu zaleceń.
4. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzą nauczyciele poszczególnych przedmiotów.
5. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w indywidualnym i bezpośrednim kontakcie z
uczniem w miejscu pobytu ucznia z zastrzeżeniem ust. 6.
6. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców ucznia/ pełnoletniego ucznia, i w porozumieniu z organem
prowadzącym, umożliwia uczniowi, który posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,
realizację zajęć indywidualnego nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość́ , w indywidualnym kontakcie z nauczycielem lub nauczycielami, uwzględniając zalecenia
zawarte w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania.
7. Zajęcia indywidulanego nauczania z wykorzystaniem metod i technik nauczyciele prowadzą
zgodnie zasadami określonymi w Artykule 11. (uchwała RP z dnia 13.09.2022r.)

§ 21
1. Uwzględniając potrzeby rozwojowe uczniów, szkoła organizuje zajęcia dodatkowe, stosownie do
posiadanych środków finansowych.
2. Zajęcia dodatkowe prowadzone są w grupach międzyklasowych i międzyoddziałowych poza
systemem klasowo-lekcyjnym.
3. Liczbę uczestników zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają przepisy
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
§ 22
1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z
nauczycieli, zwanemu wychowawcą klasy, spośród uczących w tym oddziale.
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej przyjęto zasadę, aby nauczyciel
wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

3. Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego lub w
uzasadnionych przypadkach, także w trakcie trwania roku szkolnego.
4. Formy spełniania zadań nauczyciel - wychowawca dostosowuje do wieku uczniów, ich potrzeb
oraz warunków środowiskowych szkoły.
§ 23
1. Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz
ferii zimowych i letnich określa rozporządzenie ministra właściwego ds. oświaty i wychowania w
sprawie organizacji roku szkolnego.
2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz
organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły.
3. Na podstawie zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacji szkoły dyrektor
szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć
edukacyjnych.
4. Szkoła używa dziennika elektronicznego jako dziennika dokumentującego zajęcia lekcyjne.
§ 24
1. Religia i etyka, jako szkolne przedmioty nieobowiązkowe, są prowadzone dla uczniów, których
rodzice wyrażają takie życzenie.
2. Życzenie wyrażone jest w formie pisemnego oświadczenia i nie musi być ponawiane w kolejnym
roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione.
3. Uczniowie nie korzystający z lekcji religii i etyki objęci są zajęciami opiekuńczowychowawczymi.
4. Nauczyciel religii i etyki wchodzi w skład rady pedagogicznej.
5. Nauczyciel religii i etyki ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów,
ustalając z dyrektorem szkoły termin i miejsce planowanego spotkania na 7 dni wcześniej.
6. Ocena z religii, etyki lub średnia z obu przedmiotów (jako jedna ocena) umieszczana jest na
świadectwie szkolnym, wliczana jest do średniej ocen, lecz nie ma wpływu na promocję do następnej
klasy.
7. Uczniowie uczęszczający na lekcje religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia
z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych w wyznaczonym terminie. Pieczę nad
uczniami w tym czasie sprawują nauczyciele religii i pozostali nauczyciele.
8. Uczniowie nie korzystający z lekcji religii objęci są zajęciami świetlicowymi lub zajęciami
opiekuńczo-wychowawczymi.
§ 25
1. Dla wszystkich uczniów klas IV-VIII organizowane są zajęcia edukacyjne „wychowanie do życia
w rodzinie”. (uchwała RP z dnia 25.09.2019r.)
2. Udział ucznia w zajęciach „wychowanie do życia w rodzinie” nie jest obowiązkowy.
3. Uczeń nie bierze udziału w ww. zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły w
formie pisemnej, rezygnację dziecka z uczestnictwa w nich.

4. Uczniowie, których rodzice nie wyrazili zgody na uczestniczenie ich dzieci w zajęciach
„wychowania do życia w rodzinie”, mają zapewnioną opiekę w świetlicy szkolnej.
5. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo
wyższej, ani na ukończenie szkoły przez ucznia.
§ 25a
1. W klasach VII i VIII szkoła prowadzi zajęcia doradztwa zawodowego.
2. Zajęcia doradztwa zawodowego są obowiązkowe, ale nie są przedmiotem nauczania.
3. Potwierdzeniem realizacji zajęć jest odnotowanie obecności ucznia na zajęciach.
4. W szkole funkcjonuje system doradztwa zawodowego.
§ 26
1. Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki
pedagogiczne, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między dyrektorem szkoły a szkołą
wyższą lub (za jego zgodą) poszczególnymi nauczycielami a szkołą wyższą.
2. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną zgodnie z odrębnymi
przepisami.
3. Szkoła może prowadzić oddziały specjalne, integracyjne, sportowe i terapeutyczne zgodnie z
odrębnymi przepisami.
§ 27
1.W szkole funkcjonuje biblioteka. Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią szkolną
służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły,
doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
2. Biblioteka zobowiązana jest do gromadzenia i udostępniania materiałów bibliotecznych, pozycji
niezbędnych do realizacji procesu nauczania w tym podręczników, materiałów edukacyjnych,
materiałów ćwiczeniowych.
3. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice.
4. Uczniowie stają się czytelnikami biblioteki na podstawie zapisu w dzienniku lekcyjnym.
5. Organizacja biblioteki szkolnej:
a) lokal biblioteki składa się z dwóch odrębnych pomieszczeń pomieszczenia z wydzielonymi
miejscami do cichej pracy ucznia,
b) zbiory biblioteki obejmują dokumenty piśmiennicze i materiały audiowizualne niezbędne do
realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych szkoły,
c) korzystanie ze zbiorów bibliotecznych odbywa się zgodnie z regulaminem korzystania z
biblioteki szkolnej,
d) szkoła, poprzez bibliotekę, wypożycza uczniom nieodpłatnie podręczniki lub materiały
edukacyjne oraz przekazuje im materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu,
e) szczegółowe warunki wypożyczania przez uczniów podręczników określa regulamin
korzystania z darmowych podręczników zatwierdzony przez dyrektora szkoły,
6. Biblioteka jest otwarta dla czytelników pięć dni w tygodniu, czas pracy biblioteki

podporządkowany jest potrzebom uczniów i ustalony w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
7. Zadania nauczyciela bibliotekarza:
1) praca organizacyjno- techniczna:
a) opracowanie rocznego planu pracy,
b) gromadzenie i opracowywanie zbiorów,
c) ewidencja zbiorów bibliotecznych,
d) prowadzenie dokumentacji bibliotecznej,
e) prowadzenie warsztatu informacyjnego,
f) konserwacja i selekcja księgozbioru,
2) praca pedagogiczna:
a) udostępnianie zbiorów użytkownikom,
b) udział nauczyciela bibliotekarza w realizacji programu dydaktycznego i wychowawczego
szkoły,
c) systematyczne zapoznawanie się z ofertą wydawnictw i księgarń,
d) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz kształtowanie i
pogłębianie nawyku czytania i uczenia się poprzez prowadzenie różnych form
upowszechniania czytelnictwa,
e) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych
źródeł wiedzy, udzielanie informacji bibliograficznych, bibliotecznych i tekstowych,
f) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną,
g) prowadzenie zajęć z przygotowania czytelniczego i informacyjnego.
8. Biblioteka w ramach swoich zadań współpracuje z uczniami, nauczycielami, rodzicami oraz
innymi bibliotekami.
Współpraca z uczniami:
a) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań czytelniczych,
b) kształtowanie i pogłębianie nawyku czytania i samokształcenia,
c) wzbogacanie księgozbioru o literaturę poszukiwaną i atrakcyjną dla dzieci i młodzieży,
d) pomoc uczniom przygotowującym się do konkursów, olimpiad przedmiotowych oraz
uczniom mającym trudności w nauce,
e) udzielanie pomocy w korzystaniu z różnych źródeł informacji.
Współpraca z nauczycielami:
a) wspomaganie doskonalenia zawodowego nauczycieli,
b) pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań dydaktyczno- wychowawczych,
c) informowanie o stanie czytelnictwa uczniów,
d) współudział w organizacji imprez szkolnych i konkursów,
e) realizowanie zajęć wychowawczych,

f) realizowanie działań mających na celu poprawę czytelnictwa.
Współpraca z rodzicami:
a) udostępnianie zbiorów gromadzonych w bibliotece,
b) zapewnienie rodzicom swobodnego i stałego dostępu do informacji na temat czytelnictwa
swojego dziecka na podstawie posiadanej dokumentacji,
c) działania na rzecz podniesienia aktywności czytelniczej dzieci,
d) pomoc w doborze odpowiedniej lektury dla ucznia.
Współpraca z innymi bibliotekami:
a) udział w zajęciach bibliotecznych,
b) uczestnictwo w spotkaniach autorskich, literackich oraz konkursach organizowanych
przez biblioteki,
c) wypożyczenia międzybiblioteczne,
d) wymiana wiedzy i doświadczeń.
§ 28
1. W szkole działa świetlica dla uczniów.
2. Do świetlicy przyjmowane są dzieci, które muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na
organizację dojazdu do szkoły, na czas pracy ich rodziców lub inne okoliczności wymagające
zapewnienia uczniowi opieki w szkole:
1) w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci dojeżdżające,
2) następnie dzieci osób samotnie wychowujących,
3) w drugiej kolejności obydwojga pracujących rodziców,
4) pozostałe dzieci w miarę wolnych miejsc.
3. Do świetlicy przyjmowane są dzieci na podstawie kart zgłoszeń składanych przez rodziców w
terminie określonym przez dyrektora szkoły.
4. Czas pracy świetlicy określa dyrektor szkoły.
5. Świetlica szkolna jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły.
6. Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych.
8. Pracownicy pedagogiczni świetlicy wchodzą w skład rady pedagogicznej i składają sprawozdania
ze swojej działalności.
9. Wychowawcy świetlicy współpracują z nauczycielami i wychowawcami klas w zakresie pomocy
w kompensowaniu braków dydaktycznych oraz pedagogiem szkolnym, otaczając opieką dzieci z
rodzin niewydolnych wychowawczo.
10. Szczegółowe zasady dotyczące bezpieczeństwa dzieci oraz organizacji pracy świetlicy znajdują
się w regulaminie świetlicy, który jest odrębnym dokumentem.

§ 29
1. Szkoła prowadzi dożywianie w formie obiadów dla dzieci tego potrzebujących.
2. Uczniowie korzystają ze stołówki szkolnej za odpłatnością, którą ustala dyrektor szkoły w
porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
3. Szkoła występuje do rady rodziców i innych instytucji i organizacji z prośbą o pokrycie w całości
lub częściowo kosztów posiłków dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.
4. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni dla
uczniów i pracowników szkoły. W godzinach pracy stołówki, w czasie pobytu w szkole każdy
uprawniony uczeń może spożyć jeden gorący posiłek. (uchwała RP z dnia 13.09.2022r.)
§ 30
Do realizacji celów statutowych szkoła posiada odpowiednie pomieszczenia: sale lekcyjne,
pracownie przedmiotowe, sale komputerowe, gabinet pielęgniarki, bibliotekę, świetlicę, stołówkę,
kuchnię, boiska sportowe, bieżnię sportową, salę gimnastyczną, halę widowiskowo-sportową, plac
zabaw i boiska spacerowe.
§ 31
1. Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych, potrzebna jest pomoc i
wsparcie szkoła udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz materialnej.
2. Pomoc psychologiczną i pedagogiczną w szkole organizuje dyrektor szkoły.
3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest organizowana podczas bieżącej pracy, a także
w formie: zajęć specjalistycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym.

§ 32
1. Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Wągrowcu oraz innymi
placówkami wspierającymi pracę szkoły celem:
1) uzyskania wsparcia merytorycznego dla nauczycieli i specjalistów udzielających uczniom i
rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole,
2) udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z
wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.
2. Osobą wyznaczoną do koordynowania współpracy jest pedagog szkolny.
3. W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne
organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i
wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły.
4. Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, wymaga uzyskania
zgody dyrektora szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po
uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.

Artykuł 5
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY
§ 33
1. Szkoła zatrudnia nauczycieli i pracowników samorządowych na stanowiskach niepedagogicznych.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a pracowników
niepedagogicznych szkoły określają przepisy ustawy o pracownikach samorządowych oraz ustawa
Kodeks pracy.
3. Kwalifikacje nauczycieli, a także zasady ich wynagradzania określa minister właściwy do spraw
oświaty i wychowania oraz pracodawca, a kwalifikacje i zasady wynagradzania pracowników
niepedagogicznych szkoły określają przepisy dotyczące pracowników samorządowych.
4. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych.
Na stanowiskach pedagogicznych zatrudnieni są:
1)
nauczyciel realizujący zajęcia edukacyjne;
2)
pedagog szkolny;
3)
pedagog specjalny;

4)
5)

psycholog szkolny;
logopeda;

6)

bibliotekarz. (uchwała RP z dnia 13.09.2022r.)
§ 34

1. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły dyrektor tworzy dwa stanowiska
wicedyrektora. Dla wymienionego stanowiska kierowniczego dyrektor opracowuje szczegółowy
przydział czynności, uprawnień i odpowiedzialności.
2. W sytuacji, gdy dyrektor nie może pełnić obowiązków służbowych, zakres zastępstwa jednego z
wicedyrektorów rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje dyrektora.
§ 35
1. Dyrektor tworzy stanowisko kierownicze – głównego księgowego.
2. Do zadań głównego księgowego należy:
1) prowadzenie księgowości i sprawozdawczości finansowej,
2) nadzór nad środkami pieniężnymi wszystkich organizacji szkolnych,
3) organizowanie pracy finansowej.
3. Szczegółowy zakres czynności głównego księgowego określa dyrektor szkoły.
§ 36
1. Do zadań wychowawcy klasy należy:
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, jego proces uczenia się oraz
przygotowanie do życia w rodzinie i w społeczeństwie,
2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz
pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej,
4) rzetelne, sumienne i terminowe prowadzenie i uzupełnianie powierzonej dokumentacji szkolnej
z zachowaniem zasady poufności w odniesieniu do powierzonych danych.
2. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1:
1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,
2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:
a) różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,
b) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,
3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi i koordynując ich
działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest
indywidualna opieka (dotyczy to uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i z różnymi trudnościami
i niepowodzeniami),
4) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:
a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych dzieci,

b) współdziałania, tzn. udzielania im pomocy w ramach pracy wychowawczej wobec
młodzieży i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach,
c) włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły,
5) współpracuje z pedagogiem szkolnym, logopedą i innymi specjalistami świadczącymi
wykwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz
zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.
3. Wychowawca klasy realizuje zadania wychowawcze poprzez:
1) opracowanie planu wychowawczego dla danej klasy w oparciu o program wychowawczoprofilaktyczny szkoły,
2) zapoznawanie rodziców uczniów z programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły, planem
wychowawczym klasy i zasadami oceniania,
3) diagnozę potrzeb uczniów w zakresie opieki, wychowania i profilaktyki dokonywaną na
początku każdego roku szkolnego oraz w trakcie roku szkolnego,
4) kształtowanie osobowości ucznia,
5) systematyczną współpracę z rodzicami, nauczycielami, pedagogiem szkolnym, pielęgniarką,
6) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, materialnej i socjalnej,
7) wspieranie rodzin niewydolnych wychowawczo,
8) motywowanie ucznia do osiągania jak najlepszych wyników w nauce, zgodnie z jego
możliwościami i zainteresowaniami,
9) dbanie o regularne uczęszczanie uczniów na zajęcia edukacyjne, badanie przyczyn absencji,
egzekwowanie obowiązku szkolnego,
10) informowanie pedagoga szkolnego o nieusprawiedliwionych nieobecnościach ucznia,
11) troskę o rozwijanie zainteresowań ucznia poprzez zachęcanie do udziału w różnych formach
zajęć pozalekcyjnych, konkursach, pracy w organizacjach szkolnych,
12) dbanie o prawidłowe stosunki między wychowankami,
13) wyrabianie u uczniów poczucia współodpowiedzialności za porządek, estetykę, czystość na
terenie klasy, szkoły, miasta,
14) wywieranie wpływu na właściwe zachowanie uczniów w szkole i poza nią, badanie przyczyn
niewłaściwego zachowania się uczniów – podejmowanie środków zaradczych w porozumieniu z
zespołem uczniowskim, nauczycielami, pedagogiem szkolnym i rodzicami ucznia,
15) ochronę przed skutkami demoralizacji i uzależnień, podejmowanie niezbędnych działań
profilaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych,
16) wdrażanie do dbania o higienę, stan zdrowia, stan higieniczny otoczenia oraz przestrzegania
zasad bhp w szkole i poza nią,
17) informowanie rodziców ucznia o uzyskiwanych przez niego ocenach bieżących, śródrocznych
i rocznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz ocenach zachowania, osiągnięciach,
sukcesach, trudnościach w nauce, niepowodzeniach szkolnych, problemach wychowawczych,
18) rzetelne, systematyczne i terminowe prowadzenie dokumentacji określonej zarządzeniami
dyrektora szkoły,
19) opracowanie i wdrażanie oraz przeprowadzanie ewaluacji, we współpracy z zespołem
wychowawczym, programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, planu wychowawczego i

tematyki godzin wychowawczych dla danego oddziału, harmonogramu imprez klasowych i
szkolnych,
20) współpraca z biblioteką w rozbudzaniu potrzeby czytania u uczniów.
4. Wychowawca ma prawo do uzyskania wsparcia, pomocy merytorycznej, metodycznej i
psychologiczno-pedagogicznej w podejmowanych działaniach edukacyjnych od dyrekcji szkoły,
pedagoga szkolnego, poradni psychologiczno-pedagogicznej, zespołów wychowawczych, doradców
metodycznych i instytucji wspomagających szkołę.
5. Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić w wyniku decyzji dyrektora szkoły w następujących
przypadkach:
1) na umotywowany wniosek nauczyciela – wychowawcy,
2) w wyniku decyzji dyrektora podyktowanej stwierdzonymi błędami wychowawczymi.
Dyrektor podejmuje decyzję w ciągu 14 dni od złożenia wniosku w tej sprawie. Zmiana
wychowawcy klasy następuje od pierwszego dnia następnego miesiąca.
6. Sprawy sporne dotyczące uczniów w klasie rozstrzyga wychowawca klasy z udziałem samorządu
klasowego i klasowej rady rodziców.
7. Sprawy nierozstrzygnięte przez wychowawcę klasy kierowane są do dyrektora szkoły, którego
decyzja jest ostateczna.
§ 37
1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek
kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z
poszanowaniem godności osobistej ucznia, w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji,
sprawiedliwości i wolności.
2. Nauczyciel obowiązany jest: rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu
stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą;
3. Do zadań nauczyciela należy:
1) realizować program wychowawczo-profilaktyczny szkoły,
2) efektywnie realizować przyjęty program nauczania,
3) właściwie organizować proces nauczania,
4) oceniać uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami i przedmiotowym systemem oceniania,
5) dokonywać systematycznej ewaluacji swojej pracy,
6) zapewnić bezpieczeństwo uczniom w czasie lekcji, przerw i zajęć pozalekcyjnych oraz
wszelkiego typu wyjść, wycieczek, przestrzegać przepisów bhp i zarządzeń dyrektora szkoły w
tym zakresie,
7) kontrolować obecności uczniów na wszystkich zajęciach i niezwłocznie informować
wychowawcę klasy o niezapowiedzianej nieobecności,
8) w miarę możliwości zapobiegać niepowodzeniom szkolnym uczniów,
9) indywidualizować proces nauczania,
10) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju,
11) troszczyć się o powierzone mu pomoce dydaktyczne i majątek szkoły,

12) rzetelnie, sumiennie i terminowo uzupełniać powierzoną dokumentację szkolną z
zachowaniem zasady poufności powierzonych danych.
13) Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada za
bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
14) W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować
zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub
wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym przepisami dla danego stanowiska.
15) Nauczyciel prowadzi również zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć,
samokształceniem i doskonaleniem zawodowym oraz inne zajęcia i czynności wynikające z zadań
statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i
zainteresowania uczniów w tym konsultacje dla uczniów lub wychowanków lub ich rodziców w
wymiarze 1 godziny na tydzień, a w przypadku nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym
niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć – w wymiarze 1 godziny na 2 tygodnie. (uchwała RP z dnia
13.09.2022r.)

§ 38
1. Do zadań pedagoga i psychologa należy pomoc wychowawcom klas, a w szczególności:
1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń
szkolnych,
2) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami,
pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla
uczniów, rodziców i nauczycieli,
4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu
wychowawczo-profilaktycznego szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i
nauczycieli,
5) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu
wychowawczo-profilaktycznego,
6) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i
nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia,
7) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w
trudnej sytuacji życiowej,
8) udzielanie różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym
indywidualny program lub tok nauki,
9) współdziałanie w opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i jego
ewaluacji,
10) wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających z
programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,
11) organizowanie różnych form terapii uczniom niedostosowanym społecznie,
12) współdziałanie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Wągrowcu i poradniami
specjalistycznymi, kierując do nich wszystkich potrzebujących,
13) współdziałanie
wychowawczymi.

z

instytucjami,

2. Do zadań logopedy należy w szczególności:

organizacjami

i

stowarzyszeniami

opiekuńczo-

1) przeprowadzenie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy
głośnej i pisma,
2) diagnozowanie logopedyczne oraz – odpowiednio do jego wyników – organizowanie pomocy
logopedycznej,
3) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których stwierdzono
nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej i pisma,
4) organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, przy
ścisłej współpracy z pedagogami i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjnokompensacyjne,
5) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla
uczniów, rodziców i nauczycieli,
6) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji
językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia,
7) współdziałanie w opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i jego
ewaluacji,
8) wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających z programu
wychowawczo-profilaktycznego szkoły.
3. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:
1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne
i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,
2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych,
3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem
kształcenia i kariery zawodowej,
4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę,
5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań
w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego,
5) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy
psychologiczno-pedagogicznej.
§ 38a (uchwała RP z dnia 13.09.2022r.)
1. Do zadań pedagoga specjalnego należy:
1)
współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi
specjalistami, rodzicami oraz uczniami w:
a)
rekomendowaniu dyrektorowi do realizacji działań w zakresie zapewnienia aktywnego i
pełnego uczestnictwa uczniów w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz dostępności, o której
mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi
potrzebami,
b)
prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów
w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn

niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń
utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,
c)
rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów,
d)
określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków
dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich
ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne
ucznia;
2)
współpraca z zespołem nauczycieli i specjalistów prowadzący zajęcia z uczniem, w zakresie
opracowania i realizacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego ucznia
posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy
psychologiczno-pedagogicznej;
3) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
a)
rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich
funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego
uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły lub placówki,
b)
udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem,
c)
dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i
edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych,
d)
doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów;
4)
udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i
nauczycielom;
5)
współpraca, w zależności od potrzeb z:
a)
poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,
b)
placówkami doskonalenia nauczycieli,
c)
szkołami i placówkami,
d)
organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz
rodziny, dzieci i młodzieży,
e)
pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania/ higienistką szkolną,
f)
asystentem edukacji romskiej,
g)
pomocą nauczyciela,
h)
pracownikiem socjalnym,
i)
asystentem rodziny,
j)
kuratorem sądowym;
6) przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego
nauczycieli w zakresie zadań określonych w pkt 1–5. (uchwała RP z dnia 13.09.2022r.)
§ 39
1. Zadania nauczyciela bibliotekarza:
1) praca organizacyjno- techniczna:
a) opracowanie rocznego planu pracy,
b) gromadzenie i opracowywanie zbiorów,
c) ewidencja zbiorów bibliotecznych,

d) prowadzenie dokumentacji bibliotecznej,
e) prowadzenie warsztatu informacyjnego,
f) konserwacja i selekcja księgozbioru,
2) praca pedagogiczna:
a) udostępnianie zbiorów użytkownikom,
b) udział nauczyciela bibliotekarza w realizacji programu dydaktycznego i wychowawczego
szkoły,
c) systematyczne zapoznawanie się z ofertą wydawnictw i księgarń,
d) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz kształtowanie i
pogłębianie nawyku czytania i uczenia się poprzez prowadzenie różnych form
upowszechniania czytelnictwa,
e) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych
źródeł wiedzy, udzielanie informacji bibliograficznych, bibliotecznych i tekstowych,
f) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną,
g) prowadzenie zajęć z przygotowania czytelniczego i informacyjnego.
2. Nauczyciele świetlicy realizują następujące zadania:
1) zapewniają bezpieczeństwo dzieciom oddanym pod ich opiekę przez rodziców,
2) organizują pomoc w nauce i tworzą warunki do nauki własnej,
3) organizują pomoc koleżeńską dla uczniów posiadających problemy z nauką,
4) organizują gry i zabawy ruchowe oraz inne formy wychowania fizycznego,
5) rozwijają zainteresowania i uzdolnienia dzieci oraz stwarzają warunki dla ujawniania swoich
zamiłowań i uzdolnień,
6) kształtują nawyki i potrzebę uczestnictwa w kulturze,
7) upowszechniają kulturę zdrowotną i kształtują nawyki higieny, czystości oraz dbałości o
zachowanie zdrowia,
8) rozwijają samodzielność, samorządność i społeczną aktywność.
§ 40
1. W szkole działają zespoły wychowawcze klas, składające się z nauczycieli prowadzących zajęcia
dydaktyczne w danym oddziale.
2. Do zadań zespołu wychowawczego klasy należy:
1) ustalanie zestawu programów dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb,
2) opracowywanie planów, programów nauczania i strategii pracy z uczniami danego oddziału, z
uwzględnieniem korelacji treści edukacyjnych,
3) rozpatrywanie spraw wychowawczych oddziału,
4) opracowanie kalendarza w danym roku szkolnym.
3. Zebrania zespołu zwołuje i prowadzi wychowawca klasy.

§ 41
1. Nauczyciele tworzą zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.
2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu.
3. Zadania zespołów nauczycielskich obejmują:
1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów
nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych,
2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania ucznia oraz sposobów badania
wyników nauczania,
3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego i
wsparcia dla początkujących nauczycieli,
4) współdziałanie w organizowaniu pracowni, a także uzupełnieniu ich wyposażenia.
§ 42
1. W szkole działa zespół wychowawczy szkoły, który powołany jest do rozwiązywania problemów
wychowawczych wynikających z bieżących problemów uczniów.
2. W skład zespołu wchodzą: pedagog, psycholog oraz wskazani przez dyrektora szkoły:
1) po jednym wychowawcy z każdego rocznika szkolnego,
2) w miarę potrzeb, inni nauczyciele.
3. Pracą zespołu kieruje osoba powołana przez dyrektora szkoły.
4. Do zadań zespołu wychowawczego szkoły należy w szczególności:
1) rozpatrywanie szczególnie trudnych przypadków wychowawczych wśród uczniów,
2) ocena sytuacji wychowawczej szkoły,
3) wskazanie głównych kierunków działań wychowawczych radzie pedagogicznej,
4) opracowanie programu wychowawczego szkoły i jego stała ewaluacja.

Artykuł 6
ORGANIZACJA I FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA SZKOŁY Z RODZICAMI
§ 43
1. Rodzice mają prawo do wychowania swoich dzieci, a szkoła ma wspomagać wychowawczą rolę
rodziny.
2. Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania, nauczania moralnego i religijnego
zgodnie z własnymi przekonaniami.
3. Rodzice są obowiązani do:
1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,
2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,
3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych,
4) informowania dyrektora szkoły w terminie do 30 września każdego roku o realizacji rocznego
obowiązkowego przygotowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego poza granicami kraju
(dotyczy dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły, a przebywającego czasowo za granicą),
5) korzystania z dziennika elektronicznego, analizowania ocen i frekwencji dziecka, odbierania
wiadomości od dyrekcji szkoły, wychowawcy klasy i pozostałych nauczycieli i pracowników
szkoły,
6) zapewnienia dziecku uczęszczającemu do szkoły w pierwszym etapie edukacyjnym opieki w
drodze do szkoły i w czasie jego powrotu,
7) pisemnego poinformowania nauczyciela o osobach mających prawo odbierania dziecka ze
szkoły,
8) do pisemnego usprawiedliwiania nieobecności dziecka, na którą wyrazili zgodę, w ciągu
dwóch tygodni od jej zakończenia, poprzez przekazanie wychowawcy dokumentu
uzasadniającego nieobecność lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego, zawierając w
prośbie daty nieobecności i jego przyczynę,
9) do osobistego (lub upoważnionej na piśmie osoby) odbioru dziecka ze szkoły, gdy zwolnienie
dotyczy części zajęć lekcyjnych w danym dniu i nie zostało wcześniej dostarczone zwolnienie
pisemne,
4. Rodzice dziecka realizującego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne lub
obowiązek szkolny poza szkołą na podstawie zezwolenia, o którym mowa w oddzielnych
przepisach, są obowiązani do zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w tym
zezwoleniu.
§ 44
1. Uczeń może być zwolniony z zajęć lekcyjnych:
1) na pisemną lub osobistą prośbę rodziców (cały dzień lub kilka dni),

2) w przypadku złego samopoczucia, choroby, po uprzednim powiadomieniu rodziców i
odebraniu ucznia przez rodziców lub osobę pisemnie przez nich upoważnioną.
2. W przypadku nieobecności wychowawcy i nauczyciela przedmiotu uprawniony do zwolnienia
ucznia jest wicedyrektor lub dyrektor.
§ 45
1. Dla zapewnienia warunków jak najlepszych wyników kształcenia i wychowania uczniów
konieczna jest współpraca rodziców z organami szkoły. W ramach tej współpracy rodzice mają
prawo do:
1) kontaktów z wychowawcą klasy i nauczycielami,
2) porad pedagoga szkolnego,
3) dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka i rodziny,
4) występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły,
5) zapoznania się na początku roku szkolnego z terminarzem stałych spotkań z nauczycielami
(dyżury pedagogiczne, zebrania).
2. Do obowiązków rodziców należy:
1) wspieranie procesu nauczania i wychowania,
2) systematyczny kontakt z wychowawcą klasy,
3) współdziałanie z organami szkoły w przeciwdziałaniu przemocy, uzależnieniom, demoralizacją
i innymi przejawami patologii społecznej.
3. Rodzice mają prawo działać w strukturach rady rodziców w zakresie określonym przez regulamin
rady rodziców.

Artykuł 7
UCZNIOWIE SZKOŁY
§ 46
1. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci z obwodu szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców.
2. Uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej po
przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.
§ 47
1. Uczeń zobowiązany jest do dbania o schludny wygląd zewnętrzny oraz noszenia stosownego
stroju.
2. Podczas uroczystości szkolnych obowiązuje uczniów strój galowy:
a) strój galowy dziewcząt to biała bluzka, czarna lub granatowa (niezbyt krótka) spódnica lub
spodnie,
b) strój galowy chłopców to biała koszula, czarne lub granatowe spodnie (fason klasyczny, tzn. nie
dresowe, nie z obniżonym krokiem, itp.).
3. Podczas zajęć wychowania fizycznego uczniów obowiązuje strój sportowy.
4. W budynku szkolnym zabrania się noszenia nakryć głowy oraz ozdób zagrażających zdrowiu i
bezpieczeństwu.
§ 48
1. Prawa ucznia wynikają z Konwencji o Prawach Dziecka.
2. Uczeń ma także prawo do:
1) zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
2) kształcenia się oraz wychowania i opieki odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju,
3) organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między
wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
4) dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do jego możliwości,
5) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
6) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny, ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce
oraz znajomości kryteriów oceniania z zajęć edukacyjnych i zachowania,
8) bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,

9) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru
biblioteki podczas zajęć szkolnych, pozaszkolnych i pozalekcyjnych,
10) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
11) zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych rozwijających ich zainteresowania i uzdolnienia,
12) udziału w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych w przypadku trudności w nauce,
13) do bezpłatnego transportu i opieki przysługujące uczniom niepełnosprawnym w czasie
przewozu do szkoły,
14) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową, proponowanie zmian i ulepszeń
w życiu klasy i szkoły,
15) aktywnego udziału w pracach samorządu uczniowskiego (m.in. czynne i bierne prawo
wyborcze),
16) składania wniosków i opinii za pośrednictwem samorządu uczniowskiego we wszystkich
sprawach szkoły, w tym sprawach dotyczących realizacji wymienionych powyżej podstawowych
praw uczniów,
17) pomocy materialnej.
§ 49
1. W przypadku naruszenia swoich praw uczeń może złożyć skargę do:
1) wychowawcy klasy,
2) dyrektora szkoły.
2. Uczeń lub jego rodzice mogą złożyć skargę w przypadku nieprzestrzegania lub naruszenia praw
ucznia, o których mowa w Konwencji o Prawach Dziecka.
3. Skarga powinna być złożona na piśmie i powinna zawierać uzasadnienie.
4. Wycofanie skargi powoduje wstrzymanie biegu rozpatrzenia skargi.
5. Dyrektor rozpatruje skargę w ciągu 14 dni od daty jej złożenia.
§ 50
1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły i stosownych
regulaminach, a w szczególności:
1) zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka,
2) wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę oraz rzetelnej pracy nad poszerzeniem
swojej wiedzy i umiejętności, uczęszczania na zajęcia wynikające z planu zajęć, przybywania na
nie punktualnie – w razie spóźnienia na zajęcia, uczeń zobowiązany jest do przybycia do sali, w
której się one odbywają,
3) właściwego zachowania się w trakcie zajęć edukacyjnych:
a) zachowywać podczas lekcji należytą uwagę,
b) nie rozmawiać z innymi uczniami,
c) zabierać głos tylko po upoważnieniu go do tego przez nauczyciela,
4) systematycznego przygotowania się do zajęć szkolnych, odrabiania prac poleconych przez
nauczyciela do wykonania w domu,
5) uczęszczania na wybrane przez siebie zajęcia pozalekcyjne,

6) usprawiedliwiania w określonym terminie i formie nieobecności na zajęciach edukacyjnych –
usprawiedliwienie uczeń zobowiązany jest przedłożyć w dniu stawienia się na zajęcia;
usprawiedliwienie powinno być sporządzone przez rodziców, w formie pisemnego oświadczenia
o przyczynach nieobecności dziecka – ostateczną decyzję o usprawiedliwieniu nieobecności
podejmuje wychowawca klasy,
7) postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności,
8) dbania o honor i tradycję szkoły oraz współtworzenie jej autorytetu,
9) godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią,
10) dbania o piękno mowy ojczystej,
11) okazywania szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
12) przestrzegania zasad współżycia społecznego:
a) okazywać szacunek dorosłym i kolegom,
b) przeciwstawiać się przejawom wulgaryzmu i brutalności,
c) szanować poglądy i przekonania innych,
d) szanować godność i wolność drugiego człowieka,
e) zachowywać tajemnice korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych powierzonych w
zaufaniu, chyba że szkodziłby ogółowi, zdrowiu czy życiu,
13) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów: nie palić tytoniu i nie pić
alkoholu, nie używać e-papierosów, nie zażywać narkotyków i innych substancji odurzających
oraz kupować i sprzedawać takie środki itp.,
14) troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd wewnątrz i na zewnątrz – za
zniszczone mienie szkoły odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice – rodzice zobowiązani są
osobiście naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszty jego naprawy albo koszty zakupu
nowego mienia.
2. Uczniom nie wolno nagrywać cudzego wizerunku i głosu bez odpowiedniej zgody osób
zainteresowanych.
3. Uczniom nie wolno korzystać z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych
podczas zajęć lekcyjnych, świetlicowych i pozalekcyjnych (z wyjątkiem użycia za zgodą
nauczyciela w procesie dydaktycznym.(uchwała RP z dnia 07.01.2019r.)
4. Uczniom zabrania się słuchania muzyki przez głośniki zewnętrzne i innych działań
zakłócających porządek w miejscu publicznym.
5. Uczniom zabrania się naruszania dobrego obyczaju poprzez demonstracyjne okazywanie uczuć
i przekraczanie granic w zachowaniach uważanych za intymne.
6. Za niedopuszczalne uznaje się te zachowania uczniów, które zagrażają zdrowiu i
bezpieczeństwu, powodują cierpienie fizyczne lub psychiczne, naruszają szkolną dyscyplinę i
podstawowe normy kultury i współżycia społecznego.
3. Uczeń kończący edukację w szkole
określonych przez dyrektora szkoły.

ma obowiązek rozliczyć się ze szkołą na zasadach
§ 51

1. Uczeń może otrzymać następujące nagrody:
1) pochwałę ustną wychowawcy wobec klasy,

2) pochwałą ustną wychowawcy na zebraniu rodziców,
3) pochwałę ustną dyrektora szkoły,
4) dyplom uznania,
5) nagrodę ufundowaną przez radę rodziców lub samorząd uczniowski.
2. Podstawą do wyróżnienia ucznia może być:
1) szczególne osiągnięcia w nauce,
2) aktywny udział w życiu szkoły,
3) szczególne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, turniejach i konkursach sportowych,
4) wyjątkowe osiągnięcia i czyny przynoszące zaszczyt szkole.
3. Do każdej przyznanej nagrody uczeń może wnieść pisemnie zastrzeżenie z uzasadnieniem do
dyrektora szkoły w terminie 7 dni od jej przyznania. Od nagrody przyznanej przez dyrektora szkoły
przysługuje uczniowi prawo wniesienia uzasadnionego pisemnego zastrzeżenia z wnioskiem o
ponowne rozpatrzenie sprawy do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od jej udzielenia. Dyrektor
rozpatruje sprawę w terminie 7 dni i może posiłkować się opinią wybranych organów szkoły.
§ 52
1. Szkoła może stosować wobec uczniów kary, w szczególności za nieprzestrzeganie statutu szkoły.
2. Uczeń może zostać ukarany za nieprzestrzeganie zapisów statutu szkolnego, regulaminów
szkolnych, procedur postępowania, naruszenie godności osobistej innej osoby i zachowania
naruszające ogólnie przyjęte normy społeczne oraz łamanie prawa.
3. Z wnioskami o zastosowanie kar mogą występować wszyscy członkowie rady pedagogicznej i
inni pracownicy szkoły.
4. Uczeń może ponieść następujące kary:
1) upomnienie ustne wychowawcy wobec klasy,
2) uwaga pisemna w dzienniku elektronicznym,
3) upomnienie ustne dyrektora szkoły,
4) pisemne upomnienie dyrektora szkoły i zobowiązanie ucznia do poprawy,
5) nagana dyrektora szkoły,
6) kara przeniesienia ucznia do równoległej klasy.
§ 53
1. O przeniesienie ucznia do innej szkoły występuje dyrektor szkoły do kuratora oświaty na wniosek
rady pedagogicznej, gdy:
1) zastosowanie kar z § 52 ust. 4 p. 1–6 nie wpłynęło na poprawę postępowania ucznia,
2) w rażący sposób naruszył normy społeczne i zagraża otoczeniu.
§ 54
Szkoła ma obowiązek powiadomienia rodziców ucznia o przyznanej nagrodzie lub zastosowaniu
wobec niego kary.
§ 55

1. Od kar nałożonych przez wychowawcę uczniowi przysługuje prawo wniesienia uzasadnionego
odwołania do dyrektora szkoły w formie pisemnej. Dyrektor szkoły w terminie 14 dni rozpatruje
odwołanie i informuje pisemnie o rozstrzygnięciu.
2. Od kar nałożonych przez dyrektora szkoły przysługuje uczniowi prawo wniesienia uzasadnionego
pisemnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły w
terminie 14 dni rozpatruje wniosek i informuje pisemnie o rozstrzygnięciu, może przy tym zasięgnąć
opinii rady pedagogicznej oraz samorządu uczniowskiego.

Artykuł 8
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO UCZNIÓW
§ 56
Zasady oceniania wewnątrzszkolnego
1. Ocenianiu podlegają:
a) osiągnięcia edukacyjne ucznia,
b) zachowanie ucznia.
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i
postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań
edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach i
realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.
3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy stopnia
respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków
ucznia określonych w statucie szkoły na podstawie opinii innych nauczycieli, uczniów,
pracowników szkoły.
4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania
wewnątrzszkolnego.
5. Cele oceniania:
a) informowanie ucznia o poziomie osiągnięć edukacyjnych i jego postępach w nauce,
b) przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć,
c) motywowanie ucznia do dalszej pracy,
d) wdrażanie ucznia do systematyczności, samokontroli, samooceny,
e) udzielanie uczniowi pomocy w planowaniu swojego rozwoju,
f) informowanie rodziców (prawnych opiekunów) o trudnościach w nauce, jakie napotyka ich
dziecko, o jego postępach oraz uzdolnieniach,
g) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej,
h) informowanie wychowawcy klasy, dyrektora szkoły o efektywności nauczania
i uczenia się, aktywności uczniów w pracy nad własnym rozwojem.
6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
a)
formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania
poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
b)
ustalanie kryteriów ocen zachowania,
c)
ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania
według skali i w formach przyjętych w danej szkole,
d)
przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,

e)
przeprowadzanie egzaminów poprawkowych,
f)
ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania,
g)
ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
h)
ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i
trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.
§ 56a
Informowanie uczniów i rodziców o wymaganiach edukacyjnych
1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:
- wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i
rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez
siebie programu nauczania,
- sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
- warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnych w terminie:
a) uczniów – na pierwszych lekcjach wychowawczych w miesiącu wrześniu i w trakcie zajęć
edukacyjnych, co dokumentowane jest odpowiednim wpisem w dzienniku lekcyjnym,
b) rodziców – na pierwszym zebraniu w miesiącu wrześniu, co dokumentowane jest
odpowiednim zapisem w dokumentacji zebrania, do którego dołączona jest podpisana lista
obecności,
c) uczniów i ich rodziców – po dokonaniu jakichkolwiek zmian w wymaganiach edukacyjnych
z realizowanego przez siebie programu nauczania odpowiednio – na lekcjach i na najbliższych
zebraniach rodziców, dokumentując ten fakt jak w podpunktach a) i b).
2. Wychowawca oddziału informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach, sposobie i
kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana
rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w terminie:
1) uczniów – na pierwszych lekcjach wychowawczych w miesiącu wrześniu i w trakcie zajęć
edukacyjnych, co dokumentowane jest odpowiednim wpisem w dzienniku lekcyjnym,
2) rodziców – na pierwszym zebraniu w miesiącu wrześniu, co dokumentowane jest
odpowiednim zapisem w dokumentacji zebrania, do którego dołączona jest podpisana lista
obecności.
3. Nieobecność rodziców na pierwszym spotkaniu klasowym we wrześniu zwalnia szkołę z
obowiązku zapoznania rodzica ze szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania
wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole w wymienionym terminie – z uwagi na nieobecność

rodzic winien sam dążyć do zapoznania się ze szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania
wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole.

4. Rytmiczność oceniania.
1) ocenianie jest integracyjną częścią procesu nauczania i uczenia się, dlatego powinno być
rytmiczne i zaplanowane w czasie,
2) ustala się następującą liczbę ocen w semestrze dla przedmiotów realizowanych w wymiarze
tygodniowym:
b) 1 godz. tygodniowo – minimum trzy oceny,
c) 2 godz. tygodniowo – minimum cztery oceny,
d) 3 godz. tygodniowo – minimum pięć ocen,
e) 4 i więcej godz. tyg. – minimum sześć ocen.
3) ocenianiu towarzyszą systematycznie dokonywane formy sprawdzania wiedzy i umiejętności
z różnych rodzajów aktywności.
5. Ocenianiu bieżącemu podlegają:
a) odpowiedzi ustne,
b) testy,
c) kartkówki (nauczyciel ma prawo sprawdzić przygotowanie się ucznia do lekcji,
wykorzystując w tym celu materiał z trzech ostatnich tematów),
d) sprawdziany (prace klasowe) według specyfikacji przedmiotu (nauczyciele uzgadniają
między sobą datę sprawdzianów, zachowując wymóg nieprzekraczania dwóch, trzech
sprawdzianów/prac klasowych w tygodniu w danej klasie),w klasie IV-VI - dwa i trzech – w
klasach VII i VIII,
e) testy lub prace pisemne, których celem jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności z całego
półrocza lub roku (odbywa się w terminie wyznaczonym przez nauczyciela),
f) testy osiągnięć szkolnych, badanie wyników nauczania odbywa się zgodnie
z harmonogramem ustalonym przez dyrektora na początku roku szkolnego.
6. Oceniając ucznia, należy określać jego mocne i słabe strony, uwzględnić jego możliwości
percepcyjne, traktować podmiotowo, indywidualnie.
7. Planowanie prac pisemnych polega na:
- zapowiedzeniu ich przynajmniej tydzień przed wskazanych terminem, odnotowaniu tego faktu w
dzienniku lekcyjnym oraz wskazaniu uczniom materiału powtórzeniowego, który będzie
przedmiotem pracy pisemnej,
- planowaniu (nauczyciele planują terminy prac pisemnych - maksymalnie jedna w ciągu dnia, a
dwie w tygodniu, klasy IV- VI, maksymalnie jedna w ciągu dnia, a trzy w tygodniu - klasy VIIVIII), a na okres ferii i dni wolnych od nauki nauczyciele nie zadają prac domowych, mogą jednak
zapowiedzieć prace pisemne długoterminowe, jak również sprawdziany i prace klasowe.
8. Nauczyciele przekazują uczniom i opiekunom prawnym informację zwrotną:
1) oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców,

2) nauczyciele wskazują mocne i słabe strony ucznia, przekazują informację na temat już
zdobytej wiedzy i umiejętności oraz niedociągnięciach i brakach,
3) nauczyciele przechowują sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczniów do
zakończenia zajęć lekcyjnych w danym roku szkolnym,
4) na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić ustnie,
5) na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest
udostępniana do wglądu na terenie szkoły uczniowi lub jego rodzicom w czasie uzgodnionym
z wychowawcą lub nauczycielem danych zajęć edukacyjnych,
6) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne otrzymują do wglądu według zasad:
a) uczniowie – zapoznają się z poprawionymi pracami pisemnymi w szkole po rozdaniu ich
przez nauczyciela,
b) rodzice uczniów – na zebraniach klasowych lub po ustaleniu terminu z nauczycielem
uczącym danego przedmiotu,
7) nauczyciel jest zobowiązany do systematycznego sprawdzania prac pisemnych: kartkówki w
ciągu siedmiu dni od napisania ich przez uczniów, sprawdziany w ciągu tygodnia od ich
napisania, prace klasowe w terminie 2 tygodni od ich napisania,
8) nauczyciel jest zobowiązany do systematycznego wpisywania ocen do dziennika oraz
omawiania prac pisemnych,
9) nauczyciel jest zobowiązany do informowania dyrektora o nieobecnościach uczniów,
zagrażających niespełnianiu obowiązku szkolnego,
10) wychowawca informuje rodziców o postępach w nauce i zachowaniu dziecka poprzez:
- ogólne spotkanie rodziców,
- informacje zawarte w e-dzienniku,
- pocztę elektroniczną,
- dni otwarte,
- rozmowę indywidualną,
- rozmowę telefoniczną,
- wpisy do dzienniczka ucznia.
11) uzyskane przez ucznia oceny wpisywane są do dziennika elektronicznego,
12) terminy informowania rodziców i uczniów o ocenach klasyfikacyjnych
O ocenach śródrocznych i rocznych uczeń oraz jego rodzice (prawni opiekunowie) informowani są
poprzez wpis do dziennika elektronicznego oraz w formie pisemnej co najmniej tydzień przed radą
klasyfikacyjną. W przypadku zagrożenia oceną niedostateczną informacja taka przekazywana jest
rodzicom przez nauczyciela wychowawcę w formie pisemnej oraz przez dziennik elektroniczny
miesiąc przed terminem posiedzenia rady pedagogicznej klasyfikacyjnej. Nauczyciel przedmiotu
zobowiązany jest poinformować o tym fakcie wychowawcę klasy w określonym przez kalendarz
szkolny terminie.
9. Poprawa ocen:
a) poprawione prace pisemne, zadania domowe, odpowiedzi ustne i inne formy oceniania są
odnotowane w dzienniku elektronicznym,
b) uczniowie otrzymują do wglądu prace pisemne podczas lekcji,
c) zasady poprawiania ocen:

a) uczeń ma prawo do jednokrotnego poprawiania pracy w formie ustalonej przez
nauczyciela i w czasie z nim uzgodnionym,
b) w przypadku nieuzasadnionego nieprzybycia na sprawdzian poprawiający uczeń traci
możliwość poprawy,
c) w przypadku uzyskania oceny niższej uczeń pozostaje przy ocenie wyższej,
d) wypowiedzi ustne i testy podsumowujące dział uczeń może poprawić w innej formie
ustalonej przez nauczyciela,
e) osoba nieobecna podczas prac klasowych i sprawdzianów z przyczyn uzasadnionych
zobowiązana jest wykazać się wiadomościami, umiejętnościami z danego zakresu
materiału w formie i terminie podanym przez nauczyciela,
f) w przypadku celowej nieobecności na pracy klasowej, sprawdzianie, teście, uczeń
otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości poprawienia.
10. Formy oceniania.
Uczniowie oceniani są systematycznie w ciągu roku szkolnego za pomocą następujących narzędzi
pomiaru dydaktycznego:
- odpowiedzi na lekcjach z trzech ostatnich tematów,
- kartkówka (niezapowiedziana forma odpowiedzi pisemnej nieprzekraczająca 15 minut i obejmująca
materiał z trzech ostatnich tematów); wyniki kartkówki nauczyciel przedstawia uczniom nie później
niż po tygodniu trwania zajęć dydaktycznych,
- odpowiedź ustna – ocena następuje na podstawie odpowiedzi ucznia udzielonej w czasie lekcji,
- sprawdzian (praca klasowa) – przygotowany i zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem; jest
to samodzielna forma pracy pisemnej na lekcji pod nadzorem nauczyciela przewidziana w planie
dydaktycznym; maksymalna liczba prac tego typu – jedna w ciągu dnia, dwie lub trzy tygodniowo;
wyniki nauczyciel analizuje i omawia z uczniami nie później niż dwa tygodnie po przeprowadzeniu
sprawdzianu, z języka polskiego i matematyki termin poprawiania prac pisemnych ustala się na trzy
tygodnie trwania zajęć dydaktycznych,
- praca na lekcji (aktywność),
- testy osiągnięć szkolnych,
- prace manualne,
- praca domowa – ocena następuje na podstawie analizy samodzielnej pracy wykonanej przez ucznia,
- w całym cyklu kształcenia może nastąpić sprawdzanie wyników nauczania wyznaczone przez
dyrektora szkoły,
- nauczyciele mają prawo określenia, po konsultacji z wychowawcą klasy, innych (niewymienionych
powyżej) form uzyskania oceny lub wynikających ze specyfiki przedmiotu (np. samodzielna praca,
doświadczenia i ćwiczenia praktyczne, praca twórcza, projekty edukacyjne).
11. Indywidualizacja pracy z uczniem, indywidualizacja oceniania:
1) nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych
zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych ucznia,
2) nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
a) posiadającego orzeczenie 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,
b) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego
orzeczenia oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia na
podstawie przepisów w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,
c) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,
o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologicznopedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – na podstawie tej opinii oraz ustaleń zawartych
w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów prawa,
d) nieposiadającego orzeczenia lub opinii, lecz objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie ustaleń zawartych w planie działań wspierających,
opracowanym dla ucznia przez nauczycieli i specjalistów.
12. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,
o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po
ukończeniu trzeciej klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły
podstawowej.
13. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo
indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
14. Indywidualizacja pracy z uczniem polega m.in. na:
- opracowaniu dodatkowych zadań, kart pracy dla ucznia zdolnego – z banku narzędzi,
- przygotowaniu indywidualnych kart pracy i zróżnicowaniu zadań podczas sprawdzania
wiedzy i umiejętności,
- dostosowaniu wymagań dydaktycznych do indywidualnego tempa pracy ucznia słabego
(z orzeczeniem lub opinią),
- przygotowaniu zadań o różnym stopniu trudności wykorzystywanych podczas lekcji i w pracach
domowych.
15. Dyrektor może zwolnić ucznia z wykonywania ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania
fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych
zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
16. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z wykonywania ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania
fizycznego uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w
dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”
albo „zwolniona”.
17. Dyrektor może zwolnić ucznia z zajęć komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o
braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas
określony w tej opinii.

18. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć komputerowych lub informatyki uniemożliwia
ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania
zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
19. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, techniki, plastyki i
muzyki należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w
wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć,
a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia
w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz
kultury fizycznej.
20. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć
edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje
się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.
21. Kryteria oceniania
1) uczniowie oceniani są według następującej skali ocen:
celująca – 6
bardzo dobra – 5
dobra – 4
dostateczna – 3
dopuszczająca – 2
niedostateczna – 1
2) przy ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie dodatkowego oznaczenia:
+ ( plus), poza stopniem celującym, lub – ( minus), poza stopniem niedostatecznym,
3) pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach: celujący, bardzo
dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający,
4 ) negatywną oceną jest ocena niedostateczna,
5) ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz
przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających
w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak
powinien dalej się uczyć.
a)
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
- opanował całą wiedzę i umiejętności, objęte programem nauczania danego
przedmiotu,
- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów
teoretycznych lub praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe,
- osiąga sukcesy w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych i innych,
kwalifikując się do finałów na szczeblu regionalnym, wojewódzkim albo krajowym.
b) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
- opanował niemal pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania,
- sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy
teoretyczne i praktyczne,
- potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych
sytuacjach.
c) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

d)

e)

f)

6)

7)

8)

a)

- opanował wiedzę i umiejętności w zakresie pozwalającym na rozumienie większości
relacji między elementami wiedzy,
- poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne
lub praktyczne.
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
- opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym postępy
w dalszym uczeniu,
- rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności, czasem przy pomocy
nauczyciela.
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
- w ograniczonym stopniu opanował podstawowe wiadomości i umiejętności, a braki nie
przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego
przedmiotu.
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
- nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności
określonych w podstawie programowej,
- nie jest w stanie, nawet przy pomocy nauczycieli, rozwiązywać zadania o niewielkim
(elementarnym) stopniu trudności.
Oceny bieżące wpisujemy do dziennika cyfrowo, natomiast śródroczne i roczne w pełnym
brzmieniu. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne wpisujemy bez dodatkowego
oznaczenia (+), (-).
Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim oraz laureaci i finaliści
olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną
(śródroczną) ocenę klasyfikacyjną (uczeń, który uzyskał tytuł laureata konkursu
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady
przedmiotowej).
Przy ocenianiu prac pisemnych stosuje się kryteria procentowe, przeliczone na oceny według
następującej skali:
Ocena
Niedostateczna

0 - 35%

Dopuszczająca

36 - 49%

Dostateczna

50 - 69%

Dobra

70 - 88%

Bardzo dobra

89 - 95%

Celująca

96 – 100%

b)

Skala procentowa dla uczniów z obniżonym progiem wymagań:
Niedostateczna

0 - 30%

Dopuszczająca

31 - 45%

Dostateczna

46 - 67%

Dobra

68 - 83%

Bardzo dobra

84 - 92%

Celująca

93- 100%

c) Semestralną i końcoworoczną ocenę klasyfikacyjną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych
wystawia nauczyciel prowadzący dane zajęcia na podstawie ocen uzyskanych przez ucznia. W
szkolnym systemie oceniania wykorzystuje się w przypadkach spornych średnią ważoną która jest
narzędziem pomocniczym nauczyciela.
d) Średnią ważoną oblicza się według zależności:
w1 * a1 + w2 * a2 + …………. wn * an
———————————————————
w1 + w2 +………. wn

e) Wagi dla poszczególnych rodzajów ocen z języka polskiego: (wprowadzono zmiany uchwałą RP z dnia
13.09.2022r.)

Rodzaj oceny

waga

Prace klasowe stylistyczne

5

Test kompetencji

5

Sprawdziany, dyktanda

4

Kartkówki, czytanie ze zrozumieniem

3

Odpowiedzi ustne, recytacja

3

Prace stylistyczne pisane podczas lekcji

4

Prace i zadania ucznia w zeszycie i ćwiczeniach.

1

Czytanie przygotowane

Czytanie nieprzygotowane

IV

V

VI

1

1

1

IV

V-VI

VII-VIII

3

2

1

Prace domowe (obowiązkowe i dodatkowe)

1

Zeszyty i ćwiczenia

1

Aktywność na lekcji, praca w grupach

1

Wybitne osiągnięcia w olimpiadach i konkursach:
szkolnych, powiatowych (rejonowych), wojewódzkich
(olimpiadach). Odpowiednio do rangi.

3-7 (szkolne i powiatowe – 3,
rejonowe – 4, wojewódzkie – 5,
konkursy kuratoryjne i
olimpiady – 7.)

Udział w konkursach rekomendowanych przez szkołę.
Odpowiednio do rangi.

2-4

*W uzasadnionych przypadkach, z uwagi na szczególne zaangażowanie ucznia i wkład pracy,
nauczyciel może nagrodzić oceną wybranej wagi również udział i osiągnięcia ucznia w konkursach
na szczeblu szkolnym i gminnym.

f) Wagi dla poszczególnych rodzajów ocen z języka obcego: (wprowadzono zmiany uchwałą RP z dnia 13.09.2022r.)
Rodzaj oceny

waga

Testy semestralne i roczne

5

Testy kompetencji

5

Zapowiedziana prace po zakończeniu działu

5

Sprawdziany

5

Kartkówki

3

Prace domowe (obowiązkowe i dodatkowe)

1-3

Odpowiedzi ustne

3

Prace i zadania ucznia w zeszycie i ćwiczeniach.

1

Wybitne osiągnięcia w konkursach i zawodach.
Odpowiednio do rangi.

Aktywność na lekcji, praca w grupach

2-7 (szkolne – 2, powiatowe – 3,
rejonowe – 4, wojewódzkie – 5,
konkursy kuratoryjne i
olimpiady – 7.)
2

ag) Wagi dla poszczególnych rodzajów ocen - plastyka / muzyka: (uchwała RP z dnia 13.09.2022r.)

Rodzaj oceny

waga

Sprawdziany wiadomości

3

Prace domowe (obowiązkowe i dodatkowe)

1

Prace plastyczne i aktywność muzyczna

3

Prace i zadania ucznia w zeszycie i ćwiczeniach.

4

Działalność artystyczna

3

Wybitne osiągnięcia w konkursach i zawodach

7

Aktywność na lekcji, praca w grupach

1

h) Wagi dla poszczególnych rodzajów ocen z wychowania fizycznego: (uchwała RP z dnia 25.09.2019r.)
Rodzaj oceny

waga

Umiejętności

3

Wiadomości

3

Sprawność

1

Postawa

5

Wybitne osiągnięcia w konkursach i zawodach

7

Udział w zawodach sportowych

1

i) Wagi dla poszczególnych rodzajów ocen z religii / etyki(uchwała RP z dnia 13.09.2022r.)
Rodzaj oceny

waga

Sprawdziany i prace klasowe

5

Kartkówki

3

Prace domowe (obowiązkowe i dodatkowe)

1

Odpowiedzi ustne

2

Prace i zadania ucznia w zeszycie i ćwiczeniach.

1

Postawa ucznia

2

Udział w konkursach

1

Wybitne osiągnięcia w konkursach i zawodach

7

Wykonywanie pomocy dydaktycznych

1

Przygotowanie do lekcji

1

Aktywność na lekcji, praca w grupach

1

j) Wagi dla poszczególnych rodzajów ocen z historii / wos(wprowadzono zmiany uchwałą RP z dnia 13.09.2022r.)
Rodzaj oceny

waga

Sprawdziany i prace klasowe

5

Test kompetencji

5

Kartkówki

3

Prace domowe (obowiązkowe i dodatkowe)

1

Odpowiedzi ustne

2-3

Prace i zadania ucznia w zeszycie i ćwiczeniach.

1

Postawa ucznia

1

Udział w konkursach

1

Wybitne osiągnięcia w konkursach: szkolnych,
powiatowych,
rejonowych,
wojewódzkich
i
olimpiadach. Odpowiednio do rangi.

2-7 (szkolne – 2, powiatowe –
3, rejonowe – 4, wojewódzkie –
5, konkursy kuratoryjne i
olimpiady – 7.)

Wykonywanie pomocy dydaktycznych

1

Przygotowanie do lekcji

1

Aktywność na lekcji, praca w grupach

1-2

Projekty z historii i WOS

1-3

k) Wagi dla poszczególnych rodzajów ocen z matematyki: (wprowadzono zmiany uchwałą RP z dnia 13.09.2022r.)
Rodzaj oceny

waga

Sprawdziany i prace klasowe

5

Test kompetencji

5

Kartkówki bieżące
Kartkówki z
pamięciowego

tabliczki

2-3
mnożenia

i

rachunku

1

Prace domowe (obowiązkowe i dodatkowe)

1

Odpowiedzi ustne

2

Prace i zadania ucznia w zeszycie i ćwiczeniach.

1

Wybitne osiągnięcia w konkursach i i olimpiadach.
Odpowiednio do rangi.

Aktywność na lekcji, praca w grupach

2-7 (szkolne – 2, powiatowe –
3, rejonowe – 4, wojewódzkie –
5, konkursy kuratoryjne i
olimpiady – 7.)
1

l) Wagi dla poszczególnych rodzajów ocen z techniki i informatyki: (uchwała RP z dnia 25.09.2019r.)
(wprowadzono zmiany uchwałą RP z dnia 13.09.2022r.)
Rodzaj oceny

waga

Sprawdziany i prace klasowe

5

Test kompetencji

5

Kartkówki

2

Prace domowe (obowiązkowe i dodatkowe)

1

Odpowiedzi ustne

2

Prace i zadania ucznia w zeszycie i ćwiczeniach.

1

Wybitne osiągnięcia w konkursach i olimpiadach.
Odpowiednio do rangi.

2-7 (szkolne – 2, powiatowe – 3,
rejonowe – 4, wojewódzkie – 5,
konkursy kuratoryjne i
olimpiady – 7.)

Aktywność na lekcji, praca w grupach

1

Udział w konkursach

2

Wykonywanie pomocy dydaktycznych

1

Ćwiczenia praktyczne

1-2

ł) Wagi dla poszczególnych rodzajów ocen z przyrody, geografii, biologii, fizyki, chemii:
(wprowadzono zmiany uchwałą RP z dnia 13.09.2022r.)
Rodzaj oceny

waga

Sprawdziany i prace klasowe

5

Test kompetencji

5

Kartkówki

2-3

Prace domowe (obowiązkowe i dodatkowe)

1

Odpowiedzi ustne

2

Prace i zadania ucznia w zeszycie i ćwiczeniach.

1

Wybitne osiągnięcia w konkursach i olimpiadach. 2-7 (szkolne – 2, powiatowe – 3,
rejonowe – 4, wojewódzkie – 5,
Odpowiednio do rangi.
konkursy kuratoryjne i
olimpiady – 7.)
Inne konkursy rekomendowane przez szkołę.

3

Aktywność na lekcji, praca w grupach

2

Udział w konkursach

1-2

Wykonywanie pomocy dydaktycznych
Konturówka geograficzna

1
2-3

m) Przy obliczaniu średniej ważonej nie uwzględnia się plusów i minusów, tylko liczby całkowite.
n) Po wyliczeniu średniej ważonej uczeń uzyskuje następujące oceny klasyfikacyjne: (wprowadzono
zmiany uchwałą RP z dnia 13.09.2022r.)

- średnia do ↓1,79 – NDST

- niedostateczny

- średnia od 1,8 - 2,59 – DOP - dopuszczający
- średnia od 2,60-3,59 – DST

- dostateczny

- średnia od 3,60 – 4,50 - DB

- dobry

- średnia od 4,51 – 5,50 - BDB - bardzo dobry
- średnia od 5,51 do 6,0 – CEL

- celujący

o) Wagi dla poszczególnych rodzajów ocen z edukacji dla bezpieczeństwa: (uchwalono uchwałą RP z dnia
21.05.2020r.) (wprowadzono zmiany uchwałą RP z dnia 13.09.2022r.)

RODZAJ OCENY
Sprawdziany i prace klasowe
Kartkówki
Prace domowe
Odpowiedź
Prace i zadania ucznia w zeszycie i ćwiczeniach.
Wybitne osiągnięcia w konkursach i zawodach
Udział w konkursach i zawodach
Przygotowanie do lekcji
Aktywność na lekcji
Meldunek dyżurnego
Ćwiczenia praktyczne
Wykonanie pomocy dydaktycznej
Praca w grupach

WAGA
5
2
1
3
1
7
2
1
2
2
4
1
1

p) W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie klas ósmych piszą testy kompetencji z następujących
przedmiotów: język polski, matematyka i język angielski. (uchwalono uchwałą RP z dnia 30.09.2021r.)
999)))

O
Occeenniiaanniiee w
wiiaaddoom
moośśccii ii uum
miieejjęęttnnoośśccii zz ppoosszzcczzeeggóóllnnyycchh pprrzzeeddm
miioottóów
w
zzaaw
a
r
t
e
j
e
s
t
w
P
S
O
(
p
r
z
e
d
m
i
o
t
o
w
y
m
s
y
s
t
e
m
i
e
o
c
e
n
i
a
n
i
a
)
,
z
a
k
t
ó
r
y
warte jest w PSO (przedmiotowym systemie oceniania), za który
nnaauucczzyycciieell pprroow
waaddzząąccyy ddaannee zzaajjęęcciiaa eedduukkaaccyyjjnnee...(uchylono uchwałą RP z dnia 26.09.2022r.)

w
w kkllaassaacchh IIVV-- VVIIIIII
jjeesstt ooddppoow
wiieeddzziiaallnnyy

10) Oceny
bieżące,
śródroczne,
roczne
i
końcowe
klasyfikacyjne
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych a także śródroczne
i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla ucznia posiadającego orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe
w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
11) Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej
ocen wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
12) W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen wlicza
się ocenę ustaloną jako średnią z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych
z tych zajęć.
13) Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do
liczby całkowitej w górę.
14) Ocenianie zachowania
a) Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców
(prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, trybie
uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz skutkach
ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
b) Ocena zachowania powinna uwzględniać 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 i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
- okazywanie szacunku innym osobom.
c) Dla uczniów z klas IV- VIII obowiązuje skala ocen:
wzorowe – wz,
bardzo dobre – bdb,
dobre – db,
poprawne – pop,
nieodpowiednie – ndp,
naganne – ng.
d) Oceną wyjściową zachowania jest ocena dobra.
e) W szkole obowiązuje punktowy system oceniania zachowania.

(uchwalono uchwałą RP z dnia 21.05.2020r.)

(wprowadzono zmiany uchwałą RP z dnia 13.09.2022r.)

f) Punktowy system oceniania zachowania uczniów ma na celu ujednolicenie ocen zachowania oraz
zwiększenie ich obiektywizmu. Zostały ustalone liczby punktów za działania pozytywne (tab. 2)
i negatywne (tab. 3 oraz sumy punktów na poszczególne oceny (tab.1). Ponadto Wychowawca
klasy ustala ocenę roczną lub śródroczną z zachowania ucznia na podstawie: opinii uczniów
danej klasy (tab. 4), samooceny ucznia (tab. 5) oraz cząstkowych ocen nauczycieli przedmiotów
(tab. 6). Na początku każdego semestru uczeń otrzymuje 100 punktów, które odpowiadają
ocenie dobrej. Liczbę punktów uczeń może powiększać lub pomniejszać przez konkretne
zachowania. Punkty przydzielają nauczyciele oraz umieszczają je systematycznie w dzienniku
elektronicznym. Dzięki temu uczniowie i ich rodzice mogą na bieżąco monitorować postępy w
zakresie zachowania. Ocenę zachowania wystawia wychowawca klasy w oparciu o uzyskaną na
koniec semestru sumę punktów oraz ich wagę.
g) Kryteria oceniania zachowania.
Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna
następujące obszary:
- wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

zachowania

uwzględnia

w

szczególności

- 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.
Obszary te zostały ujęte w kategoriach ogólnych, w których szczegółowo określono kategorie
ocen odpowiadające konkretnemu zachowaniu ucznia. Kategoria oceny jest jednocześnie

treścią uwagi, którą nauczyciel może dokładniej opisać w komentarzu do oceny.
Kategorie ocen zachowania w dzienniku elektronicznym Vulcan ze względu na
ograniczoną ilość znaków mogą mieć skrócone brzmienie. Pełne nazwy ocen dostępne są
w Statucie szkoły. W dzienniku Vulcan każdej kategorii oceny przyporządkowana jest jej
nazwa skrócona. Litera „p” w nazwie i skrócie nazwy oceny oznacza kategorię ocen
pozytywnych, litera „n” oznacza kategorię ocen negatywnych.
Przykład czytania oceny zapisanej w formie skróconej:
D9p
D – kategoria ogólna: Takt i kultura w stosunkach z ludźmi, postawa moralna i społeczna,
zachowanie podczas uroczystości szkolnych i pozaszkolnych.
9 – numer kategorii oceny: Reprezentowanie szkoły w delegacjach podczas uroczystości
szkolnych i pozaszkolnych
p – oznaczenie kategorii ocen pozytywnych
h) Tabela 1.
Zakresy punktów na poszczególne oceny
Łączna liczba punktów
201 i powyżej
151 - 200
91 - 150
61 - 90
35 - 60
34 i poniżej

Ocena zachowania
Wzorowe
Bardzo dobre
Dobre
Poprawne
Nieodpowiednie
Naganne

i) Tabela 2.
Waga zachowań pozytywnych.
L.p.

Zachowanie ucznia

Punkty

Kategoria: A – Frekwencja
1.
Premia za 100 % frekwencję
+10
Premia za frekwencję 95-99%
+5
Kategoria: B - Rozwój własnych uzdolnień i zainteresowań
Systematyczne uczestnictwo w zajęciach
1.
+10
kół zainteresowań lub
zajęciach dydaktyczno- wyrównawczych
prowadzonych przez szkołę w tym w WDŻ
(co najmniej 80 % obecności)
2.

Aktywny udział w apelach i
akademiach szkolnych

+5

Częstotliwość

Nauczyciel
odpowiedzialny za
wpis

Na koniec
semestru

Wychowawca

Za każde koło na Opiekun koła
koniec semestru

Za każdą
uroczystość

Organizator

3.

Aktywny udział w uroczystościach
środowiskowych w tym organizowanych w
szkole po zajęciach
lekcyjnych

+5

Za każdą
uroczystość

Organizator

Kategoria: C - Udział w konkursach i zawodach sportowych
(Uwaga: Punkty za udział w konkursach są przyznawane w przypadku zdobycia przez ucznia/uczniów
minimum 50 % punktów. W przypadku zawodów sportowych punkty za udział są przyznawane w
przypadku uzyskania przez ucznia/uczniów remisu lub
zwycięstwa w rozgrywkach lub uzyskania, co najmniej średniego wyniku wszystkich uczestników w
innych dyscyplinach).
1.

Udział w konkursie szkolnym

+2

2.

Wyróżnienie w konkursie szkolnym

+1

3.

Laureat konkursu szkolnego

+2

4.

Udział w konkursie międzyszkolnym

+3

5.

+1

6.

Wyróżnienie w konkursie
międzyszkolnym
Laureat konkursu międzyszkolnego

7.

Udział w konkursie gminnym

+3

8.

Wyróżnienie w konkursie gminnym

+2

9.

Laureat w konkursie gminnym

+3

10.

Udział w konkursie powiatowym lub
rejonowym
Wyróżnienie w konkursie powiatowym
lub rejonowym
Laureat konkursu powiatowego lub
rejonowego
Udział w konkursie wojewódzkim

+2

Wyróżnienie w konkursie
wojewódzkim
Laureat konkursu wojewódzkiego

+7

Udział w konkursie Kuratora Oświaty –
etap szkolny-olimpiady przedmiotowe
Kwalifikacja do etapu okręgowego w
konkursie Kuratora Oświaty- olimpiady
przedmiotowe
Udział w konkursie Kuratora Oświaty –
etap okręgowy-olimpiady przedmiotowe
Kwalifikacja do etapu wojewódzkiego
w konkursie Kuratora Oświaty-olimpiady
przedmiotowe

+2

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.

+2

+3
+4
+5

+10

+3

+5
+10

Za każdy
konkurs
Za każdy
konkurs
Za każdy
konkurs
Za każdy
konkurs
Za każdy
konkurs
Za każdy
konkurs
Za każdy
konkurs
Za każdy
konkurs
Za każdy
konkurs
Za każdy
konkurs
Za każdy
konkurs
Za każdy
konkurs
Za każdy
konkurs
Za każdy
konkurs
Za każdy
konkurs
Za każdy
konkurs
Za każdy
konkurs

Opiekun

Za każdy
konkurs
Za każdy
konkurs

Opiekun

Opiekun
Opiekun
Opiekun
Opiekun
Opiekun
Opiekun
Opiekun
Opiekun
Opiekun
Opiekun
Opiekun
Opiekun
Opiekun
Opiekun
Opiekun
Opiekun

Opiekun

Udział w konkursie Kuratora Oświaty –
etap wojewódzki- olimpiady przedmiotowe

+15

21.

Laureat w konkursie Kuratora Oświaty
– etap wojewódzki- olimpiady przedmiotowe
Udział w konkursie ogólnopolskim
jednoetapowym
Wyróżnienie w konkursie
ogólnopolskim jednoetapowym
Laureat konkursu ogólnopolskiego

+25

1.

Systematyczne (min. 1 godzina w tygodniu) +2
i efektywne udzielanie pomocy kolegom w
nauce na terenie szkoły pod opieką
nauczycieli
świetlicy, biblioteki lub innego nauczyciela,
np. podczas lekcji

Za każdy
miesiąc

Opiekun

2.

Systematyczne działanie na rzecz klasy lub/ i +2
szkoły
(np.: gazetki, opieka nad zwierzętami, drobne
prace porządkowe)

Systematy
cznie wg
potrzeb

Wychowawca,
każdy nauczyciel

3.

Bardzo dobrze pełnione obowiązki
członka samorządu klasowego
Bardzo dobrze pełnione obowiązki
członka samorządu szkolnego
Aktywny udział (praca przy realizacji) w
akcjach charytatywnych, społecznych,
prozdrowotnych,
proekologicznych, wolontariacie

+3

Za semestr

Wychowawca

+5

Za semestr

+5

Za każdą akcję

Opiekun
samorządu
Organizator

6.

Dostarczanie na jedną akcję potrzebnych
rzeczy, przedmiotów, itp.

+2

Za każde
działanie

Wychowawca

7.

Reprezentowanie szkoły w poczcie
sztandarowym
Reprezentowanie szkoły w delegacjach
podczas uroczystości szkolnych i
pozaszkolnych

+2

Za każdą
uroczystość
Za każde
zdarzenie

Opiekun

20.

Za każdy
konkurs

Opiekun

Za każdy
Opiekun
konkurs
22.
+2
Za każdy
Opiekun
konkurs
23.
+3
Za każdy
Opiekun
konkurs
24.
+8
Za każdy
Opiekun
konkurs
25.
Udział w konkursie międzynarodowym
+2
Za każdy
Opiekun
jednoetapowym
konkurs
26.
Wyróżnienie w konkursie
+3
Za każdy
Opiekun
międzynarodowym jednoetapowym
konkurs
27.
Laureat konkursu międzynarodowego
+8
Za każdy
Opiekun
jednoetapowego
konkurs
Kategoria: D – Takt i kultura w stosunkach z ludźmi, postawa moralna i społeczna, zachowanie
podczas uroczystości szkolnych i pozaszkolnych.

4.
5.

8.

+5

Wychowawca

9.

Premia w kategorii Takt i kultura w
stosunkach z ludźmi, postawa moralna i
społeczna, zachowanie podczas
uroczystości szkolnych i pozaszkolnych,
mówienie „Dzień dobry”
(premię otrzymuje uczeń, który nie ma

+5

Na koniec
semestru

wpisanych uwag negatywnych z tego
samego działu)
10.
Bardzo dobrze pełnione obowiązki
+2
Po pełnionym
dyżurnego klasowego.
dyżurze
11.
Postawa zgodna z zasadami Fair Play
+1
Każdorazowo
Kategoria: E Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób
Na koniec
1.
Premia w kategorii Dbałość o
+5
semestru
bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz
innych osób
(premię otrzymuje uczeń, który przestrzega
zasad bezpieczeństwa i prawidłowo reaguje
na występujące
zagrożenia, nie ma wpisanych uwag
negatywnych z tego samego działu)
Kategoria: F - Sumienność, poczucie odpowiedzialności
Premia w kategorii Sumienność, poczucie
1.
+5
odpowiedzialności.
(premię otrzymuje uczeń, który zawsze
dotrzymuje ustalonych terminów, rzetelnie
wywiązuje się z powierzonych mu oraz
podjętych przez niego dobrowolnie zadań, nie
ma wpisanych uwag negatywnych z tego
samego
działu)
2.

Premia wychowawcy za obłożenie
+2
wszystkich podręczników szkolnych do końca
września w r. szk. oraz dbałość o ich stan

Kategoria: I - Stosunek do nauki
1.
Premia w kategorii Stosunek do nauki
+1
- za systematyczne przygotowywanie się do
lekcji.
(premię tę otrzymuje uczeń, który przez cały
semestr nie uzyskał ani jednej uwagi z
punktami ujemnymi w tej kategorii)
Kategoria: K - Dbałość o swój wygląd zewnętrzny
1.
Premia w kategorii: Dbałość o swój
+5
wygląd zewnętrzny.

Na koniec
semestru

Wychowawca

Wychowawca
Nauczyciel
Wychowawca

Wychowawca

Pierwszy tydzień Wychowawca
października po
okazaniu
kompletu
obłożonych
podręczników.

Na koniec
semestru

Nauczyciel
przedmiotu

Za semestr

Wychowawca

(Premię otrzymuje uczeń, który nie ma
wpisanych uwag negatywnych z tego samego
działu)
Kategoria: J - Punkty do dyspozycji wychowawcy klasy i nauczyciela
Za każde
Punkty do dyspozycji wychowawcy klasy Od +1
1.
zdarzenie
i nauczyciela
do +5
(W przypadku zaistnienia zdarzenia, którego
nie można zakwalifikować do żadnego
zachowania w poszczególnych kategoriach,
wychowawca klasy lub nauczyciel po
konsultacji z
nauczycielami uczącymi w danej klasie ustala
ilość przyznanych punktów i podaje
informację do wiadomości
innych wychowawców w celu ujednolicenia
oceny).

Wychowawca lub
nauczyciel

j) Tabela 3. (uchwalono uchwałą RP z dnia 21.05.2020r.) (wprowadzono zmiany uchwałą RP z dnia 13.09.2022r.)
Waga zachowań negatywnych
L.p. Zachowanie ucznia

Punkty

Częstotliwość

Nauczyciel
odpowiedzialny za
wpis

Kategoria: A Frekwencja
1. Brak jednorazowej usprawiedliwionej -2
Wychowawca
Za każdy
nieobecność. (Termin
okres
usprawiedliwienia 14 dni)
2.
-1
Wychowawca
Nieusprawiedliwiona godzina lub
Za każde
kilka godzin. (Termin
zdarzenie
usprawiedliwienia 14 dni)
3.
Spóźnienie na zajęcia. (do 15
-1
Za każde
Wychowawca
minut, powyżej nieobecność)
spóźnienie
Kategoria: E - Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób
1.
Przynoszenie do szkoły
-5
Za każde
Nauczyciel, który
niebezpiecznych przedmiotów i
zdarzenie
zauważył zdarzenie
substancji
(np. ostrych narzędzi, laserów,
materiałów łatwopalnych,
materiałów wybuchowych, petard,
preparatów biobójczych, głośników
itp.)
2.
-5
Opuszczanie terenu szkoły bez
Za każde
Nauczyciel, który
zezwolenia (wyjście do sklepu,
zdarzenie
zauważył zdarzenie
samodzielne wyjście na przystanek
autobusowy)
3.
Stosowanie przemocy fizycznej –
-10
Za każde
Nauczyciel, który
wszczęcie bójki lub udział w bójce
zdarzenie
zauważył zdarzenie

4.

5.

6.

7.

Stosowanie przemocy fizycznej –
przepychanie, prowokowanie do
bójki, kopanie, gryzienie, duszenie,
podstawianie nogi.
Stwarzanie sytuacji
niebezpiecznych
(np.: bieganie po korytarzu,
wchodzenie na kraty, zjeżdżanie po
poręczy, wybieganie z klasy po
lekcji na przerwę, bujanie się na
krześle itp.)
Stosowanie przemocy psychicznej
(np.: dokuczanie słowne, ubliżanie,
ośmieszanie, przezywanie,
wulgarne gesty, przemoc z
wykorzystaniem Technologii
Informacyjno Komunikacyjnej itp.)
Palenie papierosów i e-papierosów

-5

Za każde
zdarzenie

Nauczyciel, który
zauważył zdarzenie

-3

Za każde
zdarzenie

Nauczyciel, który
zauważył zdarzenie

-10

Za każde
zdarzenie

Nauczyciel, który
zauważył zdarzenie

-30

Za każde
zdarzenie
Za każde
zdarzenie
Za każde
zdarzenie
Za każde
zdarzenie
Za każde
zdarzenie
Za każde
zdarzenie
Za każde
zdarzenie
Za każde
zdarzenie

Nauczyciel, który
zauważył zdarzenie
Nauczyciel, który
zauważył zdarzenie
Wychowawca

-1

Za każde
zdarzenie

-3

Za każde
zdarzenie
Za każde
zdarzenie

Nauczyciel, który
zauważył zdarzenie
lub wychowawca
Nauczyciel, który
zauważył zdarzenie
Nauczyciel, który
zauważył zdarzenie

12.

Zażywanie lub posiadanie substancji -100
zmieniających świadomość
Kradzież cudzego mienia
-50

13.

Wyłudzanie pieniędzy

-50

14.

Zniszczenie mienia szkolnego

Od -1 do -30

15.

Zniszczenie mienia prywatnego

Od -1 do -30

16.

Fotografowanie lub filmowanie
osób bez ich zgody
Upublicznianie materiałów
fotograficznych i video bez zgody
osób na nich obecnych
Nieuzasadnione przebywanie w
budynku szkolnym podczas
przerw i lekcji.
Przebywanie w kabinie toaletowej
w towarzystwie innych osób.
Szkodliwa działalność w pracowni
komputerowej, np. usuwanie
oprogramowania, modyfikowanie
cudzych prac, złośliwe skrypty.

-5

8.

17.

19.

21.
22.

-20

Od -1 do –
10
W
zależności
od
wyrządzonej
szkody.

Wychowawca
Wychowawca
Wychowawca
Wychowawca
Wychowawca

Kategoria: D - Takt i kultura w stosunkach z ludźmi, postawa moralna i społeczna,
zachowanie podczas uroczystości szkolnych i pozaszkolnych.
1.

2.

Używanie wulgaryzmów

-2

Zachowanie nietaktowne lub
-3
niekulturalne (np. zachowania
aroganckie, opryskliwe,
oszukiwanie personelu szkoły)
3.
Przeszkadzanie podczas lekcji
-2
(np.: rozmowy, jedzenie i picie,
dekoncentrowanie innych uczniów)
4.
-3
Niewłaściwe zachowanie podczas
uroczystości szkolnych i
pozaszkolnych (np.: rozmowy,
jedzenie i picie)
5.
Znieważanie uczniów, ich
-5
rodziców, grona pedagogicznego
lub innych pracowników szkoły
6.
-2
Używanie urządzeń
multimedialnych niezgodnie ze
szkolną procedura (telefonu
komórkowego, tabletów,
komputerów – prywatnych i
szkolnych)
7.
Niekulturalne spożywanie posiłków -1
w stołówce szkolnej oraz na
korytarzach
(np. zaśmiecanie stolików i podłóg,
celowe rozlewanie posiłków)
8.
Niedopełnienie obowiązków
-1
dyżurnego
9.
Postawa niezgodna z zasadami Fair -1
Play
10. Eksponowanie uczuć o charakterze -10
seksualnym (całowanie, przytulanie
itp.)
Kategoria: F - Sumienność, poczucie odpowiedzialności
1.
Fałszowanie dokumentów
-10
szkolnych (usprawiedliwień, ocen)
2.
Niewywiązanie się z powierzonych -2
zadań w uroczystościach szkolnych
i poza szkolnych, pełnienia
powierzonych funkcji (np. w
samorządzie szkolnym,
niedopełnienie obowiązków
dyżurnego)
3.
Nieterminowe zwracanie książek do -1
biblioteki.

Za każde
zdarzenie
Za każde
zdarzenie

Nauczyciel, który
zauważył zdarzenie
lub wychowawca
Nauczyciel, który
zauważył zdarzenie
lub wychowawca

Za każde
zdarzenie

Nauczyciel, który
zauważył zdarzenie

Za każde
zdarzenie

Nauczyciel, który
zauważył zdarzenie
lub wychowawca

Za każde
zdarzenie

Nauczyciel, który
zauważył zdarzenie
lub wychowawca
Nauczyciel, który
zauważył zdarzenie
lub wychowawca

Za każde
zdarzenie

Za każde
zdarzenie

Nauczyciel, który
zauważył zdarzenie
lub wychowawca

Za każde
zdarzenie
Za każde
zdarzenie
Za każde
zdarzenie

Nauczyciel, który
zauważył zdarzenie
Nauczyciel

Za każde
zdarzenie
Za każde
zdarzenie

Wychowawca lub
inny nauczyciel
Opiekun

Za każde
zdarzenie

Bibliotekarz

Nauczyciel, który
zauważył zdarzenie

-1
Nieterminowe zwracanie
sprawdzianów lub innych
dokumentów szkolnych.
5.
Celowe zniszczenie podręcznika
-2
szkolnego (bezpłatnego)
6.
-1
Pozostawienie
nieuporządkowanego stanowiska
pracy
(np. niezasunięte krzesełko, śmieci
na stoliku lub pod nim) (akwarium,
terrarium, żółwie;-))
Kategoria: K - Dbałość o swój wygląd zewnętrzny
1.
-1
Niestosowny ubiór i wygląd niezgodny z modelem stroju
uczniowskiego (model stroju ucznia
opisany w Statucie Szkoły)

Za każde
zdarzenie

Nauczyciel
przedmiotu

Za każde
zdarzenie
Za każde
zdarzenie

Bibliotekarz

Za każde
zdarzenie

Wychowawca lub
inny nauczyciel

2.

Za każde
zdarzenie
Za każde
zdarzenie

Wychowawca lub
inny nauczyciel
Wychowawca lub
inny nauczyciel

-1

Za każde
zdarzenie

Nauczyciel

-1

Jednorazowo
na koniec
semestru tylko
po
wykorzystaniu
limitu
ustalonego w
PSO
Za każde
zdarzenie
Za każde
Zdarzenie

Nauczyciel

4.

3.

Brak stroju galowego
Malowanie włosów

Kategoria: I - Stosunek do nauki
1.
Brak przyborów podczas lekcji
(np. strój sportowy, instrument,
linijka, podręcznik, przybory
geometryczne i innych
zapowiedzianych przez nauczyciela
przedmiotu; uwagę/uwagi uczeń
otrzymuje po wykorzystaniu limitu
określonego na danym przedmiocie
w semestrze.
1.
Nieprzygotowywanie się do lekcji
(uwagę/uwagi uczeń otrzymuje po
wykorzystaniu w semestrze limitu
określonego w PSO)

-1
-10

2.

Popełnienie plagiatu.

-3

3.

Uczeń nie pracuje podczas lekcji

-1

Nauczyciel, który
zauważył zdarzenie

Nauczyciel
Nauczyciel

Kategoria: J - Punkty do dyspozycji wychowawcy klasy i nauczyciela
1.
Punkty do dyspozycji wychowawcy Od -5 do -1 Za każde
klasy i nauczyciela
zdarzenie
(W przypadku zaistnienia
zdarzenia, którego nie można
zakwalifikować do żadnego
zachowania w poszczególnych
kategoriach, wychowawca klasy lub
nauczyciel po konsultacji z
nauczycielami uczącymi w danej
klasie ustala ilość przyznanych
punktów i podaje informację do
wiadomości innych wychowawców
w celu ujednolicenia oceny)

Wychowawca lub
nauczyciel

k) Tabela nr 4.
Opinia uczniów z klasy
L.p.

Ocena uśredniona wystawiona przez wszystkich
uczniów z klasy

Punkty

Częstotliwość

Nauczyciel
odpowiedzialny
za wpis

1.

Opinia uczniów z klasy - Wzorowe

+4

Wychowawca

2.

Opinia uczniów z klasy - Bardzo dobre

+3

3.

Opinia uczniów z klasy - Dobre

+2

4.

Opinia uczniów z klasy - Poprawne

+1

5.

Opinia uczniów z klasy - Nieodpowiednie

-1

6.

Opinia uczniów z klasy - Naganne

-2

Na koniec
semestru
Na koniec
semestru
Na koniec
semestru
Na koniec
semestru
Na koniec
semestru
Na koniec
semestru

Wychowawca
Wychowawca
Wychowawca
Wychowawca
Wychowawca

l) Tabela nr 5.
Samoocena ucznia
L.p.

Ocena wystawiona przez ucznia

Punkty

Częstotliwość

Nauczyciel
odpowiedzialny
za wpis

1.

Samoocena ucznia - Wzorowe

+4

Wychowawca

2.

Samoocena ucznia - Bardzo dobre

+3

3.

Samoocena ucznia - Dobre

+2

Na koniec
semestru
Na koniec
semestru
Na koniec
Semestru

Wychowawca
Wychowawca

4.

Samoocena ucznia - Poprawne

+1

5.

Samoocena ucznia - Nieodpowiednie

-1

6.

Samoocena ucznia - Naganne

-2

Na koniec
semestru
Na koniec
semestru
Na koniec
semestru

Wychowawca
Wychowawca
Wychowawca

ł) Tabela nr 6.
Oceny cząstkowe semestralne / końcowo roczne zachowania wystawione przez
nauczycieli poszczególnych przedmiotów (w komentarzu należy wpisać przedmiot)
L.p.

Ocena wystawiona przez nauczyciela przedmiotu Punkty

Częstotliwość

Nauczyciel
odpowiedzialny
za wpis

1.

Wzorowe

+4

2.

Bardzo dobre

+3

3.

Dobre

+2

4.

Poprawne

+1

5.

Nieodpowiednie

-1

6.

Naganne

-2

Na koniec
semestru
Na koniec
semestru
Na koniec
semestru
Na koniec
semestru
Na koniec
semestru
Na koniec
semestru

Nauczyciel
przedmiotu
Nauczyciel
przedmiotu
Nauczyciel
przedmiotu
Nauczyciel
przedmiotu
Nauczyciel
przedmiotu
Nauczyciel
przedmiotu

m) Podczas ustalania oceny zachowania obowiązują następujące zastrzeżenia bez względu na
ostateczną sumę punktów uzyskanych przez ucznia w danym semestrze:
Uczeń, który otrzymał upomnienie wychowawcy klasy nie może otrzymać oceny
wyższej, niż dobra. Upomnienie wychowawcy klasy skutkuje otrzymaniem 10
punktów ujemnych.
Uczeń, który otrzymał naganę Dyrektora szkoły nie może otrzymać oceny wyższej,
niż poprawna. Nagana Dyrektora szkoły skutkuje otrzymaniem 20 punktów ujemnych.
Uczeń, który wszedł w konflikt z prawem otrzymuje ocenę końcową z zachowania naganną.
Uczeń, który otrzymał od 7 do 9 punktów ujemnych nie może mieć oceny wyższej niż
bardzo dobra.
Uczeń, który otrzymał od 10 do 20 punktów ujemnych nie może mieć oceny wyższej
niż dobra.
Uczeń, który otrzymał od 21 do 30 punktów ujemnych nie może otrzymać oceny
wyższej niż poprawna.
Uczeń, który otrzymał od 31 do 50 punktów ujemnych nie może otrzymać oceny
wyższej niż nieodpowiednia.
Uczeń, który otrzymał powyżej 50 punktów ujemnych otrzymuje ocenę naganną.
Oceny nagannej nie może otrzymać uczeń, który uzyskał wymaganą ilość punktów na
tę ocenę (powyżej 50 punktów ujemnych), ale wśród ocen z punktami ujemnymi brak

jest ocen z jednorazowym przyznaniem punktów -10 lub mniej.
Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który bez względu na ilość punktów otrzymał 3 i
więcej oceny z wagą -15 lub niżej
Oceny wzorowej nie może otrzymać uczeń, który otrzymał jednorazowe punkty
ujemne mniejsze niż -3
Oceny bardzo dobrej nie może otrzymać uczeń, który otrzymał więcej niż 3 oceny,
których jednorazowe punkty ujemne są mniejsze niż -2 ale nie mniejsze niż -3.
Oceny zachowania wraz z punktami nauczyciel wpisuje do dziennika elektronicznego
w terminie 5 dni roboczych od wyjaśnienia okoliczności zdarzenia.
Informację o ilości punktów i przewidywanej ocenie ucznia wychowawca
podaje rodzicom lub prawnym opiekunom podczas zebrań z rodzicami.
n) Model stroju uczniowskiego. Uczeń ma prawo wyrażać się poprzez wygląd zewnętrzny, ale
jednocześnie nie może stwarzać niebezpieczeństwa, obrażać, czy dyskryminować innych.
W związku z powyższym niedozwolone jest noszenie ubrań i elementów prowokacyjnych,
zawierających elementy obraźliwe, nawołujące do przemocy, nietolerancji, czy stwarzające
niebezpieczeństwo dla zdrowia.
1. Na co dzień : ubrania nieodsłaniające brzuch, bielizny osobistej, dekoltu, spodnie lub
spodenki, spódniczki, sukienki sięgające przynajmniej połowy uda.
2. Ubrania i elementy stroju nie mogą zawierać grafiki przedstawiającej: przemoc,
wulgaryzmy, narkotyki itp. (również w językach obcych).
3. Biżuteria dyskretna, niestwarzająca zagrożenia.
4. Strój galowy: jasna (preferowana biała) bluzka lub koszula, oraz czarne, grafitowe,
granatowe spodnie lub spódniczka , sukienka. Ubiór sportowy nie jest strojem galowym!
5. Włosy naturalne (bez widocznego farbowania).
6. Brak widocznego makijażu.
7. Paznokcie powinny być krótkie ( ze względu na bezpieczeństwo ), naturalne
( dozwolone jasne, pastelowe, neutralne kolory). (uchwalono uchwałą RP z dnia 21.05.2020r.) (wprowadzono
zmiany uchwałą RP z dnia 13.09.2022r.)

15) Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia
lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na
jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia
o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
16) Ocena zachowania ustalana jest przez wychowawcę klasy po konsultacjach z innymi
nauczycielami, pracownikami szkoły oraz uczniami. Ustalona ocena jest oceną ostateczną z
zastrzeżeniem §58 i §59.

§ 57
Egzamin klasyfikacyjny
1. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć
edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu
nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu
przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać
egzamin klasyfikacyjny.
3. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej, stwierdzono, że poziom osiągnięć
edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie
programowo wyższej, szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków.
4. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania
fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
5. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej
lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może
wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
6. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych
przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek
szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
7. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą uzyskuje
roczne oceny klasyfikacyjne na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych
z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie
edukacyjnym, uzgodnionej na dany rok szkolny z dyrektorem szkoły.
8. Egzaminy klasyfikacyjne są przeprowadzane przez szkołę, której dyrektor zezwolił
na spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. Uczniowi
takiemu nie ustala się oceny z zachowania.
9. Dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie
przeprowadza się egzaminów klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć
edukacyjnych, tj.: plastyka, muzyka, technika i wychowanie fizyczne. (uchwała RP z dnia
25.09.2019r.)

10. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem
egzaminu z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego, który
ma formę przede wszystkim zadań praktycznych. (uchwała RP z dnia 25.09.2019r.)
11. Prośbę o wyznaczenie egzaminu składa się na piśmie do dyrektora szkoły nie później
niż na tydzień przed zakończeniem zajęć edukacyjnych w danym semestrze (roku
szkolnym).
12. Termin przeprowadzenia egzaminu nie może być późniejszy niż przedostatni dzień
zajęć dydaktycznych w danym semestrze (roku szkolnym). Termin ten powinien być
uzgodniony z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi).
13. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
W skład komisji wchodzą:
- dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako
przewodniczący komisji;

- nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako członek komisji,
- nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek
komisji.
14. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek
nauki poza szkołą przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład
komisji wchodzą:
- dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako
przewodniczący komisji;
- nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest
przeprowadzany ten egzamin.
15. Przewodniczący komisji ustala z uczniem oraz z jego rodzicami (prawnymi opiekunami)
liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w czasie jednego dnia.
16. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów –
rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
r. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:
nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
imiona
i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, termin egzaminu klasyfikacyjnego,
imię i nazwisko ucznia, zadania egzaminacyjne, ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
s. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację
o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia
zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
t. Ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna (śródroczna)
ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu
poprawkowego.
§58
Procedury odwołania od oceny

Tryb ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zachowania, w przypadku jeśli została ona ustalona niezgodnie z przepisami
prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
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 z zachowania została wystawiona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi
trybu ustalania tej oceny. Wymienione zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później
jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktycznowychowawczych.
2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna
ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu
ustalania tych ocen, dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian
wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć

edukacyjnych oraz w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę
klasyfikacyjną zachowania.
3. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż
w terminie pięciu dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i
jego rodzicami.
4. W skład komisji powołanej przez dyrektora w celu przeprowadzenia sprawdzianu wiadomości i
umiejętności wchodzą:
- dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako
przewodniczący komisji,
- nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
- nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
5. 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 w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same
zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w
porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
6. W skład komisji powołanej przez dyrektora w celu sprawdzenia prawidłowości wystawienia
rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wchodzą:
- dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako
przewodniczący komisji;
- wychowawca oddziału;
- pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;
- psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;
- przedstawiciel samorządu uczniowskiego;
- przedstawiciel rady rodziców.
7. Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie pięciu dni od dnia
zgłoszenia zastrzeżeń. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W
przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
8. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, zawierający
w szczególności:
- nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;
- imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
- termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności;
- imię i nazwisko ucznia;
- zadania sprawdzające;
- ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
9. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację
o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania
praktycznego
10. Z posiedzenia komisji ustalającej ocenę zachowania sporządza się protokół zawierający w
szczególności:
- imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
- termin posiedzenia komisji;
- imię i nazwisko ucznia;
- wynik głosowania;

- ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.
11.Protokoły, o których mowa w pkt. 8 i 10, stanowią załączniki do arkusza ocen ucznia.
12. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena
klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona
przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej, która może
być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
§59
Egzamin poprawkowy
1. Począwszy od klasy czwartej uczeń, który w wyniku śródrocznej lub rocznej klasyfikacji
uzyskał ocenę niedostateczną z jednego lub z dwóch zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin
poprawkowy.
2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem egzaminu z plastyki,
muzyki, informatyki, techniki i wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede
wszystkim formę ćwiczeń praktycznych. (uchwała RP z dnia 25.09.2019r.)
3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.
4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
5. W skład komisji wchodzą:
- dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako
przewodniczący komisji,
- nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
- nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
6. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na
własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku
dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia
edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w
porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
7. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający: nazwę zajęć edukacyjnych,
z których był przeprowadzony egzamin: imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,
termin egzaminu poprawkowego, imię i nazwisko ucznia, zadania egzaminacyjne, ustaloną ocenę
klasyfikacyjną.
8. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
9. Uczeń, który z przyczyn losowych, nie przystąpił do egzaminu poprawkowego
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez
dyrektora szkoły.
10. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji
i powtarza klasę z zastrzeżeniem pkt. 11.
11. Rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia,
który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednego przedmiotu. Promowanie takie może mieć
miejsce wówczas, gdy uczeń rokuje nadzieje na opanowanie w ciągu kolejnych lat nauki w szkole

podstawowej osiągnięć zawartych w podstawie programowej z tych zajęć edukacyjnych, pod
warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są realizowane w klasie programowo wyższej.

§§6600 (uchylono uchwałą RP z dnia 21.05.2020r.)
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§61.
Zasady promocji uczniów
1. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z
zastrzeżeniem pkt.9.
1a. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów ) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na
wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów), oraz po
uzyskaniu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni
specjalistycznej, rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły
podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom
rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowaniem w jednym roku szkolnym treści nauczania
przewidzianych w programie nauczania dwóch klas. (zmieniono uchwałą RP z dnia 21.09.2015r.)
2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo
wyższej , jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym
planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej z
zastrzeżeniem §58 i §59.
5. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo
dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

5a.Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej
ocen , której mowa w ust. 5, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.
6. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje do
klasy programowo wyższej rada pedagogiczna, uwzględniając postanowienia zawarte w
indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. (zmieniono uchwałą RP z dnia 21.09.2015r.)
7. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim w szkole
podstawowej, otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę
klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i
ponadwojewódzkim uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową
ocenę klasyfikacyjną. (zmieniono uchwałą RP z dnia 22.11.2010r)
8. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 2, nie otrzymuje promocji do klasy
programowo wyższej i powtarza klasę , z zastrzeżeniem §58 i §59.
9. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym
roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu
klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po
zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia lub na wniosek rodziców i po
zasięgnięciu opinii wychowawcy klasy. (zmieniono uchwałą RP z dnia 21.09.2015r.)
10. Uczeń szkoły podstawowej, w tym szkoły podstawowej w zakładzie poprawczym i schronisku
dla nieletnich, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma opóźnienie w
realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który w szkole podstawowej specjalnej
uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny uznane za pozytywne w
ramach wewnątrzszkolnego oceniania oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym
programów nauczania dwóch klas, może być promowany do klasy programowo wyższej również
w ciągu roku szkolnego.
11. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej w klasie ósmej otrzymał ze
wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne oraz
przystąpił do egzaminu ósmoklasisty.
12. Uczeń szkoły podstawowej, który nie spełnił warunków wymienionych w ust.11, powtarza
ostatnią klasę szkoły – klasę ósmą.
§62
Egzamin ósmoklasisty
1. Egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony na zakończenie klasy ósmej i będzie sprawdzał
wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły
podstawowej.

2. Egzamin jest przeprowadzany w formie pisemnej przez trzy kolejne dni.
3. Uczeń w klasie ósmej przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów:
a) z języka polskiego (120 minut),
b) z matematyki (100 minut),
c) z języka obcego (90 minut) a od roku szkolnego 2021/2022 egzamin z jednego z przedmiotów
do wyboru spośród (biologii, chemii, fizyki, geografii, historii) trwający również 90 minut.
4. Egzamin jest obowiązkowy dla uczniów VIII klasy szkoły podstawowej.
5. Szczegółowy harmonogram egzaminu ósmoklasisty ogłasza dyrektor Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej.
6. Szczegółowe warunki i przebieg egzaminu ósmoklasisty określa rozporządzenie MEN oraz
komunikaty dyrektora CKE.
§63
Nagrody i wyróżnienia na koniec roku szkolnego
1. Uczniowie klas I- III otrzymują dyplomy dla najlepszych uczniów.
2. Dla uczniów klas IV-VIII przewidziano następujące nagrody i wyróżnienia:
- świadectwo z wyróżnieniem otrzymują uczniowie klas IV-VIII, którzy uzyskali średnią ocen co
najmniej 4,75 oraz bardzo dobre lub wzorowe zachowanie,
- nagrodę książkową otrzymują
wzorowe zachowanie,

uczniowie klas ósmych, którzy uzyskali średnią ocen 4,8 i

- za szczególne osiągnięcia otrzymują nagrodę uczniowie klas IV-VIII, którzy uzyskali wysokie
miejsca w różnych konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych organizowanych na
szczeblu powiatu, rejonu, województwa i kraju,
- list pochwalny otrzymują uczniowie klas ósmych, którzy otrzymali świadectwo z wyróżnieniem
w klasie IV , V, VI i VII a w klasie VIII uzyskali średnią ocen co najmniej 5,0 oraz wzorowe
zachowanie.
3. Nagroda za najlepszy wynik egzaminu ósmoklasisty będzie przyznawana trzem uczniom, którzy
w danym roku szkolnym uzyskali najwyższe wyniki egzaminu zewnętrznego. W przypadku gdy
liczba uczniów, którzy uzyskali ten sam wysoki wynik egzaminu będzie większa, zostanie
również zwiększona liczba przyznawanych nagród adekwatnie do liczby uczniów.
4. Tytuł absolwenta roku „ Primus Inter Pares” otrzymuje uczeń klasy ósmej, który spełnia
następujące kryteria: (uchwała RP z dnia 25.09.2019r.)

1) świadectwo z wyróżnieniem w klasie IV , V, VI i VII,
2) średnia ocen w klasie ósmej co najmniej 5,0 ,
3) wzorowe zachowanie w klasie ósmej,
4) suma punktów z egzaminów zewnętrznych,
5) suma średnich ocen z klasy IV, V, VI, VII, VIII,
6) wyniki otrzymane w pkt 4 i pkt 5 sumuje się,
7) w przypadku wystąpienia równej ilości punktów bierze się pod uwagę dodatkowo sumę
punktów za oceny z półrocza w klasie VIII według zasady: ocena celująca - 6 pkt. , bardzo dobra –
5pkt. , dobra – 4 pkt. , dostateczna 3 – pkt. , itd.,
8)punkty za ocenę z zachowania wg zasady: ocena wzorowa 6 pkt., bardzo dobra – 5pkt, dobra – 4
pkt., poprawna 3 – pkt.
9) wyniki otrzymane w pkt 7 i pkt 8 sumuje się,
10) tytuł przyznaje się na koniec roku szkolnego, a zdjęcie laureata (po wyrażeniu przez niego
zgody) umieszcza się w galerii „Primus Inter Pares” i stronie internetowej szkoły.
5. Kandydatury uczniów do tytułu Absolwenta Roku zgłaszają wychowawcy klas ósmych, a Rada
Pedagogiczna Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skokach wybiera jedną osobę
spośród zgłoszonych kandydatur i nadaje jej tytuł Absolwenta Roku.
§64. Zadania dla nauczycieli i wychowawców.
1. Nauczycieli obowiązuje:
- bezwzględne przestrzeganie postanowień wewnątrzszkolnego systemu oceniania,
- rzetelne sprawdzanie umiejętności i wiedzy uczniów za pomocą urozmaiconych,
przemyślanych i sprawdzonych form, spełniających ustalone kryteria wymagań
- przekazanie wychowawcom klas informacji o formach i terminach sprawdzania
postępów w nauce z nauczanego przedmiotu, przewidywanych na cały semestr dla
danej klasy,
- umożliwienie uczniom odwoływania się w sprawach spornych, dotyczących oceniania
do wychowawcy danej klasy,
- na podstawie wewnątrzszkolnego systemu oceniania każdy nauczyciel tworzy
przedmiotowy system oceniania, a kopie dokumentu przedkłada dyrektorowi szkoły,
- poinformowanie rodziców (prawnych opiekunów) o zagrażającej uczniowi ocenie
niedostatecznej z nauczanego przedmiotu na miesiąc przed posiedzeniem rady
pedagogicznej klasyfikacyjnej,
- poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanej ocenie śródrocznej i rocznej na
tydzień przed posiedzeniem rady pedagogicznej.
2. Wychowawców klas obowiązuje:
- zapoznanie wychowanków i rodziców z treścią ZOW,

- pisemne poinformowanie rodziców o zagrażającej uczniowi, wychowankowi ocenie
nagannej z zachowania na miesiąc przed radą pedagogiczną klasyfikacyjną,
- bieżące informowanie rodziców o postępach w nauce i zachowaniu ich dzieci,
- stały kontakt z rodzicami, reagowanie na brak takiego kontaktu,
- informowanie dyrektora o nieobecnościach uczniów, zagrażających niespełnianiu
obowiązku szkolnego,
- poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanej ocenie śródrocznej i rocznej
zachowania na tydzień przed posiedzeniem rady pedagogicznej.
§65
Warunki i sposób przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i
trudnościach ucznia w nauce
1. Tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej uczeń i jego rodzice
(prawni opiekunowie) zostają powiadomieni pisemnie oraz poprzez dziennik elektroniczny
o ocenie śródrocznej lub rocznej z zajęć edukacyjnych.
2. Uczniowie zobowiązani są w ciągu dwóch dni przedstawić wychowawcy podpisane przez
rodziców (prawnych opiekunów) przewidywane oceny. W przypadku braku podpisu w
wyznaczonym terminie nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku elektronicznym.
3. Miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej uczeń i jego rodzice
(prawni opiekunowie) zostają powiadomieni przez nauczyciela danego przedmiotu w
dzienniku elektronicznym o zagrażającej ocenie niedostatecznej śródrocznej lub rocznej z
zajęć edukacyjnych.
4. W przypadku jawnego naruszenia punktów regulaminu ZOW (lub odniesieniu znaczących
sukcesów) w przeciągu miesiąca przed klasyfikacją dopuszcza się obniżenie (do nagannej
włącznie) lub podwyższenie oceny z zachowania w terminie krótszym niż cztery tygodnie
przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej. Należy natychmiast o tym fakcie powiadomić
rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.
5. Informowanie pisemne ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o śródrocznych i
rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych jest obowiązkiem wychowawcy klasy. Zadaniem
nauczyciela przedmiotu jest poinformowanie wychowawcy klasy o ocenach ucznia.
6. Nauczyciel przedmiotu wpisuje do dziennika elektronicznego informację o ocenach
śródrocznych i rocznych .
§66
Zasady oceniania wewnątrzszkolnego w klasach I–III
1.Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i
rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez
siebie programu nauczania,
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z
zajęć edukacyjnych w terminie:
a) uczniów – na pierwszych lekcjach wychowawczych w miesiącu wrześniu i w trakcie zajęć
edukacyjnych, co dokumentowane jest odpowiednim wpisem w dzienniku lekcyjnym,
b) rodziców – na pierwszym zebraniu w miesiącu wrześniu, co dokumentowane jest
odpowiednim zapisem w dokumentacji zebrania, do którego dołączona jest podpisana lista
obecności,
c) uczniów i ich rodziców – po dokonaniu jakichkolwiek zmian w wymaganiach edukacyjnych
z realizowanego przez siebie programu nauczania odpowiednio – na lekcjach i na najbliższych
zebraniach rodziców, dokumentując ten fakt jak w podpunktach a) i b).
2. Wychowawca oddziału informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach , sposobie i
kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie otrzymania wyższej niż
przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w terminie:
1) uczniów – na pierwszych lekcjach wychowawczych w miesiącu wrześniu i w trakcie zajęć
edukacyjnych, co dokumentowane jest odpowiednim wpisem w dzienniku lekcyjnym,
2) rodziców – na pierwszym zebraniu w miesiącu wrześniu, co dokumentowane jest
odpowiednim zapisem w dokumentacji zebrania, do którego dołączona jest podpisana lista
obecności.
3. Nieobecność rodziców na pierwszym spotkaniu klasowym we wrześniu zwalnia szkołę z
obowiązku zapoznania rodzica ze szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania
wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole w wymienionym terminie – z uwagi na
nieobecność rodzic winien sam dążyć do zapoznania się ze szczegółowymi warunkami i
sposobami oceniania wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole.
4. System oceniania ma na celu dostarczyć informacji:
1) uczniowi o efektach jego aktywności i poziomie osiągnięć edukacyjnych. Ponadto stanowi
źródło wiedzy o trudnościach i problemach w nauce i zachowaniu, jak również motywuje
do dalszej pracy,
2) nauczycielom na temat rozwoju uczniów oraz efektywności stosowanych metod i form
pracy z uczniami,
3) rodzicom o postępach w nauce i zachowaniu ich dziecka, ewentualnych sposobach
niesienia pomocy w przypadku trudności w opanowaniu treści podstawy programowej.
5. Funkcje oceny opisowej:
- diagnostyczna – wskazuje stopień opanowania treści podstawy programowej, bada osiągnięcia
uczniów,
- informacyjna – dostarcza wiedzy na temat wkładu pracy, jaki był udziałem ucznia, co zdołał
opanować,
- korekcyjna – wskazuje niedociągnięcia i braki, nad którymi uczeń musi jeszcze pracować,

- motywacyjna – mobilizuje ucznia do podjęcia starań o lepsze wyniki, natomiast nauczyciela do
podjęcia większej aktywności i wprowadzenia zmian w metodach nauczania.
6. Informacje zawarte w ocenie opisowej.
1) Osiągnięte efekty pracy w zakresie:
- rozwoju poznawczego – mówienie i słuchanie, pisanie i czytanie, umiejętności
przyrodnicze, matematyczne,
- rozwoju artystycznego – zdolności manualne, plastyczne, słuch muzyczny, zdolności
techniczne,
- rozwoju społeczno-emocjonalnego i fizycznego.
2) Trudności w nauce i zachowaniu oraz problemy edukacyjne.
3) Potrzeby rozwojowe ucznia, rozwijanie pasji i zainteresowań, pomoc psychologiczno-pedagogiczna.
4) Sposoby i metody pracy stosowane przez nauczyciela, modyfikacje.
§66a
Zasady bieżącego, śródrocznego i rocznego oceniania wewnątrzszkolnego w klasach I-III
1. W klasach I–III za opanowanie wiadomości i umiejętności edukacyjnych ustala się
następujące oceny bieżące z zastosowaniem symboli:
a) symbol cyfrowy 6 – otrzymuje uczeń, który wzorowo opanował zakres wiedzy
i umiejętności z poszczególnych obszarów edukacyjnych, zgodnie z wymaganiami
zawartymi w podstawie programowej,
b) symbol cyfrowy 5 – otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności z
poszczególnych obszarów edukacyjnych, zgodnie z wymaganiami zawartymi w podstawie
programowej,
c) symbol cyfrowy 4 – otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności
z poszczególnych obszarów edukacyjnych w zakresie pozwalającym na dobre rozumienie i
wykonywanie większości zadań, zgodnie z wymaganiami zawartymi w podstawie
programowej,
d) symbol cyfrowy 3 – otrzymuje uczeń, który opanował podstawowy zakres wiedzy
i umiejętności z poszczególnych obszarów edukacyjnych, zgodnie z wymaganiami
zawartymi w podstawie programowej,
e) symbol cyfrowy 2 – otrzymuje uczeń, który opanował niezbędne minimum podstawowych
wiadomości i umiejętności z poszczególnych obszarów edukacyjnych, zgodnie z
wymaganiami zawartymi w podstawie programowej,
f) symbol cyfrowy 1 – otrzymuje uczeń, który nie opanował podstawowych wiadomości i
umiejętności z poszczególnych obszarów edukacyjnych, zgodnie z wymaganiami
zawartymi w podstawie programowej.
2. Ocenianie zachowania ustala się w następujących sześciu kategoriach:
a) symbol cyfrowy 6 – jest wzorem dla innych,
b) symbol cyfrowy 5 – reprezentuje właściwą postawę,
c) symbol cyfrowy 4 – reprezentuje właściwą postawę, ale czasami zdarzają mu się
niedociągnięcia,

d)
e)
f)
3.

symbol cyfrowy 3 – postawa budząca zastrzeżenia,
symbol cyfrowy 2 – reprezentuje niewłaściwą postawę,
symbol cyfrowy 1 – reprezentuje naganną postawę.
Ocena śródroczna i roczna z zachowania jest oceną opisową.

4. Bieżące ocenianie może mieć charakter oceny ustnej lub pisemnej. Nauczyciel zawsze
podaje jawnie umotywowane oceny do wiadomości ucznia i jego rodziców.
5. Przy ustaleniu oceny z zajęć zdrowotno-ruchowych oraz edukacji artystyczno-technicznej
bierze się pod uwagę możliwości i predyspozycje ucznia oraz wysiłek wkładany
w wywiązywanie się z obowiązków, wynikających ze specyfikacji tych zajęć.
6. Oceny cząstkowe, śródroczne i roczne z religii, języka obcego i edukacji informatycznej
wyrażone są za pomocą stopni w skali 1–6, zgodnie z kryteriami obowiązującymi w klasach
IV- VIII. (uchwała RP z dnia 25.09.2019r.)
7. W arkuszu ocen, dzienniku lekcyjnym (elektronicznym) umieszcza się śródroczną i roczną
opisową ocenę osiągnięć ucznia.
8. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych w klasach I–III
uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności
w stosunku do wymagań i efektów kształcenia dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje
potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce
lub rozwijaniem uzdolnień.
9. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych i
zachowania ucznia za pomocą oceny opisowej.
10. Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym
roku szkolnym i ustaleniu oceny klasyfikacyjnej (opisowej) z zajęć edukacyjnych i
zachowania (opisowej).
11. Uczeń klas I–III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia
edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.
12. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia
w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o
powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I–III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy
oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po
zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.
13. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek
wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może
postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo
wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje
opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie
nauczania dwóch klas.
14. W terminie na jeden miesiąc przed semestralnym lub rocznym posiedzeniem rady
pedagogicznej należy poinformować rodziców o niezadowalającej ocenie klasyfikacyjnej
ucznia.
15. W przypadku braku podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej uczeń może być
nieklasyfikowany z zajęć edukacyjnych. Brak podstaw do oceny wiąże się
z nieobecnościami przekraczającymi połowę czasu przeznaczonego na zajęcia edukacyjne w
szkolnym planie nauczania. Na prośbę rodziców uczeń nieklasyfikowany z powodu

usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. Termin egzaminu
klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony z rodzicami. Na prośbę rodziców rada
pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny w przypadku nieobecności
nieusprawiedliwionej.
16. Informowanie o ocenach:
Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów i rodziców
o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania oraz
o sposobach sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych ucznia. Rodzice potwierdzają
własnoręcznym podpisem fakt zapoznania się ze stawianymi uczniom wymaganiami.
Informowanie rodziców o efektach pracy uczniów ma miejsce podczas:
a) zebrań klasowych,
b) wiadomości w e-dzienniku ( dzienniku elektronicznym)
c) spotkań indywidualnych,
d) dni otwartych,
e) korespondencji, rozmów telefonicznych.
17. Model absolwenta klas I–III szkoły podstawowej:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

absolwent I etapu kształcenia sprawnie posługuje się w życiu codziennym zdobytą wiedzą,
w kontaktach z ludźmi stosuje podstawowe zasady komunikacji i kultury bycia,
chętnie korzysta z poznanych źródeł wiedzy,
jest ciekawy świata, obserwuje zjawiska, sytuacje i działania innych ludzi w najbliższym
otoczeniu,
potrafi przyjmować uwagi i sugestie związane z popełnianymi błędami,
podejmuje próby planowania własnych działań,
akceptuje ograniczenia swoich możliwości ze względu na swój wiek i rozwój,
potrafi wyrazić swoje zdanie i słucha opinii innych,
nawiązuje kontakty z ludźmi, potrafi współpracować w grupie,
akceptuje odmienność innych ludzi (religijną, światopoglądową, kulturową, rasową),
próbuje przewidzieć skutki własnych działań, rozróżnia dobro i zło,
przestrzega zasady bezpieczeństwa i higieny,
stosuje w swoim życiu obowiązujące normy społeczne,
chętnie pomaga innym, rozwija własną wrażliwość na potrzeby innych ludzi.

AArrttyykkuułł 99 (uchylono uchwałą RP z dnia 25.09.2019r.)
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miiłłoośśccii oojjcczzyyzznnyy oorraazz ppoosszzaannoow
waanniiaa ddllaa
ppoollsskkiieeggoo ddzziieeddzziiccttw
waa kkuullttuurroow
weeggoo,, pprrzzyy jjeeddnnoocczzeessnnyym
m oottw
waarrcciiuu nnaa w
waarrttoośśccii kkuullttuurr EEuurrooppyy ii
śśw
wiiaattaa..
44.. SSzzkkoołłaa zzaappeew
wnniiaa kkaażżddeem
muu uucczznniioow
wii w
waarruunnkkii nniieezzbbęęddnnee ddllaa jjeeggoo rroozzw
woojjuu,, ddbbaa oo w
wsszzeecchhssttrroonnnnyy
rroozzw
wóójj kkaażżddeeggoo uucczznniiaa,, pprrzzyyggoottoow
wuujjee uucczznniióów
w ddoo w
wyyppeełłnniiaanniiaa oobboow
wiiąązzkkóów
w rrooddzziinnnnyycchh ii
oobbyyw
waatteellsskkiicchh,, w
w ooppaarrcciiuu oo zzaassaaddyy ssoolliiddaarrnnoośśccii,, ddeem
mookkrraaccjjii,, ttoolleerraannccjjii,, sspprraaw
wiieeddlliiw
woośśccii ii
w
woollnnoośśccii..
55.. U
Um
moożżlliiw
wiiaa uucczznniioom
mw
wyykkoorrzzyyssttyyw
waanniiee ppoossiiaaddaannyycchh w
wiiaaddoom
moośśccii ppooddcczzaass w
wyykkoonnyyw
waanniiaa zzaaddaańń ii
rroozzw
wiiąązzyyw
waanniiaa pprroobblleem
móów
w,, kksszzttaałłttuujjee uu uucczznniióów
w ppoossttaaw
węę w
waarruunnkkuujjąąccąą sspprraaw
wnnee ii
ooddppoow
wiieeddzziiaallnnee ffuunnkkccjjoonnoow
waanniiee w
wee w
wssppóółłcczzeessnnyym
m śśw
wiieecciiee,, pprrzzyyggoottoow
wuujjee uucczznniióów
w ddoo żżyycciiaa w
w
ssppoołłeecczzeeńńssttw
wiiee iinnffoorrm
maaccyyjjnnyym
m,, kkoonnttyynnuuuujjee kksszzttaałłcceenniiee uum
miieejjęęttnnoośśccii ppoossłłuuggiiw
waanniiaa ssiięę jjęęzzyykkiieem
m
ppoollsskkiim
m,, w
w ttyym
m ddbbaa oo w
wzzbbooggaaccaanniiee zzaassoobbuu ssłłoow
wnniiccttw
waa uucczznniióów
w,, oorraazz pprrzzyyggoottoow
wuujjee uucczznniióów
w ddoo
kkoonnttyynnuuoow
waanniiaa nnaauukkii nnaa kkoolleejjnnyym
m eettaappiiee eedduukkaaccyyjjnnyym
m oorraazz ddoo uucczzeenniiaa ssiięę pprrzzeezz ccaałłee żżyycciiee..
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C
Ceellee ii zzaaddaanniiaa sszzkkoołłyy
11.. SSzzkkoołłaa ssppeełłnniiaa ffuunnkkccjjęę kksszzttaałłccąąccąą,, w
wyycchhoow
waaw
wcczząą ii ooppiieekkuuńńcczząą,, kkoom
mppeennssaaccyyjjnnąą
ii kkuullttuurroottw
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c
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a
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e
wórczą, tworząc warunki wielostronnego tj. intelektualneggoo,, eem
mooccjjoonnaallnneeggoo,,
m
moorraallnnoo –– ssppoołłeecczznneeggoo,, eesstteettyycczznneeggoo ii ffiizzyycczznneeggoo rroozzw
woojjuu uucczznniióów
w..
22.. RReeaalliizzuujjee zzaaddaanniiaa w
w zzaakkrreessiiee::
11)) ddoossttoossoow
waanniiaa ttrreeśśccii,, m
meettoodd ii oorrggaanniizzaaccjjii nnaauucczzaanniiaa ddoo m
moożżlliiw
woośśccii ppssyycchhooffiizzyycczznnyycchh
uucczznniióów
w,, aa ttaakkżżee m
moożżlliiw
woośśccii kkoorrzzyyssttaanniiaa zz ooppiieekkii ppeeddaaggooggiicczznneejj ii ssppeeccjjaallnnyycchh ffoorrm
m
pprraaccyy ddyyddaakkttyycczznneejj,,

22)) w
wyycchhoow
waanniiaa uucczznniióów
ww
w dduucchhuu ttoolleerraannccjjii ii ppaarrttnneerrsskkiieeggoo w
wssppóółłddzziiaałłaanniiaa,, zzaappeew
wnniiaajjąącc
jjeeddnnoocczzeeśśnniiee oorrggaanniizzaaccjjęę nnaauucczzaanniiaa rreelliiggiiii lluubb eettyykkii zzggooddnniiee zz w
woolląą uucczznniióów
w ii iicchh
rrooddzziiccóów
l
u
b
o
p
i
e
k
u
n
ó
w
z
g
o
d
n
i
e
z
o
b
o
w
i
ą
z
u
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ą
c
y
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,
w lub opiekunów zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
33)) sszzcczzeeggóóllnneejj ooppiieekkii nnaadd uucczznniiaam
mii zz zzaabbuurrzzeenniiaam
mii rroozzw
woojjoow
wyym
mii ppoopprrzzeezz kkiieerroow
waanniiee iicchh ddoo
ppoorraaddnnii ppssyycchhoollooggiicczznnoo –– ppeeddaaggooggiicczznneejj,, kkiieerroow
waanniieem
m ddoo zzeessppoołłóów
w kkoom
mppeennssaaccyyjjnnoo ––
w
wyycchhoow
waaw
wcczzyycchh,, nnaa zzaajjęęcciiaa ggiim
mnnaassttyykkii kkoorreekkccyyjjnneejj,,
44)) ppeełłnneejj rreeaalliizzaaccjjii m
miinniim
muum
m pprrooggrraam
moow
weeggoo pprrzzeeddm
miioottóów
w oobboow
wiiąązzkkoow
wyycchh ii rraam
moow
weeggoo
ppllaannuu nnaauucczzaanniiaa,,
55)) rreeaalliizzaaccjjii uussttaalleeńń M
ii
Miinniissttrraa EEdduukkaaccjjii N
Naarrooddoow
weejj zzaassaadd oocceenniiaanniiaa,, kkllaassyyffiikkoow
waanniiaa
pprroom
o
w
a
n
i
a
u
c
z
n
i
ó
w
,
mowania uczniów,
66)) uum
w
moożżlliiw
wiieenniiaa aabbssoollw
weennttoom
m ddookkoonnaanniiaa śśw
wiiaaddoom
meeggoo w
wyybboorruu ddaallsszzeeggoo kksszzttaałłcceenniiaa
w
cceelluu zzddoobbyycciiaa w
y
b
r
a
n
e
g
o
z
a
w
o
d
u
,
wybranego zawodu,
77)) uum
moożżlliiw
wiiaanniiee uuddzziiaałłuu w
w kkoonnkkuurrssaacchh..
33.. SSzzkkoołłaa zzaappeew
wnniiaa ooppiieekkęę nnaadd w
wsszzyyssttkkiim
mii uucczznniiaam
mii ppooddcczzaass zzaajjęęćć pprrzzeezz nniiąą oorrggaanniizzoow
waannyycchh
w
weeddłłuugg nnaassttęęppuujjąąccyycchh zzaassaadd::
11)) ooppiieekkęę w
w cczzaassiiee oobboow
wiiąązzkkoow
wyycchh zzaajjęęćć ddyyddaakkttyycczznnoo –– w
wyycchhoow
waaw
wcczzyycchh sspprraaw
wuujjąą
nnaauucczzyycciieellee ppoosszzcczzeeggóóllnnyycchh pprrzzeeddm
i
o
t
ó
w
n
a
u
c
z
a
n
i
a
l
u
b
w
y
c
h
o
w
a
w
c
y
,
w
t
y
m
t
miotów nauczania lub wychowawcy, w tym taakkżżee
w
wyycchhoow
waaw
wccyy śśw
wiieettlliiccyy,,
22)) ooppiieekkęę nnaa zzaajjęęcciiaacchh nnaaddoobboow
wiiąązzkkoow
wyycchh,, ppoozzaalleekkccyyjjnnyycchh zzaappeew
wnniiaajjąą nnaauucczzyycciieellee
pprroow
waaddzząąccyy ttee zzaajjęęcciiaa,,
33)) ooppiieekkęę w
w cczzaassiiee zzaajjęęćć ppoozzaasszzkkoollnnyycchh,, w
wyycciieecczzkkaacchh,, zzaajjęęcciiaacchh rreekkrreeaaccyyjjnnoo –– ssppoorrttoow
wyycchh
sspprraaw
wuujjąą nnaauucczzyycciieellee –– oorrggaanniizzaattoorrzzyy ttyycchh zzaajjęęćć w
wgg nnoorrm
m ookkrreeśślloonnyycchh ooddrręębbnnyym
mii
pprrzzeeppiissaam
mii.. RRooddzziiccee uucczznniióów
wm
mooggąą ppeełłnniićć ffuunnkkccjjee ppoom
mooccnniicczzee,,
44)) zzaa bbeezzppiieecczzeeńńssttw
woo ppooddcczzaass zzaajjęęćć ssppoorrttoow
wyycchh ii w
w sszzaattnniiaacchh ooddppoow
wiiaaddaajjąą nnaauucczzyycciieellee
w
wyycchhoow
waanniiaa ffiizzyycczznneeggoo..
44.. W
ssąą
W cczzaassiiee pprrzzeerrw
wm
miięęddzzyylleekkccyyjjnnyycchh ooddppoow
wiieeddzziiaallnnii zzaa bbeezzppiieecczzeeńńssttw
woo uucczznniióów
w
nnaauucczzyycciieellee ppeełłnniiąąccyy ddyyżżuurryy nnaa ppoosszzcczzeeggóóllnnyycchh kkoonnddyyggnnaaccjjaacchh
sszzkkoołłyy ii bbooiisskkuu w
wgg
uussttaalloonneeggoo ppllaannuu..
55.. SSzzkkoołłaa zzaappeew
wnniiaa uucczznniioom
m zznnaajjdduujjąąccyym
m ssiięę w
w sszzcczzeeggóóllnniiee ttrruuddnneejj ssyyttuuaaccjjii rrooddzziinnnneejj,,
m
maatteerriiaallnneejj oorraazz rroozzw
woojjoow
weejj,, ppoom
moocc ii w
wssppaarrcciiee ppoopprrzzeezz::
11)) ppoom
moocc w
wyycchhoow
waaw
wccyy,,
22)) ppoom
moocc sszzkkoollnneeggoo ppeeddaaggooggaa,,
33)) ppoom
moocc ppssyycchhoollooggaa,,
44)) ppoom
moocc llooggooppeeddyy,,
55)) kkiieerroow
waanniiee ddoo ppoorraaddnnii ppssyycchhoollooggiicczznnoo –– ppeeddaaggooggiicczznneejj,,
66)) uuddzziiaałł w
w zzeessppoołłaacchh w
wyyrróów
wnnyyw
waanniiaa w
wiieeddzzyy,,
77)) pprrzzeekkaazzyyw
a
n
i
e
o
d
p
o
w
i
e
d
n
i
c
h
w
n
i
o
s
wanie odpowiednich wnioskkóów
w ddoo ooppiieekkii ssppoołłeecczznneejj,,
88)) m
moożżlliiw
woośśćć kkoorrzzyyssttaanniiaa zz bbeezzppłłaattnnyycchh oobbiiaaddóów
w,,
99)) m
o
ż
l
i
w
o
ś
ć
o
t
r
z
y
m
a
n
i
a
s
t
y
p
e
n
d
i
u
m
p
o
możliwość otrzymania stypendium po uupprrzzeeddnniim
m zzaaggw
waarraannttoow
waanniiuu śśrrooddkkóów
w
ffiinnaannssoow
wyycchh pprrzzeezz oorrggaann pprroow
waaddzząąccyy..
66.. SSttaattuuttoow
wee cceellee ii zzaaddaanniiaa sszzkkoołłyy rreeaalliizzuujjąą w
wsszzyyssccyy pprraaccoow
wnniiccyy w
w rraam
maacchh ssw
wooiicchh ssłłuużżbboow
wyycchh
oobboow
i
ą
z
k
ó
w
.
wiązków.
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11.. D
Doo rreeaalliizzaaccjjii cceellóów
w ssttaattuuttoow
wyycchh sszzkkoołłaa zzaappeew
wnniiaa kkoorrzzyyssttaanniiee zz::
11)) pprraaccoow
wnnii pprrzzeeddm
miioottoow
wyycchh zz nniieezzbbęęddnnyym
mw
wyyppoossaażżeenniieem
m,,
22)) ssaallii ggiim
mnnaassttyycczznneejj zz sszzaattnniiaam
mii,, bbooiisskkaa ssppoorrttoow
weeggoo,,
33)) ggaabbiinneettuu ppiieellęęggnniiaarrkkii sszzkkoollnneejj,,
44)) rraaddiioow
węęzzłłaa sszzkkoollnneeggoo,,
55)) bbiibblliiootteekkii zz cceennttrruum
mm
muullttiim
meeddiiaallnnyym
m,,
66)) śśw
wiieettlliiccyy..
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ZZaassaaddyy oocceenniiaanniiaa w
weew
wnnąąttrrzzsszzkkoollnneeggoo
11.. O
Occeenniiaanniiee w
weew
wnnąąttrrzzsszzkkoollnnee oossiiąąggnniięęćć eedduukkaaccyyjjnnyycchh uucczznniiaa ppoolleeggaa nnaa rroozzppoozznnaaw
waanniiuu pprrzzeezz
nnaauucczzyycciieellii ppoozziioom
u
i
p
o
s
t
ę
p
ó
w
w
o
p
a
n
o
w
a
n
i
u
p
r
z
e
z
u
c
z
n
i
a
w
i
a
d
o
m
o
ś
c
i
mu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości
ii uum
miieejjęęttnnoośśccii w
w ssttoossuunnkkuu ddoo::
11)) w
wyym
maaggaańń ookkrreeśślloonnyycchh w
w ppooddssttaaw
wiiee pprrooggrraam
moow
weejj kksszzttaałłcceenniiaa ooggóóllnneeggoo,,
22)) w
wyym
maaggaańń eedduukkaaccyyjjnnyycchh w
wyynniikkaajjąąccyycchh zz rreeaalliizzoow
waannyycchh w
w sszzkkoollee pprrooggrraam
móów
w nnaauucczzaanniiaa –– w
w
pprrzzyyppaaddkkuu ddooddaattkkoow
wyycchh zzaajjęęćć eedduukkaaccyyjjnnyycchh..
22.. O
Occeenniiaanniiee w
weew
wnnąąttrrzzsszzkkoollnnee m
maa nnaa cceelluu::
11)) iinnffoorrm
moow
waanniiee uucczznniiaa oo ppoozziioom
miiee jjeeggoo oossiiąąggnniięęćć eedduukkaaccyyjjnnyycchh ii ppoossttęęppaacchh w
w ttyym
m zzaakkrreessiiee,,
22)) uuddzziieellaanniiee uucczznniioow
wii ppoom
mooccyy w
w nnaauuccee ppoopprrzzeezz pprrzzeekkaazzaanniiee iinnffoorrm
maaccjjii oo ttyym
m,, ccoo zzrroobbiiłł ddoobbrrzzee ii
jjaakk ppoow
wiinniieenn ssiięę ddaalleejj uucczzyyćć,,
33)) uuddzziieellaanniiee w
wsskkaazzóów
weekk ddoo ssaam
mooddzziieellnneeggoo ppllaannoow
waanniiaa w
włłaassnneeggoo rroozzw
woojjuu,,
44)) m
moottyyw
woow
waanniiee uucczznniiaa ddoo ddaallsszzyycchh ppoossttęęppóów
ww
w nnaauuccee ii zzaacchhoow
waanniiuu;; ddoossttaarrcczzaanniiee rrooddzziiccoom
m ii
nnaauucczzyycciieelloom
m iinnffoorrm
maaccjjii oo ppoossttęęppaacchh ii ttrruuddnnoośścciiaacchh w
w nnaauuccee ii zzaacchhoow
waanniiuu uucczznniiaa oorraazz oo
sszzcczzeeggóóllnnyycchh uuzzddoollnniieenniiaacchh uucczznniiaa,,
55)) uum
moożżlliiw
wiieenniiee nnaauucczzyycciieelloom
m ddoosskkoonnaalleenniiaa oorrggaanniizzaaccjjii ii m
meettoodd pprraaccyy ddyyddaakkttyycczznnoo-w
wyycchhoow
waaw
wcczzeejj..
33.. O
Occeenniiaanniiee w
weew
wnnąąttrrzzsszzkkoollnnee oobbeejjm
muujjee::
11)) ffoorrm
muułłoow
waanniiee pprrzzeezz nnaauucczzyycciieellii w
wyym
maaggaańń eedduukkaaccyyjjnnyycchh nniieezzbbęęddnnyycchh ddoo oottrrzzyym
maanniiaa pprrzzeezz
uucczznniiaa ppoosszzcczzeeggóóllnnyycchh śśrróóddrroocczznnyycchh ii rroocczznnyycchh,, uussttaallaanniiee kkrryytteerriióów
w oocceenniiaanniiaa zzaacchhoow
waanniiaa,,
uussttaallaanniiee oocceenn bbiieeżżąąccyycchh ii śśrróóddrroocczznnyycchh oocceenn kkllaassyyffiikkaaccyyjjnnyycchh zz oobboow
wiiąązzkkoow
wyycchh ii ddooddaattkkoow
wyycchh
zzaajjęęćć eedduukkaaccyyjjnnyycchh oorraazz śśrróóddrroocczznneejj oocceennyy kkllaassyyffiikkaaccyyjjnneejj zzaacchhoow
waanniiaa,, pprrzzeepprroow
waaddzzaanniiee
eeggzzaam
miinnóów
w kkllaassyyffiikkaaccyyjjnnyycchh,, uussttaallaanniiee rroocczznnyycchh oocceenn kkllaassyyffiikkaaccyyjjnnyycchh zz oobboow
wiiąązzkkoow
wyycchh ii
ddooddaattkkoow
wyycchh zzaajjęęćć eedduukkaaccyyjjnnyycchh oorraazz rroocczznneejj oocceennyy kkllaassyyffiikkaaccyyjjnneejj zzaacchhoow
waanniiaa,, uussttaallaanniiee
w
waarruunnkkóów
w ii ttrryybbuu oottrrzzyym
maanniiaa w
wyyżżsszzyycchh nniiżż pprrzzeew
wiiddyyw
waannee rroocczznnyycchh oocceenn kkllaassyyffiikkaaccyyjjnnyycchh zz zzaajjęęćć
eedduukkaaccyyjjnnyycchh oorraazz rroocczznneejj oocceennyy kkllaassyyffiikkaaccyyjjnneejj zzaacchhoow
waanniiaa,,

22)) uussttaallaanniiee w
waarruunnkkóów
w ii ssppoossoobbuu pprrzzeekkaazzyyw
waanniiaa rrooddzziiccoom
m iinnffoorrm
maaccjjii oo ppoossttęęppaacchh ii ttrruuddnnoośścciiaacchh w
w
nnaauuccee ii zzaacchhoow
waanniiuu uucczznniiaa oorraazz oo sszzcczzeeggóóllnnyycchh uuzzddoollnniieenniiaacchh uucczznniiaa..
44.. W
W oocceenniiaanniiuu w
weew
wnnąąttrrzzsszzkkoollnnyym
m oobboow
wiiąązzuujjee ppoonniiżżsszzaa,, 66--ssttooppnniioow
waa sskkaallaa oocceenn::
11)) oocceennyy zzaappiissyyw
waannee ssąą ssłłoow
wnniiee,, ccyyffrrąą lluubb sskkrróótteem
m::
aa))

ssttooppiieeńń cceelluujjąąccyy

bb))

ssttooppiieeńń

cc))

ssttooppiieeńń ddoobbrryy

44

ddbb..

dd))

ssttooppiieeńń ddoossttaatteecczznnyy 33

ddsstt..

ee))

ssttooppiieeńń ddooppuusszzcczzaajjąąccyy 22

ddoopp..

ff))

ssttooppiieeńń nniieeddoossttaatteecczznnyy 11

nnddsstt..

66

cceell..

bbaarrddzzoo ddoobbrryy 55

bbddbb..

22)) bbiieeżżąąccee oocceennyy uucczznniiaa m
moożżnnaa nnoottoow
waaćć,, ssttoossuujjąącc zznnaakkii pplluuss „„+
+”” ii m
miinnuuss „„––””,,
33)) uussttaalloonnee pprrzzeezz nnaauucczzyycciieellaa oocceennyy bbiieeżżąąccee w
wppiissyyw
waannee ssąą ddoo ddzziieennnniikkaa lleekkccyyjjnneeggoo,,
44)) oocceennyy śśrróóddrroocczznnee ii rroocczznnee w
wppiissuujjee ssiięę ddoo ddookkuum
meennttaaccjjii sszzkkoollnneejj w
w ppeełłnnyym
m bbrrzzm
miieenniiuu ((bbeezz
sskkrróóttóów
w)),,
55)) pprrzzyy oocceenniiaanniiuu pprraacc ppiisseem
mnnyycchh ssttoossuujjee ssiięę kkrryytteerriiaa pprroocceennttoow
wee,, pprrzzeelliicczzoonnee nnaa oocceennyy w
weeddłłuugg
nnaassttęęppuujjąącceejj sskkaallii::
aa))

O
Occeennaa
N
Niieeddoossttaatteecczznnaa

00 -- 2299%
%

D
Dooppuusszzcczzaajjąąccaa

3300 -- 4499%
%

D
Doossttaatteecczznnaa

5500 -- 7744%
%

D
Doobbrraa

7755 -- 9900%
%

BBaarrddzzoo ddoobbrraa

9900 -- 9955%
%

C
Ceelluujjąąccaa

9966 -- 110000%
%
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IInnffoorrm
moow
waanniiee oo oocceennaacchh
11.. N
Naauucczzyycciieellee nnaa ppoocczząąttkkuu kkaażżddeeggoo rrookkuu sszzkkoollnneeggoo iinnffoorrm
muujjąą uucczznniióów
w oorraazz iicchh rrooddzziiccóów
w oo::
11)) w
wyym
maaggaanniiaacchh

eedduukkaaccyyjjnnyycchh

nniieezzbbęęddnnyycchh

ddoo

uuzzyysskkaanniiaa

ppoosszzcczzeeggóóllnnyycchh

oocceenn

kkllaassyyffiikkaaccyyjjnnyycchh śśrróóddrroocczznnyycchh ii rroocczznnyycchh zz oobboow
wiiąązzkkoow
wyycchh ii ddooddaattkkoow
wyycchh zzaajjęęćć
eedduukkaaccyyjjnnyycchh w
wyynniikkaajjąąccyycchh zz rreeaalliizzoow
waanneeggoo pprrzzeezz ssiieebbiiee pprrooggrraam
muu nnaauucczzaanniiaa,,
22)) ssppoossoobbaacchh sspprraaw
wddzzaanniiaa oossiiąąggnniięęćć eedduukkaaccyyjjnnyycchh uucczznniióów
w,,
33)) w
waarruunnkkaacchh ii ttrryybbiiee uuzzyysskkaanniiaa w
wyyżżsszzeejj nniiżż pprrzzeew
wiiddyyw
waannaa rroocczznneejj oocceennyy kkllaassyyffiikkaaccyyjjnneejj zz
oobboow
wiiąązzkkoow
wyycchh ii ddooddaattkkoow
wyycchh zzaajjęęćć eedduukkaaccyyjjnnyycchh..
22.. IInnffoorrm
maaccjjee,, oo kkttóórryycchh jjeesstt m
moow
waa w
w uusstt.. 11,, pprrzzeekkaazzyyw
waannee ssąą w
w ffoorrm
miiee::
11)) uussttnneeggoo w
wyyjjaaśśnniieenniiaa uucczznniioom
mw
w kkllaassiiee,,
22)) uussttnneeggoo w
wyyjjaaśśnniieenniiaa rrooddzziiccoom
m nnaa ppiieerrw
wsszzyym
m zzeebbrraanniiuu w
w ddaannyym
m rrookkuu sszzkkoollnnyym
m ((ddoottyycczzyy uusstt..
11 ppkktt 22 ii 33)),,
33.. FFaakktt pprrzzeekkaazzaanniiaa iinnffoorrm
maaccjjii,, oo kkttóórryym
m jjeesstt m
moow
waa w
w uusstt.. 22,, nnaauucczzyycciieell pprrzzeeddm
miioottuu
ii w
wyycchhoow
waaw
wccaa kkllaassyy ddookkuum
meennttuujjąą zzaappiisseem
mw
w ddzziieennnniikkuu lleekkccyyjjnnyym
m..
44.. W
W pprrzzyyppaaddkkuu nniieeoobbeeccnnoośśccii rrooddzziiccaa nnaa zzeebbrraanniiuu m
maa oonn oobboow
wiiąązzeekk sskkoonnttaakkttoow
waaćć ssiięę
zz w
wyycchhoow
waaw
wccąą kkllaassyy cceelleem
m uuzzyysskkaanniiaa iinnffoorrm
maaccjjii,, oo kkttóórryycchh m
moow
waa w
w uusstt.. 11..
§§ 6677ee
11.. PPoom
miiaarr oossiiąąggnniięęćć uucczznniiaa ooddbbyyw
waa ssiięę zzaa ppoom
mooccąą pprraacc ppiisseem
mnnyycchh ii ooddppoow
wiieeddzzii uussttnnyycchh..
22.. O
Occeennyy ssąą jjaaw
wnnee zzaarróów
wnnoo ddllaa uucczznniiaa,, jjaakk ii ddllaa jjeeggoo rrooddzziiccóów
w..
33.. W
Wsszzyyssttkkiiee oocceennyy m
muusszząą bbyyćć zzaarreejjeessttrroow
waannee w
w ddookkuum
meennttaaccjjii sszzkkoollnneejj..
44.. FFoorrm
maam
mii pprraaccyy uucczznniiaa ppooddlleeggaajjąąccyym
mii oocceenniiee ssąą::

cc))
dd))
ee))
ff))
gg))
hh))

11)) pprraaccee ppiisseem
mnnee::
aa)) kkaarrttkkóów
wkkaa ddoottyycczząąccaa m
maatteerriiaałłuu zz ttrrzzeecchh oossttaattnniicchh tteem
maattóów
w ;; nniiee m
muussii bbyyćć
zzaappoow
wiiaaddaannaa,,
bb)) kkllaassóów
wkkaa ((sspprraaw
wddzziiaann)) oobbeejjm
muujjąąccaa w
wiięękksszząą ppaarrttiięę m
maatteerriiaałłuu ookkrreeśślloonnąą pprrzzeezz
nnaauucczzyycciieellaa zz ccoo nnaajjm
mnniieejj ttyyggooddnniioow
wyym
m w
wyypprrzzeeddzzeenniieem
m;; tteerrm
miinn ppoow
wiinniieenn bbyyćć
ooddnnoottoow
a
n
y
w
d
z
i
e
n
n
i
k
u
l
e
k
c
y
j
n
y
m
,
wany w dzienniku lekcyjnym,
pprraaccaa ii aakkttyyw
wnnoośśćć nnaa lleekkccjjii,,
ooddppoow
wiieeddźź uussttnnaa,,
pprraaccaa pprroojjeekkttoow
waa,,
pprraaccaa ddoom
o
w
a
,
mowa,
pprroow
waaddzzeenniiee ddookkuum
meennttaaccjjii pprraaccyy nnaa lleekkccjjii,,
ttw
wóórrcczzee rroozzw
wiiąązzyyw
waanniiee pprroobblleem
móów
w..

55.. SSzzkkoołłaa nniiee uuddzziieellaa iinnffoorrm
maaccjjii oo oossiiąąggnniięęcciiaacchh oossoobboom
m nniieeuupprraaw
wnniioonnyym
m..
66.. U
Ucczzeeńń oocceenniiaannyy jjeesstt ssyysstteem
maattyycczznniiee..
77.. U
Ucczzeeńń m
maa oobboow
wiiąązzeekk bbyyćć pprrzzyyggoottoow
waannyy nnaa kkaażżddąą lleekkccjjęę..

88.. W
W uuzzaassaaddnniioonnyycchh pprrzzyyppaaddkkaacchh uucczzeeńń m
moożżee zzggłłoossiićć nnaa ppoocczząąttkkuu zzaajjęęćć nniieepprrzzyyggoottoow
waanniiee ddoo
lleekkccjjii,, jjeeżżeellii ddooppuusszzcczzaa ttoo pprrzzeeddm
miioottoow
wyy ssyysstteem
m oocceenniiaanniiaa..
99.. PPrraaccee ppiisseem
mnnee ssąą ddoo w
wgglląądduu zzaarróów
wnnoo uucczznniiaa,, jjaakk ii jjeeggoo rrooddzziiccóów
w..
1100.. U
Ucczzeeńń nniieeoobbeeccnnyy nnaa lleekkccjjii zzoobboow
wiiąązzaannyy jjeesstt ddoo nnaaddrroobbiieenniiaa m
maatteerriiaałłuu..
1111.. ZZaassaaddyy ppoopprraaw
wiiaanniiaa oocceennyy nneeggaattyyw
wnneejj ookkrreeśśllaajjąą pprrzzeeddm
miioottoow
wee ssyysstteem
myy oocceenniiaanniiaa..

§§ 6677ff
11.. N
Naauucczzyycciieell jjeesstt zzoobboow
wiiąązzaannyy,, nnaa ppooddssttaaw
wiiee ppiisseem
mnneejj ooppiinniiii ppuubblliicczznneejj lluubb nniieeppuubblliicczznneejj ppoorraaddnnii
ppssyycchhoollooggiicczznnoo--ppeeddaaggooggiicczznneejj,, w
w ttyym
m ppoorraaddnnii ssppeeccjjaalliissttyycczznnyycchh,, ddoossttoossoow
waaćć w
wyym
maaggaanniiaa
eedduukkaaccyyjjnnee ddoo iinnddyyw
wiidduuaallnnyycchh ppoottrrzzeebb uucczznniiaa,, uu kkttóórreeggoo ssttw
wiieerrddzzoonnoo ddeeffiiccyyttyy rroozzw
woojjoow
wee..
22.. O
Obbnniiżżeenniiee w
wyym
maaggaańń m
moożżee nnaassttąąppiićć zz jjeeddnneeggoo lluubb w
wiieelluu zzaajjęęćć eedduukkaaccyyjjnnyycchh oobbjjęęttyycchh pprrooggrraam
meem
m
nnaauucczzaanniiaa..
33.. W
W uuzzaassaaddnniioonnyycchh pprrzzyyppaaddkkaacchh ddyyrreekkttoorr sszzkkoołłyy zzw
waallnniiaa uucczznniiaa zz rreeaalliizzaaccjjii nniieekkttóórryycchh
oobboow
wiiąązzkkoow
wyycchh zzaajjęęćć eedduukkaaccyyjjnnyycchh zzee w
wzzggllęędduu nnaa ssttaann zzddrroow
wiiaa,, ssppeeccyyffiicczznnee ttrruuddnnoośśccii w
w uucczzeenniiuu
ssiięę,, nniieeppeełłnnoosspprraaw
wnnoośśćć,, ppoossiiaaddaannee kkw
waalliiffiikkaaccjjee lluubb zzrreeaalliizzoow
waanniiee ddaannyycchh oobboow
wiiąązzkkoow
wyycchh zzaajjęęćć
eedduukkaaccyyjjnnyycchh nnaa w
wcczzeeśśnniieejjsszzyym
m eettaappiiee eedduukkaaccyyjjnnyym
m..
44.. D
Dyyrreekkttoorr sszzkkoołłyy zzw
waallnniiaa uucczznniiaa zz w
wyykkoonnyyw
waanniiaa ookkrreeśślloonnyycchh ććw
wiicczzeeńń ffiizzyycczznnyycchh nnaa zzaajjęęcciiaacchh
w
wyycchhoow
waanniiaa ffiizzyycczznneeggoo,, nnaa ppooddssttaaw
wiiee ooppiinniiii oo ooggrraanniicczzoonnyycchh m
moożżlliiw
woośścciiaacchh w
wyykkoonnyyw
waanniiaa pprrzzeezz
uucczznniiaa ttyycchh ććw
wiicczzeeńń w
wyyddaanneejj pprrzzeezz lleekkaarrzzaa,, nnaa cczzaass ookkrreeśślloonnyy w
w tteejj ooppiinniiii..
55.. D
Dyyrreekkttoorr sszzkkoołłyy zzw
waallnniiaa uucczznniiaa zz rreeaalliizzaaccjjii zzaajjęęćć w
wyycchhoow
waanniiaa ffiizzyycczznneeggoo,, zzaajjęęćć kkoom
mppuutteerroow
wyycchh
lluubb iinnffoorrm
maattyykkii,, nnaa ppooddssttaaw
wiiee ooppiinniiii oo bbrraakkuu m
moożżlliiw
woośśccii uucczzeessttnniicczzeenniiaa uucczznniiaa w
w ttyycchh zzaajjęęcciiaacchh
w
wyyddaanneejj pprrzzeezz lleekkaarrzzaa,, nnaa cczzaass ookkrreeśślloonnyy w
w tteejj ooppiinniiii..
66.. JJeeżżeellii ookkrreess zzw
woollnniieenniiaa uucczznniiaa zz rreeaalliizzaaccjjii zzaajjęęćć,, oo kkttóórryycchh m
moow
waa w
w uusstt.. 55,, uunniieem
moożżlliiw
wiiaa
uussttaalleenniiee śśrróóddrroocczznneejj lluubb rroocczznneejj oocceennyy kkllaassyyffiikkaaccyyjjnneejj,, w
w ddookkuum
meennttaaccjjii pprrzzeebbiieegguu nnaauucczzaanniiaa
zzaam
miiaasstt oocceennyy kkllaassyyffiikkaaccyyjjnneejj w
wppiissuujjee ssiięę „„zzw
woollnniioonnyy”” aallbboo „„zzw
woollnniioonnaa””..
77.. PPrrzzyy uussttaallaanniiuu oocceenn zz w
wyycchhoow
waanniiaa ffiizzyycczznneeggoo,, tteecchhnniikkii,, ppllaassttyykkii,, zzaajjęęćć aarrttyyssttyycczznnyycchh ii m
muuzzyykkii
nnaalleeżżyy w
w sszzcczzeeggóóllnnoośśccii bbrraaćć ppoodd uuw
waaggęę w
wyyssiiłłeekk w
wkkłłaaddaannyy pprrzzeezz uucczznniiaa w
ww
wyyw
wiiąązzyyw
waanniiee ssiięę zz
oobboow
wiiąązzkkóów
ww
wyynniikkaajjąąccyycchh zzee ssppeeccyyffiikkii ttyycchh pprrzzeeddm
miioottóów
w,, aa w
w pprrzzyyppaaddkkuu w
wyycchhoow
waanniiaa ffiizzyycczznneeggoo
ttaakkżżee ssyysstteem
maattyycczznnoośśccii uuddzziiaałłuu uucczznniiaa w
w zzaajjęęcciiaacchh oorraazz aakkttyyw
wnnoośśćć uucczznniiaa w
w ddzziiaałłaanniiaacchh
ppooddeejjm
moow
waannyycchh pprrzzeezz sszzkkoołłęę nnaa rrzzeecczz kkuullttuurryy ffiizzyycczznneejj..
88.. D
Dyyrreekkttoorr sszzkkoołłyy,, nnaa w
wnniioosseekk rrooddzziiccóów
w aallbboo ppeełłnnoolleettnniieeggoo uucczznniiaa oorraazz nnaa ppooddssttaaw
wiiee ooppiinniiii
ppoorraaddnnii ppssyycchhoollooggiicczznnoo ppeeddaaggooggiicczznneejj,, w
w ttyym
m ppoorraaddnnii ssppeeccjjaalliissttyycczznneejj,, zzw
waallnniiaa ddoo kkoońńccaa ddaanneeggoo
eettaappuu eedduukkaaccyyjjnneeggoo uucczznniiaa zz w
waaddąą ssłłuucchhuu,, zz ggłłęębbookkąą ddyysslleekkssjjąą rroozzw
woojjoow
wąą,, zz aaffaazzjjąą,, zz nniieeppeełłnnoo--

sspprraaw
wnnoośścciiaam
mii sspprrzzęężżoonnyym
mii lluubb aauuttyyzzm
meem
m,, w
w ttyym
m zz zzeessppoołłeem
m AAssppeerrggeerraa,, zz nnaauukkii ddrruuggiieeggoo jjęęzzyykkaa
oobbcceeggoo nnoow
woożżyyttnneeggoo..
99..

W
W pprrzzyyppaaddkkuu zzw
woollnniieenniiaa uucczznniiaa zz nnaauukkii ddrruuggiieeggoo jjęęzzyykkaa oobbcceeggoo nnoow
woożżyyttnneeggoo

w
w ddookkuum
meennttaaccjjii pprrzzeebbiieegguu nnaauucczzaanniiaa w
wppiissuujjee ssiięę „„zzw
woollnniioonnyy”” aallbboo „„zzw
woollnniioonnaa””..
1100.. U
Ucczznniioow
wiiee ggiim
mnnaazzjjuum
m bbiioorrąą uuddzziiaałł w
w rreeaalliizzaaccjjii pprroojjeekkttuu eedduukkaaccyyjjnneeggoo..
1111.. ZZaakkrreess pprroojjeekkttuu eedduukkaaccyyjjnneeggoo m
moożżee ddoottyycczzyyćć w
wyybbrraannyycchh ttrreeśśccii nnaauucczzaanniiaa ookkrreeśślloonnyycchh
w
w ppooddssttaaw
wiiee pprrooggrraam
moow
weejj kksszzttaałłcceenniiaa ooggóóllnneeggoo lluubb w
wyykkrraacczzaaćć ppoozzaa ttee ttrreeśśccii..
1122.. U
Uddzziiaałł uucczznniiaa w
w rreeaalliizzaaccjjii pprroojjeekkttuu eedduukkaaccyyjjnneeggoo uuw
wzzggllęęddnniiaa ssiięę w
w kkrryytteerriiaacchh oocceenniiaanniiaa
zzaacchhoow
waanniiaa..
1133.. D
Dyyrreekkttoorr sszzkkoołłyy m
moożżee zzw
woollnniićć uucczznniiaa zz rreeaalliizzaaccjjii pprroojjeekkttuu eedduukkaaccyyjjnneeggoo w
w pprrzzyyppaaddkkaacchh
uunniieem
moożżlliiw
wiiaajjąąccyycchh uuddzziiaałł uucczznniiaa w
w rreeaalliizzaaccjjii tteeggoo pprroojjeekkttuu..
1144.. W
W pprrzzyyppaaddkkuu zzw
woollnniieenniiaa uucczznniiaa zz rreeaalliizzaaccjjii pprroojjeekkttuu eedduukkaaccyyjjnneeggoo nnaa śśw
wiiaaddeeccttw
wiiee uukkoońńcczzeenniiaa
ggiim
mnnaazzjjuum
mw
wm
miieejjssccuu pprrzzeezznnaacczzoonnyym
m nnaa w
wppiissaanniiee iinnffoorrm
maaccjjii oo uuddzziiaallee uucczznniiaa w
w rreeaalliizzaaccjjii pprroojjeekkttuu
w
wppiissuujjee ssiięę „„zzw
woollnniioonnyy”” aallbboo „„zzw
woollnniioonnaa””..
§§ 6677gg
K
Kllaassyyffiikkaaccjjaa śśrróóddrroocczznnaa ii rroocczznnaa
11.. K
Kllaassyyffiikkaaccjjaa śśrróóddrroocczznnaa ppoolleeggaa nnaa ookkrreessoow
wyym
m ppooddssuum
moow
waanniiuu oossiiąąggnniięęćć uucczznniiaa zz zzaajjęęćć
eedduukkaaccyyjjnnyycchh ii zzaacchhoow
waanniiaa oorraazz uussttaalleenniiuu śśrróóddrroocczznnyycchh oocceenn kkllaassyyffiikkaaccyyjjnnyycchh zz ttyycchh zzaajjęęćć ii
śśrróóddrroocczznneejj oocceennyy kkllaassyyffiikkaaccyyjjnneejj zzaacchhoow
waanniiaa..
22.. K
Kllaassyyffiikkaaccjjęę śśrróóddrroocczznnaa uucczznniióów
w pprrzzeepprroow
waaddzzaa ssiięę rraazz w
w cciiąągguu rrookkuu sszzkkoollnneeggoo..
K
Kllaassyyffiikkaaccjjaa rroocczznnaa ppoolleeggaa nnaa ppooddssuum
moow
waanniiuu oossiiąąggnniięęćć uucczznniiaa zz zzaajjęęćć eedduukkaaccyyjjnnyycchh
ii zzaacchhoow
waanniiaa w
w ddaannyym
m rrookkuu sszzkkoollnnyym
m oorraazz uussttaalleenniiuu rroocczznnyycchh oocceenn kkllaassyyffiikkaaccyyjjnnyycchh
zz ttyycchh zzaajjęęćć ii rroocczznneejj oocceennyy kkllaassyyffiikkaaccyyjjnneejj zzaacchhoow
waanniiaa..
22.. O
Occeennyy kkllaassyyffiikkaaccyyjjnnee uussttaallaajjąą nnaauucczzyycciieellee pprroow
waaddzząąccyy zzaajjęęcciiaa eedduukkaaccyyjjnnee,, aa śśrróóddrroocczznnąą
ii rroocczznnąą oocceennęę kkllaassyyffiikkaaccyyjjnnąą zzaacchhoow
waanniiaa –– w
wyycchhoow
waaw
wccaa ooddddzziiaałłuu ppoo zzaassiięęggnniięęcciiuu ooppiinniiii
nnaauucczzyycciieellii,, uucczznniióów
w ddaanneeggoo ooddddzziiaałłuu oorraazz oocceenniiaanneeggoo uucczznniiaa..
44.. N
Naauucczzyycciieellee pprroow
waaddzząąccyy ppoosszzcczzeeggóóllnnee zzaajjęęcciiaa eedduukkaaccyyjjnnee ssąą zzoobboow
wiiąązzaannii ppooiinnffoorrm
moow
waaćć uucczznniiaa
oo pprrzzeew
wiiddyyw
waannyycchh ddllaa nniieeggoo śśrróóddrroocczznnyycchh//rroocczznnyycchh oocceennaacchh kkllaassyyffiikkaaccyyjjnnyycchh zz zzaajjęęćć
eedduukkaaccyyjjnnyycchh ccoo nnaajjm
mnniieejj nnaa ttyyddzziieeńń pprrzzeedd kkllaassyyffiikkaaccyyjjnnyym
m zzeebbrraanniieem
m pplleennaarrnnyym
m rraaddyy
ppeeddaaggooggiicczznneejj..

55.. U
Ucczzeeńń lluubb jjeeggoo rrooddzziiccee m
mooggąą zzggłłoossiićć zzaassttrrzzeeżżeenniiaa ddoo ddyyrreekkttoorraa sszzkkoołłyy,, jjeeżżeellii uuzznnaajjąą,, żżee rroocczznnaa
oocceennaa kkllaassyyffiikkaaccyyjjnnaa zz zzaajjęęćć eedduukkaaccyyjjnnyycchh lluubb rroocczznnaa oocceennaa kkllaassyyffiikkaaccyyjjnnaa zzaacchhoow
waanniiaa zzoossttaałłyy
uussttaalloonnee nniieezzggooddnniiee zz pprrzzeeppiissaam
mii ddoottyycczząąccyym
mii ttrryybbuu uussttaallaanniiaa ttyycchh oocceenn..
66.. ZZaassttrrzzeeżżeenniiaa zzggłłaasszzaa ssiięę nniiee ppóóźźnniieejj jjeeddnnaakk nniiżż w
w tteerrm
miinniiee ddw
wóócchh ddnnii rroobboocczzyycchh oodd ddnniiaa
zzaakkoońńcczzeenniiaa rroocczznnyycchh zzaajjęęćć ddyyddaakkttyycczznnoo -- w
wyycchhoow
waaw
wcczzyycchh..
77.. W
W pprrzzyyppaaddkkuu ssttw
wiieerrddzzeenniiaa,, żżee rroocczznnaa oocceennaa kkllaassyyffiikkaaccyyjjnnaa zz zzaajjęęćć eedduukkaaccyyjjnnyycchh lluubb rroocczznnaa
oocceennaa kkllaassyyffiikkaaccyyjjnnaa zzaacchhoow
waanniiaa zzoossttaałłyy uussttaalloonnee nniieezzggooddnniiee zz pprrzzeeppiissaam
mii ddoottyycczząąccyym
mii ttrryybbuu
uussttaallaanniiaa ttyycchh oocceenn,, ddyyrreekkttoorr sszzkkoołłyy ppoow
woołłuujjee kkoom
miissjjęę,, kkttóórraa::
11)) w
w pprrzzyyppaaddkkuu rroocczznneejj oocceennyy kkllaassyyffiikkaaccyyjjnneejj zz zzaajjęęćć eedduukkaaccyyjjnnyycchh –– pprrzzeepprroow
waaddzzaa sspprraaw
wddzziiaann
w
wiiaaddoom
moośśccii ii uum
miieejjęęttnnoośśccii uucczznniiaa oorraazz uussttaallaa rroocczznnąą oocceennęę kkllaassyyffiikkaaccyyjjnnąą zz ddaannyycchh zzaajjęęćć
eedduukkaaccyyjjnnyycchh,,
22)) w
w pprrzzyyppaaddkkuu rroocczznneejj oocceennyy kkllaassyyffiikkaaccyyjjnneejj zzaacchhoow
waanniiaa –– uussttaallaa rroocczznnąą oocceennęę kkllaassyyffiikkaaccyyjjnnąą
zzaacchhoow
waanniiaa..
88.. U
Ussttaalloonnaa pprrzzeezz kkoom
miissjjęę rroocczznnaa oocceennaa kkllaassyyffiikkaaccyyjjnnaa zz zzaajjęęćć eedduukkaaccyyjjnnyycchh oorraazz rroocczznnaa oocceennaa
kkllaassyyffiikkaaccyyjjnnaa zzaacchhoow
waanniiaa nniiee m
moożżee bbyyćć nniiżżsszzaa oodd uussttaalloonneejj w
wcczzeeśśnniieejj oocceennyy..
99.. W
W sskkłłaadd kkoom
miissjjii uussttaallaajjąącceejj rroocczznnąą oocceennęę kkllaassyyffiikkaaccyyjjnnąą zz zzaacchhoow
waanniiaa w
wcchhooddzząą::
11)) ddyyrreekkttoorr sszzkkoołłyy aallbboo nnaauucczzyycciieell w
wyyzznnaacczzoonnyy pprrzzeezz ddyyrreekkttoorraa sszzkkoołłyy –– jjaakkoo pprrzzeew
wooddnniicczząąccyy
kkoom
miissjjii,,
22)) w
wyycchhoow
waaw
wccaa ooddddzziiaałłuu,,
33)) nnaauucczzyycciieell pprroow
waaddzząąccyy zzaajjęęcciiaa eedduukkaaccyyjjnnee w
w ddaannyym
m ooddddzziiaallee,,
44)) ppeeddaaggoogg,,
55)) ppssyycchhoolloogg,,
66)) pprrzzeeddssttaaw
wiicciieell ssaam
moorrzząądduu uucczznniioow
wsskkiieeggoo,,
77)) pprrzzeeddssttaaw
wiicciieell rraaddyy rrooddzziiccóów
w..
88.. JJeeśśllii w
ww
wyynniikkuu kkllaassyyffiikkaaccjjii śśrróóddrroocczznneejj//rroocczznneejj ssttw
wiieerrddzzoonnoo,, żżee ppoozziioom
m oossiiąąggnniięęćć eedduukkaaccyyjjnnyycchh
uucczznniiaa uunniieem
moożżlliiw
wiiaa lluubb uuttrruuddnniiaa uucczznniioow
wii kkoonnttyynnuuoow
waanniiee nnaauukkii w
w kkllaassiiee pprrooggrraam
moow
woo w
wyyżżsszzeejj
((sseem
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c
mestrze programowo wyższym), szkoła powinna w miarę możliwości stworzyć uczznniioow
wii
sszzaannssęę uuzzuuppeełłnniieenniiaa bbrraakkóów
w..
99.. W
W cciiąągguu ppiieerrw
wsszzeeggoo ttyyggooddnniiaa ddrruuggiieeggoo sseem
meessttrruu nnaauucczzyycciieell oopprraaccoow
wuujjee ppiisseem
mnnyy w
wyykkaazz ttrreeśśccii ii
uum
i
e
j
ę
t
n
o
ś
c
i
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o
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r
a
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o
w
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.
miejętności programowych koniecznych do uzupełnienia przez ucznia.
1100.. W
W ppoorroozzuum
miieenniiuu zz uucczznniieem
m uussttaallaa hhaarrm
moonnooggrraam
m jjeeggoo pprraaccyy ii ssppoossóóbb kkoonnttrroolloow
waanniiaa ppoossttęęppóów
w..
1111.. U
Ucczzeeńń zzoobboow
wiiąązzaannyy jjeesstt uuzzuuppeełłnniićć bbrraakkii ddoo kkoońńccaa m
maarrccaa ddaanneeggoo rrookkuu sszzkkoollnneeggoo..
1122.. N
Niiee uuzzuuppeełłnniieenniiee bbrraakkóów
ww
ww
wyyzznnaacczzoonnyym
m tteerrm
miinniiee m
moożżee sskkuuttkkoow
waaćć oocceennyy nniieeddoossttaatteecczznneejj
kkoońńccoow
o
r
o
c
z
n
e
j
.
worocznej.

1133.. O
Occeennęę sseem
meessttrraallnnąą ((kkoońńccoow
woorroocczznnąą)) w
wyyssttaaw
wiiaa nnaauucczzyycciieell nnaajjppóóźźnniieejj nnaa 33 ddnnii pprrzzeedd tteerrm
miinneem
m
rraaddyy kkllaassyyffiikkaaccyyjjnneejj sseem
meessttrraallnneejj ((kkoońńccoow
woorroocczznneejj))..
1144.. O
O zzaaggrroożżeenniiuu oocceennąą nniieeddoossttaatteecczznnąą nnaauucczzyycciieell ddaannyycchh zzaajjęęćć eedduukkaaccyyjjnnyycchh iinnffoorrm
muujjee uucczznniiaa ii
jjeeggoo rrooddzziiccóów
w ((pprraaw
wnnyycchh ooppiieekkuunnóów
w)) oorraazz w
wyycchhoow
waaw
wccęę kkllaassyy nnaa m
miieessiiąącc pprrzzeedd ppoossiieeddzzeenniieem
m
rraaddyy kkllaassyyffiikkaaccyyjjnneejj..
1155.. W
Wyycchhoow
waaw
wccaa kkllaassyy ppoow
wiiaaddaam
miiaa ppiisseem
mnniiee rrooddzziiccóów
w ((pprraaw
wnnyycchh ooppiieekkuunnóów
w)) oo zzaaggrroożżeenniiuu
oocceennaa nniieeddoossttaatteecczznnąą..
1166.. PPrrzzeedd kkoońńccoow
woorroocczznnyym
m ((sseem
meessttrraallnnyym
m)) kkllaassyyffiikkaaccyyjjnnyym
m ppoossiieeddzzeenniieem
m rraaddyy ppeeddaaggooggiicczznneejj
ppoosszzcczzeeggóóllnnii nnaauucczzyycciieellee oorraazz w
y
c
h
o
w
a
w
c
a
s
ą
o
b
o
w
i
ą
z
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n
i
p
o
i
n
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o
r
wychowawca są obowiązani poinform
moow
waaćć uucczznniiaa ii jjeeggoo
rrooddzziiccóów
w ((pprraaw
wnnyycchh ooppiieekkuunnóów
w)) oo pprrzzeew
wiiddyyw
waannyycchh ddllaa nniieeggoo oocceennaacchh kkllaassyyffiikkaaccyyjjnnyycchh zz
zzaajjęęćć eedduukkaaccyyjjnnyycchh..
1177.. W
Wyycchhoow
waaw
wccaa kkllaassyy nnaa 55 ddnnii rroobboocczzyycchh pprrzzeedd tteerrm
miinneem
m rraaddyy ppeeddaaggooggiicczznneejj pprrzzeekkaazzuujjee
uucczznniioow
i
p
i
s
e
m
n
ą
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n
f
o
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m
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z
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r
o
p
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n
o
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i
z
wi pisemną informację z proponowanymi ocenami z zzaacchhoow
waanniiaa ii zzaajjęęćć eedduukkaaccyyjjnnyycchh,,
nnaattoom
miiaasstt rrooddzziiccee ppoośśw
wiiaaddcczzaajjąą ssw
wooiim
m ppooddppiisseem
m,, iiżż zzaappoozznnaallii ssiięę zz oocceennaam
mii..
1188.. O
Occeennyy bbiieeżżąąccee oorraazz śśrróóddrroocczznnee ii rroocczznnee oocceennyy kkllaassyyffiikkaaccyyjjnnee zz zzaajjęęćć eedduukkaaccyyjjnnyycchh ddllaa uucczznniióów
w
zz nniieeppeełłnnoosspprraaw
n
o
ś
c
i
ą
u
m
y
s
ł
o
w
ą
w
s
t
o
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n
i
u
u
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wnością umysłową w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenamii
ooppiissoow
wyym
mii..
§§ 6677hh
EEggzzaam
miinn kkllaassyyffiikkaaccyyjjnnyy
11.. U
Ucczzeeńń m
moożżee nniiee bbyyćć kkllaassyyffiikkoow
waannyy zz jjeeddnneeggoo,, kkiillkkuu aallbboo w
wsszzyyssttkkiicchh zzaajjęęćć eedduukkaaccyyjjnnyycchh,, jjeeżżeellii
bbrraakk jjeesstt ppooddssttaaw
w ddoo uussttaalleenniiaa śśrróóddrroocczznneejj lluubb rroocczznneejj oocceennyy kkllaassyyffiikkaaccyyjjnneejj zz ppoow
woodduu
nniieeoobbeeccnnoośśccii uucczznniiaa nnaa ttyycchh zzaajjęęcciiaacchh pprrzzeekkrraacczzaajjąącceejj ppoołłoow
węę cczzaassuu pprrzzeezznnaacczzoonneeggoo nnaa ttee zzaajjęęcciiaa
ooddppoow
wiieeddnniioo w
w ookkrreessiiee lluubb sseem
meessttrrzzee,, zzaa kkttóórryy pprrzzeepprroow
waaddzzaannaa jjeesstt kkllaassyyffiikkaaccjjaa..
22.. U
Ucczzeeńń nniieekkllaassyyffiikkoow
waannyy zz ppoow
woodduu uusspprraaw
wiieeddlliiw
wiioonneejj nniieeoobbeeccnnoośśccii m
moożżee zzddaaw
waaćć eeggzzaam
miinn
kkllaassyyffiikkaaccyyjjnnyy..
33.. U
Ucczzeeńń nniieekkllaassyyffiikkoow
waannyy zz ppoow
woodduu nniieeoobbeeccnnoośśccii nniieeuusspprraaw
wiieeddlliiw
wiioonneejj m
moożżee zzddaaw
waaćć eeggzzaam
miinn zzaa
zzggooddąą rraaddyy ppeeddaaggooggiicczznneejj..
44.. EEggzzaam
miinn kkllaassyyffiikkaaccyyjjnnyy pprrzzeepprroow
waaddzzaa kkoom
miissjjaa ppoow
woołłaannaa pprrzzeezz ddyyrreekkttoorraa sszzkkoołłyy

w
w

sskkłłaaddzziiee::
11)) nnaauucczzyycciieell pprroow
waaddzząąccyy ddaannee zzaajjęęcciiaa eedduukkaaccyyjjnnee –– jjaakkoo pprrzzeew
wooddnniicczząąccyy kkoom
miissjjii,,
22)) nnaauucczzyycciieell pprroow
waaddzząąccyy ttaakkiiee ssaam
mee lluubb ppookkrreew
wnnee zzaajjęęcciiaa eedduukkaaccyyjjnnee..
55.. EEggzzaam
miinn kkllaassyyffiikkaaccyyjjnnyy pprrzzeepprroow
waaddzzaa ssiięę w
weeddłłuugg nnaassttęęppuujjąąccyycchh zzaassaadd::
11)) tteerrm
miinn eeggzzaam
miinnuu uussttaallaajjąą ddyyrreekkttoorr ii nnaauucczzyycciieellee ddaanneeggoo pprrzzeeddm
miioottuu,, ppoo uuzzggooddnniieenniiuu ggoo zz
uucczznniieem
m ii jjeeggoo rrooddzziiccaam
mii ((pprraaw
wnnyym
mii ooppiieekkuunnaam
mii)),, pprrzzyy cczzyym
m eeggzzaam
miinn kkllaassyyffiikkaaccyyjjnnyy pprrzzeepprroow
waaddzzaa
ssiięę nniiee ppóóźźnniieejj nniiżż w
w ddnniiuu ppoopprrzzeeddzzaajjąąccyym
m ddzziieeńń zzaakkoońńcczzeenniiaa rroocczznnyycchh zzaajjęęćć ddyyddaakkttyycczznnoo -w
wyycchhoow
waaw
wcczzyycchh,,

22)) uussttaalloonnyy zzoossttaajjee zzaakkrreess m
maatteerriiaałłuu w
wyym
maaggaanneeggoo nnaa eeggzzaam
miinniiee,,
33)) eeggzzaam
miinn kkllaassyyffiikkaaccyyjjnnyy pprrzzeepprroow
waaddzzaa nnaauucczzyycciieell ddaannyycchh zzaajjęęćć eedduukkaaccyyjjnnyycchh w
w oobbeeccnnoośśccii
w
wsskkaazzaanneeggoo pprrzzeezz ddyyrreekkttoorraa sszzkkoołłyy nnaauucczzyycciieellaa tteeggoo ssaam
meeggoo lluubb ppookkrreew
wnneeggoo pprrzzeeddm
miioottuu..
66.. ZZ pprrzzeepprroow
waaddzzoonneeggoo eeggzzaam
miinnuu ssppoorrzząąddzzaa ssiięę pprroottookkóółł.. PPiisseem
mnnaa pprraaccaa uucczznniiaa ssttaannoow
wii zzaałłąącczznniikk
ddoo pprroottookkoołłuu..
77.. PPyyttaanniiaa ii zzaaddaanniiaa eeggzzaam
miinnaaccyyjjnnee pprrzzyyggoottoow
wuujjee nnaauucczzyycciieell pprroow
waaddzząąccyy zzaajjęęcciiaa eedduukkaaccyyjjnnee,, aa
zzaattw
wiieerrddzzaa ddyyrreekkttoorr sszzkkoołłyy..
§§ 6677ii
EEggzzaam
miinn ppoopprraaw
wkkoow
wyy
11.. U
Ucczzeeńń,, kkttóórryy w
ww
wyynniikkuu kkllaassyyffiikkaaccjjii rroocczznneejj oottrrzzyym
maałł nneeggaattyyw
wnnąą oocceennęę kkllaassyyffiikkaaccyyjjnnąą zz jjeeddnnyycchh
aallbboo ddw
wóócchh oobboow
wiiąązzkkoow
wyycchh zzaajjęęćć eedduukkaaccyyjjnnyycchh,, m
moożżee pprrzzyyssttąąppiićć ddoo eeggzzaam
miinnuu ppoopprraaw
wkkoow
weeggoo zz
ttyycchh zzaajjęęćć..
22.. EEggzzaam
miinn ppoopprraaw
wkkoow
wyy pprrzzeepprroow
waaddzzaa kkoom
miissjjaa ppoow
woołłaannaa pprrzzeezz ddyyrreekkttoorraa sszzkkoołłyy.. W
W sskkłłaadd kkoom
miissjjii
w
wcchhooddzząą::
11)) ddyyrreekkttoorr sszzkkoołłyy jjaakkoo pprrzzeew
wooddnniicczząąccyy kkoom
miissjjii,,
22)) nnaauucczzyycciieell pprroow
waaddzząąccyy ddaannee zzaajjęęcciiaa eedduukkaaccyyjjnnee –– jjaakkoo eeggzzaam
miinnuujjąąccyy,,
33)) nnaauucczzyycciieell pprroow
waaddzząąccyy ttaakkiiee ssaam
mee lluubb ppookkrreew
wnnee zzaajjęęcciiaa eedduukkaaccyyjjnnee –– jjaakkoo cczzłłoonneekk
kkoom
miissjjii..
33.. U
Ucczzeeńń,, kkttóórryy zz pprrzzyycczzyynn uusspprraaw
wiieeddlliiw
wiioonnyycchh nniiee pprrzzyyssttąąppiiłł ddoo eeggzzaam
miinnuu ppoopprraaw
wkkoow
weeggoo w
w
w
wyyzznnaacczzoonnyym
m tteerrm
miinniiee,, m
moożżee pprrzzyyssttąąppiićć ddoo nniieeggoo w
w ddooddaattkkoow
wyym
m tteerrm
miinniiee,, w
wyyzznnaacczzoonnyym
m pprrzzeezz
ddyyrreekkttoorraa sszzkkoołłyy,, nniiee ppóóźźnniieejj nniiżż ddoo kkoońńccaa w
wrrzzeeśśnniiaa..
44.. ZZ pprrzzeepprroow
waaddzzoonneeggoo eeggzzaam
miinnuu ppoopprraaw
wkkoow
weeggoo ssppoorrzząąddzzaa ssiięę pprroottookkóółł zzaaw
wiieerraajjąąccyy
w
w sszzcczzeeggóóllnnoośśccii::
11)) nnaazzw
węę zzaajjęęćć eedduukkaaccyyjjnnyycchh,, zz kkttóórryycchh bbyyłł pprrzzeepprroow
waaddzzoonnyy eeggzzaam
miinn,,
22)) iim
miioonnaa ii nnaazzw
wiisskkaa oossóóbb w
wcchhooddzząąccyycchh w
w sskkłłaadd kkoom
miissjjii,,
33)) tteerrm
miinn eeggzzaam
miinnuu ppoopprraaw
wkkoow
weeggoo,,
44)) iim
miięę ii nnaazzw
wiisskkoo uucczznniiaa,,
55)) zzaaddaanniiaa eeggzzaam
miinnaaccyyjjnnee,,
66)) uussttaalloonnąą oocceennęę kkllaassyyffiikkaaccyyjjnnąą..
55.. U
Ucczzeeńń,, kkttóórryy nniiee zzddaałł eeggzzaam
miinnuu ppoopprraaw
wkkoow
weeggoo,, nniiee oottrrzzyym
muujjee pprroom
mooccjjii ddoo kkllaassyy pprrooggrraam
moow
woo
w
wyyżżsszzeejj..
66.. RRaaddaa ppeeddaaggooggiicczznnaa,, uuw
wzzggllęęddnniiaajjąącc m
moożżlliiw
woośśccii eedduukkaaccyyjjnnee uucczznniiaa,, m
moożżee jjeeddeenn rraazz w
w cciiąągguu
ddaanneeggoo eettaappuu eedduukkaaccyyjjnneeggoo pprroom
moow
waaćć ddoo kkllaassyy pprrooggrraam
moow
woo w
wyyżżsszzeejj uucczznniiaa,, kkttóórryy nniiee zzddaałł

eeggzzaam
miinnuu ppoopprraaw
wkkoow
weeggoo zz jjeeddnnyycchh oobboow
wiiąązzkkoow
wyycchh zzaajjęęćć eedduukkaaccyyjjnnyycchh,, ppoodd w
waarruunnkkiieem
m żżee ttee
zzaajjęęcciiaa ssąą rreeaalliizzoow
waannee w
w kkllaassiiee pprrooggrraam
moow
woo w
wyyżżsszzeejj..
§§ 6677jj
W
Waarruunnkkii ii ttrryybb uuzzyysskkiiw
waanniiaa w
wyyżżsszzeejj nniiżż pprrzzeew
wiiddyyw
waannaa kkoońńccoow
woorroocczznneejj oocceennyy kkllaassyyffiikkaaccyyjjnneejj zz
zzaajjęęćć eedduukkaaccyyjjnnyycchh ii zzaacchhoow
waanniiaa oorraazz pprroocceedduurraa ooddw
woołłaanniiaa oodd oocceennyy zzoossttaałłyy sszzcczzeeggóółłoow
woo ooppiissaannee
w
w §§ 5588 ii §§ 6600
§§ 6677kk
11.. U
Ucczzeeńń oottrrzzyym
muujjee pprroom
mooccjjęę zz w
wyyrróóżżnniieenniieem
m ddoo kkllaassyy pprrooggrraam
moow
woo w
wyyżżsszzeejj,, jjeeżżeellii zzee w
wsszzyyssttkkiicchh
oobboow
wiiąązzkkoow
wyycchh zzaajjęęćć eedduukkaaccyyjjnnyycchh,, ookkrreeśślloonnyycchh w
w sszzkkoollnnyym
m ppllaanniiee nnaauucczzaanniiaa,, uuzzyysskkaałł śśrreeddnniiąą
oocceenn ccoo nnaajjm
mnniieejj 44,,7755 oorraazz ccoo nnaajjm
mnniieejj bbaarrddzzoo ddoobbrrąą oocceennęę zz zzaacchhoow
waanniiaa..
22.. U
Ucczznniioow
wii,, kkttóórryy uucczzęęsszzcczzaałł nnaa ddooddaattkkoow
wee zzaajjęęcciiaa eedduukkaaccyyjjnnee,, rreelliiggiięę lluubb eettyykkęę,, ddoo śśrreeddnniieejj
oocceenn w
wlliicczzaa ssiięę ttaakkżżee rroocczznnee oocceennyy kkllaassyyffiikkaaccyyjjnnee uuzzyysskkaannee zz ttyycchh zzaajjęęćć..
33.. LLaauurreeaaccii ii ffiinnaalliiśśccii oolliim
mppiiaadd pprrzzeeddm
miioottoow
wyycchh oottrrzzyym
muujjąą zz ddaannyycchh zzaajjęęćć eedduukkaaccyyjjnnyycchh cceelluujjąąccąą
rroocczznnąą oocceennęę kkllaassyyffiikkaaccyyjjnnąą.. U
Ucczzeeńń,, kkttóórryy ttyyttuułł llaauurreeaattaa lluubb ffiinnaalliissttyy oolliim
mppiiaaddyy pprrzzeeddm
miioottoow
weejj
uuzzyysskkaałł ppoo uussttaalleenniiuu aallbboo uuzzyysskkaanniiuu rroocczznneejj oocceennyy kkllaassyyffiikkaaccyyjjnneejj zz zzaajjęęćć eedduukkaaccyyjjnnyycchh,,
oottrrzzyym
muujjee zz ttyycchh zzaajjęęćć cceelluujjąąccąą kkoońńccoow
wąą oocceennęę kkllaassyyffiikkaaccyyjjnnąą..
44.. U
Ucczzeeńń kkoońńcczzyy sszzkkoołłęę,, jjeeżżeellii w
w w
wyynniikkuu kkllaassyyffiikkaaccjjii kkoońńccoow
weejj oottrrzzyym
maałł zzee w
wsszzyyssttkkiicchh
oobboow
wiiąązzkkoow
wyycchh zzaajjęęćć eedduukkaaccyyjjnnyycchh ppoozzyyttyyw
wnnee kkoońńccoow
wee oocceennyy kkllaassyyffiikkaaccyyjjnnee oorraazz pprrzzyyssttąąppiiłł
ddoo eeggzzaam
miinnuu ggiim
mnnaazzjjaallnneeggoo..
55.. U
Ucczzeeńń kkoońńcczzyy sszzkkoołłęę zz w
wyyrróóżżnniieenniieem
m,, jjeeżżeellii w
ww
wyynniikkuu kkllaassyyffiikkaaccjjii kkoońńccoow
weejj,, oo kkttóórreejj m
moow
waa w
w
uusstt.. 11,, uuzzyysskkaałł zz oobboow
wiiąązzkkoow
wyycchh zzaajjęęćć eedduukkaaccyyjjnnyycchh śśrreeddnniiąą oocceenn ccoo nnaajjm
mnniieejj 44,,7755 oorraazz ccoo
nnaajjm
mnniieejj bbaarrddzzoo ddoobbrrąą oocceennęę zz zzaacchhoow
waanniiaa..
66.. U
Uddzziiaałł uucczznniiaa w
ww
woolloonnttaarriiaacciiee w
wppiissuujjee ssiięę nnaa śśw
wiiaaddeeccttw
woo uukkoońńcczzeenniiaa sszzkkoołłyy..
77.. N
Naa śśw
wiiaaddeeccttw
wiiee uukkoońńcczzeenniiaa sszzkkoołłyy w
wppiissuujjee ssiięę nnaajjw
wyyżżsszzee oossiiąąggnniięęcciiaa uucczznniiaa w
w kkoonnkkuurrssiiee
pprrzzeeddm
miioottoow
wyym
m,, aarrttyyssttyycczznnyym
m oorraazz ddaanneejj ddyyssccyypplliinniiee ssppoorrttoow
weejj..
§§ 6688
ZZaassaaddyy oocceenniiaanniiaa zzaacchhoow
waanniiaa uucczznniióów
w
11.. O
Occeenniiaanniiee zzaacchhoow
waanniiaa uucczznniiaa ppoolleeggaa nnaa rroozzppoozznnaaw
waanniiuu pprrzzeezz w
wyycchhoow
waaw
wccęę kkllaassyy,, nnaauucczzyycciieellii
oorraazz uucczznniióów
w ddaanneejj kkllaassyy ssttooppnniiaa rreessppeekkttoow
waanniiaa pprrzzeezz uucczznniiaa zzaassaadd w
wssppóółłżżyycciiaa ssppoołłeecczznneeggoo ii
nnoorrm
m eettyycczznnyycchh oorraazz oobboow
wiiąązzkkóów
w uucczznniiaa ookkrreeśślloonnyycchh w
w ssttaattuucciiee sszzkkoołłyy..

22.. IInnffoorrm
maaccjjee oo zzaacchhoow
waanniiuu uucczznniiaa w
wyycchhoow
waaw
wccaa zzbbiieerraa nnaa ppooddssttaaw
wiiee::
11)) w
włłaassnnyycchh oobbsseerrw
waaccjjii,,
22)) uuw
waagg ppiisseem
mnnyycchh ooddnnoottoow
waannyycchh pprrzzeezz uucczząąccyycchh w
w ddzziieennnniikkuu lleekkccyyjjnnyym
m lluubb zzeesszzyycciiee uuw
waagg,,
33)) iinnffoorrm
maaccjjii pprrzzeekkaazzyyw
waannyycchh pprrzzeezz nnaauucczzyycciieellii,, iinnnnyycchh pprraaccoow
wnniikkóów
w sszzkkoołłyy ii uucczznniióów
w,,
44)) uuw
waagg oossóóbb zzee śśrrooddoow
wiisskkaa ppoozzaasszzkkoollnneeggoo uucczznniiaa,,
55)) ppiisseem
mnnyycchh iinnffoorrm
maaccjjii iinnssttyyttuuccjjii ppoozzaasszzkkoollnnyycchh oo zzaacchhoow
waanniiuu uucczznniiaa..
33.. O
Occeennaa zzaacchhoow
waanniiaa uucczznniiaa uuw
wzzggllęęddnniiaa w
w sszzcczzeeggóóllnnoośśccii::
11)) w
wyyw
wiiąązzyyw
waanniiee ssiięę zz oobboow
wiiąązzkkóów
w uucczznniiaa,,
22)) ggooddnnee ii kkuullttuurraallnnee zzaacchhoow
waanniiee ssiięę w
w sszzkkoollee ii ppoozzaa nniiąą,,
33)) ookkaazzyyw
waanniiee sszzaaccuunnkkuu iinnnnyym
m oossoobboom
m,,
44)) aakkttyyw
wnnąą ppoossttaaw
węę w
woobbeecc pprrzzeejjaaw
wóów
w aaggrreessjjii,, pprrzzeem
mooccyy ii w
wuullggaarrnnoośśccii,,
55)) ddbbaałłoośśćć oo bbeezzppiieecczzeeńńssttw
woo ii zzddrroow
wiiee w
włłaassnnee oorraazz iinnnnyycchh oossóóbb,,
66)) ddbbaałłoośśćć oo ppiięękknnoo m
moow
wyy oojjcczzyysstteejj,,
77)) ppoossttęęppoow
waanniiee zzggooddnnee zz ddoobbrreem
m sszzkkoollnneejj ssppoołłeecczznnoośśccii,, ddbbaałłoośśćć oo hhoonnoorr ii ttrraaddyyccjjee sszzkkoołłyy..
44.. O
Occeennaa zzaacchhoow
waanniiaa nniiee m
moożżee m
miieećć w
wppłłyyw
wuu nnaa::
11)) oocceennyy kkllaassyyffiikkaaccyyjjnnee zz zzaajjęęćć eedduukkaaccyyjjnnyycchh,,
22)) pprroom
mooccjjęę ddoo kkllaassyy pprrooggrraam
moow
woo w
wyyżżsszzeejj lluubb uukkoońńcczzeenniiee sszzkkoołłyy..
55.. RRoocczznnąą ii śśrróóddrroocczznnąą oocceennęę kkllaassyyffiikkaaccyyjjnnąą zz zzaacchhoow
waanniiaa uussttaallaa ssiięę w
weeddłłuugg nnaassttęęppuujjąącceejj sskkaallii::
11)) w
wzzoorroow
wee,,
22)) bbaarrddzzoo ddoobbrree,,
33)) ddoobbrree,,
44)) ppoopprraaw
wnnee,,
55)) nniieeooddppoow
wiieeddnniiee,,
66)) nnaaggaannnnee..
66.. RRoocczznnee ii śśrróóddrroocczznnee oocceennyy kkllaassyyffiikkaaccyyjjnnee zzaacchhoow
waanniiaa w
wppiissuujjee ssiięę ddoo ddookkuum
meennttaaccjjii sszzkkoollnneejj w
w
ppeełłnnyym
m bbrrzzm
miieenniiuu,, aa m
miieessiięęcczznnee oocceennyy zzaacchhoow
waanniiaa w
w sskkrróóccoonnyym
m bbrrzzm
miieenniiuu..
77.. TTeerrm
miinnyy śśrróóddrroocczznneejj ii rroocczznneejj kkllaassyyffiikkaaccjjii zzaacchhoow
waanniiaa uussttaallaa ddyyrreekkttoorr sszzkkoołłyy nnaa ppoocczząąttkkuu rrookkuu
sszzkkoollnneeggoo..
§§ 6699
K
Krryytteerriiaa nnaa ppoosszzcczzeeggóóllnnee oocceennyy zzaacchhoow
waanniiaa
11.. ZZaacchhoow
waanniiee w
wzzoorroow
wee
aa)) ssttoossuunneekk ddoo oobboow
wiiąązzkkóów
w sszzkkoollnnyycchh::
-- zzaaw
wsszzee jjeesstt pprrzzyyggoottoow
waannyy nnaa lleekkccjjee,,
-- zzaaw
wsszzee nnoossii zzeesszzyyttyy pprrzzeeddm
miioottoow
wee,,

-- w
wyykkoonnuujjee ppoolleecceenniiaa nnaauucczzyycciieellaa,,
-- bbiieerrzzee uuddzziiaałł w
w kkoonnkkuurrssaacchh,, ((oolliim
mppiiaaddaacchh,, zzaaw
wooddaacchh)) sszzkkoollnnyycchh ii ppoozzaasszzkkoollnnyycchh lluubb cczzyynnnniiee
uucczzeessttnniicczzyy w
w iicchh pprrzzyyggoottoow
waanniiuu ii pprrzzeebbiieegguu,,
--ppiillnniiee uuw
waażżaa nnaa lleekkccjjaacchh,,
-- nniiee m
maa żżaaddnnyycchh ggooddzziinn nniieeuusspprraaw
wiieeddlliiw
wiioonnyycchh,,
-- kkoorrzzyyssttaa zz lliitteerraattuurryy ppoozzaappooddrręęcczznniikkoow
weejj,,
bb)) kkuullttuurraa oossoobbiissttaa::
-- nniiggddyy nniiee uużżyyw
waa w
wuullggaarrnnyycchh ssłłóów
w,,
-- jjeesstt m
miiłłyy ii uupprrzzeejjm
myy w
wee w
wsszzyyssttkkiicchh kkoonnttaakkttaacchh iinntteerrppeerrssoonnaallnnyycchh,,
-- ssttoossuujjee zzw
wrroottyy ggrrzzeecczznnoośścciioow
wee nnaa ccoo ddzziieeńń,,
-- jjeesstt uucczzyynnnnyy,, cchhęęttnniiee ppoom
maaggaa iinnnnyym
m,,
-- w
wzzoorroow
woo zzaacchhoow
wuujjee ssiięę nnaa lleekkccjjaacchh,, ppooddcczzaass pprrzzeerrw
w ii ppoozzaa sszzkkoołłąą,,
-- ddbbaa oo eesstteettyykkęę ssw
woojjeeggoo w
wyygglląądduu,,
-- nniiee ddeem
moonnssttrruujjee ssw
wooiicchh uucczzuućć iinnttyym
mnnyycchh nnaa tteerreenniiee sszzkkoołłyy ((ccaałłoow
waanniiee,, oobbeejjm
moow
waanniiee iittpp..)),,
-- sszzaannuujjee m
miieenniiee w
włłaassnnee,, iinnnnyycchh oossóóbb ii ssppoołłeecczznnee,,
-- nniiee pprrzzyycchhooddzzii nnaa zzaajjęęcciiaa ddyyddaakkttyycczznnee w
w ffaarrbboow
waannyycchh w
włłoossaacchh,, m
maakkiijjaażżuu,, w
wyym
maalloow
waannyycchh
ppaazznnookkcciiaacchh oorraazz bbaarrddzzoo w
wyyssookkiicchh oobbccaassaacchh ((zzee w
wzzggllęędduu nnaa bbeezzppiieecczzeeńńssttw
woo)),,
-- pprrzzyycchhooddzzii nnaa zzaajjęęcciiaa ddyyddaakkttyycczznnee w
w ssttoossoow
wnnyym
m ssttrroojjuu;; nniiee uubbiieerraa ssiięę w
wyyzzyyw
waajjąąccoo ((oobbnnaażżoonnyy
bbrrzzuucchh,, dduużżyy ddeekkoolltt,, bblluuzzkkaa bbeezz pplleeccóów
w iittpp..)),,
-- cchhłłooppccyy nniiee cchhooddzząą w
w nnaakkrryycciiuu ggłłoow
wyy w
w bbuuddyynnkkuu sszzkkoollnnyym
m,,
cc)) aakkttyyw
wnnoośśćć ssppoołłeecczznnaa::
-- zzaaw
wsszzee w
wzzoorroow
woo w
wyykkoonnuujjee ppoow
wiieerrzzoonnee oobboow
wiiąązzkkii,,
--ddbbaa oo w
wyygglląądd kkllaassyy ii nnaajjbblliiżżsszzeeggoo oottoocczzeenniiaa,,
-- jjeesstt zzaaaannggaażżoow
waannyy w
w żżyycciiee kkllaassyy,,
-- ssaam
m ddoossttrrzzeeggaa ii w
włłaaśścciiw
wiiee rreeaagguujjee nnaa w
włłaassnnee bbłłęęddyy ii ppoottkknniięęcciiaa,,
-- w
wyykkaazzuujjee iinniiccjjaattyyw
węę w
w ppooddeejjm
moow
waanniiuu ddzziiaałłaallnnoośśccii nnaa rrzzeecczz kkllaassyy,, sszzkkoołłyy ii śśrrooddoow
wiisskkaa llookkaallnneeggoo
22.. ZZaacchhoow
waanniiee bbaarrddzzoo ddoobbrree::
aa)) ssttoossuunneekk ddoo oobboow
wiiąązzkkóów
w sszzkkoollnnyycchh::
-- jjeesstt pprrzzyyggoottoow
waannyy ddoo lleekkccjjii ii nnoossii zzeesszzyyttyy pprrzzeeddm
miioottoow
wee,,
-- w
wyykkoonnuujjee ppoolleecceenniiaa nnaauucczzyycciieellaa,,
-- uuw
waażżaa nnaa lleekkccjjaacchh,,
-- m
maa ddoo 22 ggooddzziinn nniieeuusspprraaw
wiieeddlliiw
wiioonnyycchh ii ddoo 33 ssppóóźźnniieeńń,,
-- m
maa ccoo nnaajjw
wyyżżeejj 11 uuw
waaggęę zzaa ddrroobbnnee pprrzzeew
wiinniieenniiee w
w ddzziieennnniikkuu lleekkccyyjjnnyym
m,,
bb)) kkuullttuurraa oossoobbiissttaa::

-- nniiggddyy nniiee uużżyyw
waa w
wuullggaarrnnyycchh ssłłóów
w,,
-- jjeesstt m
miiłłyy ii uupprrzzeejjm
myy w
wee w
wsszzyyssttkkiicchh kkoonnttaakkttaacchh iinntteerrppeerrssoonnaallnnyycchh,,
-- jjeesstt uucczzyynnnnyy,, cchhęęttnniiee ppoom
maaggaa iinnnnyym
m,,
-- bbaarrddzzoo ddoobbrrzzee zzaacchhoow
wuujjee ssiięę nnaa lleekkccjjaacchh,, ppooddcczzaass pprrzzeerrw
w ii ppoozzaa sszzkkoołłąą,,
-- ddbbaa oo eesstteettyykkęę ssw
woojjeeggoo w
wyygglląądduu,,
-- sszzaannuujjee m
miieenniiee w
włłaassnnee,, iinnnnyycchh oossóóbb ii ssppoołłeecczznnee,,
-- pprrzzyycchhooddzzii nnaa zzaajjęęcciiaa ddyyddaakkttyycczznnee w
w ssttoossoow
wnnyym
m ssttrroojjuu;; nniiee uubbiieerraa ssiięę w
wyyzzyyw
waajjąąccoo ((nnpp..::
oobbnnaażżoonnyy bbrrzzuucchh,, dduużżyy ddeekkoolltt,, bblluuzzkkaa bbeezz pplleeccóów
w iittpp..)),,
-- cchhłłooppccyy nniiee cchhooddzząą w
w nnaakkrryycciiuu ggłłoow
wyy w
w bbuuddyynnkkuu sszzkkoollnnyym
m,,
cc)) aakkttyyw
wnnoośśćć ssppoołłeecczznnaa::
-- zzaaw
wsszzee w
wyykkoonnuujjee ppoow
wiieerrzzoonnee oobboow
wiiąązzkkii,,
--ddbbaa oo w
wyygglląądd kkllaassyy ii nnaajjbblliiżżsszzeeggoo oottoocczzeenniiaa,,
-- jjeesstt zzaaaannggaażżoow
waannyy w
w żżyycciiee kkllaassyy,,
-- ssaam
m ddoossttrrzzeeggaa ii w
włłaaśścciiw
wiiee rreeaagguujjee nnaa w
włłaassnnee bbłłęęddyy ii ppoottkknniięęcciiaa,,
-- ppooddeejjm
muujjee ddzziiaałłaallnnoośśćć nnaa rrzzeecczz kkllaassyy,,
33.. ZZaacchhoow
waanniiee ddoobbrree::
aa)) ssttoossuunneekk ddoo oobboow
wiiąązzkkuu sszzkkoollnneeggoo::
-- ssttaarraa ssiięę ssyysstteem
maattyycczznniiee bbyyćć pprrzzyyggoottoow
waannyym
m ddoo lleekkccjjii,,
-- w
wyykkoonnuujjee ppoolleecceenniiaa nnaauucczzyycciieellaa,,
-- uuw
waażżaa nnaa lleekkccjjii,,
-- ddooppuusszzcczzaa ssiięę 11 ddzziieeńń nniieeuusspprraaw
wiieeddlliiw
wiioonneejj nniieeoobbeeccnnoośśccii w
w rrookkuu ((m
maaxx.. 88 ggooddzz.. w
w jjeeddnnyym
m ddnniiuu)),,
-- m
moożżee m
miieećć ccoo nnaajjw
wyyżżeejj 33 uuw
waaggii w
w ddzziieennnniikkuu zzaa ddrroobbnnee pprrzzeew
wiinniieenniiaa,,
bb)) kkuullttuurraa oossoobbiissttaa::
-- nniiee uużżyyw
waa w
wuullggaarrnnyycchh ssłłóów
w,, ssttoossuujjee zzw
wrroottyy ggrrzzeecczznnoośścciioow
wee,,
-- ggrrzzeecczznniiee ooddnnoossii ssiięę ddoo kkoolleeggóów
w,, nnaauucczzyycciieellii ii pprraaccoow
wnniikkóów
w sszzkkoołłyy,,
-- jjeesstt uucczzyynnnnyy,, cchhęęttnniiee ppoom
maaggaa iinnnnyym
m,,
-- sszzaannuujjee m
miieenniiee w
włłaassnnee,, iinnnnyycchh ii ssppoołłeecczznnee,,
cc)) aakkttyyw
wnnoośśćć ssppoołłeecczznnaa::
-- ddoobbrrzzee w
wyykkoonnuujjee ppoow
wiieerrzzoonnee m
muu oobboow
wiiąązzkkii,,
-- aannggaażżuujjee ssiięę w
w żżyycciiee kkllaassyy,,
-- ppoottrraaffii w
włłaaśścciiw
wiiee rreeaaggoow
waaćć nnaa w
włłaassnnee bbłłęęddyy ii ppoottkknniięęcciiaa,,
44.. ZZaacchhoow
waanniiee ppoopprraaw
wnnee::
aa)) ssttoossuunneekk ddoo oobboow
wiiąązzkkuu sszzkkoollnneeggoo::
-- zzddaarrzzaa m
muu ssiięę ssppoorraaddyycczznniiee nniiee pprrzzyyggoottoow
waaćć ddoo lleekkccjjii ((nniieeooddrroobbiioonnee pprraaccee ddoom
moow
wee,, nniiee pprrzzyynnoossii

w
wyym
maaggaannyycchh ppoom
mooccyy,, ppooddrręęcczznniikkóów
w iittpp..)),,
-- ppoozzyyttyyw
wnniiee rreeaagguujjee nnaa uuw
waaggii nnaauucczzyycciieellaa,,
-- ssppoorraaddyycczznniiee zzddaarrzzaa m
muu ssiięę nniiee w
wyykkoonnyyw
waaćć ppoolleecceeńń nnaauucczzyycciieellaa,,
-- nniiee jjeesstt zzaaiinntteerreessoow
waannyy żżyycciieem
m sszzkkoołłyy,,
-- zzddaarrzzaa m
muu ssiięę ssppóóźźnniiaaćć ddoo sszzkkoołłyy ((ddooppuusszzcczzaallnnaa iilloośśćć ssppóóźźnniieeńń ddoo 1100 w
w sseem
meessttrrzzee)),,
-- ssppoorraaddyycczznniiee zzddaarrzzaa m
muu ssiięę zzaakkłłóócciićć pprrzzeebbiieegg lleekkccjjii ((rroozzm
moow
waa,, cchhooddzzeenniiee ppoo kkllaassiiee,, śśm
miieecchh,,
pprrzzyycchhooddzzeenniiee nnaa kkoolleejjnnee lleekkccjjee zz ooppóóźźnniieenniieem
m iittpp..)),,
-- ddooppuusszzcczzaallnnaa ggrraanniiccaa ggooddzziinn nniieeuusspprraaw
wiieeddlliiw
wiioonnyycchh ddoo 2200,,
bb)) kkuullttuurraa oossoobbiissttaa::
-- ssppoorraaddyycczznniiee zzddaarrzzaa m
muu ssiięę bbyyćć nniieeuupprrzzeejjm
myym
mw
woobbeecc ddoorroossłłyycchh,,
-- zzddaarrzzaa m
muu ssiięę zzw
wrraaccaaćć ddoo kkoolleeggóów
ww
w ssppoossóóbb nniieekkuullttuurraallnnyy,,
-- zzddaarrzzaajjąą m
muu ssiięę uuw
waaggii ddoottyycczząąccee jjeeggoo nniieeooddppoow
wiieeddnniieeggoo zzaacchhoow
waanniiaa nnaa lleekkccjjaacchh,, ppooddcczzaass
pprrzzeerrw
w ii

ppooddcczzaass zzaajjęęćć oorrggaanniizzoow
waannyycchh pprrzzeezz sszzkkoołłęę ((pprrzzeezzyyw
waanniiee,, oobbm
maaw
wiiaanniiee,, ppooppyycchhaanniiee,,

żżuucciiee gguum
myy nnaa lleekkccjjaacchh ii uurroocczzyyssttoośścciiaacchh sszzkkoollnnyycchh nnpp.. aappeellaacchh iittpp..)) –– nniiee w
wiięęcceejj jjeeddnnaakk jjaakk 66
uuw
waagg ppiisseem
mnnyycchh,,
-- nniiee zzaaw
wsszzee ddbbaa oo eesstteettyykkęę ssw
woojjeeggoo w
wyygglląądduu,,
cc)) aakkttyyw
wnnoośśćć ssppoołłeecczznnaa::
-- ppoopprroosszzoonnyy oo w
wyykkoonnaanniiee pprraaccyy ssppoołłeecczznneejj pprrzzeezz ddyyrreekkttoorraa lluubb w
wyycchhoow
waaw
wccęę,, nniiee ooddm
maaw
wiiaa,,
-- uucczzeessttnniicczzyy w
w żżyycciiuu kkllaassyy ii sszzkkoołłyy,,
55.. ZZaacchhoow
waanniiee nniieeooddppoow
wiieeddnniiee::
aa)) ssttoossuunneekk ddoo oobboow
wiiąązzkkuu sszzkkoollnneeggoo::
-- nnaa lleekkccjjaacchh jjeesstt bbiieerrnnyy,,
--pprroow
wookkuujjee iinnnnyycchh ppoopprrzzeezz ddyysskkuussjjęę,, ddooggaaddyyw
waanniiee,, zzaacczzeeppiiaanniiee ii aaggrreessyyw
wnnąą ppoossttaaw
węę iittpp..,,
-- nniiee rreeaagguujjee nnaa ppoolleecceenniiaa nnaauucczzyycciieellaa ddoottyycczząąccee jjeeggoo w
wiieeddzzyy ii zzaacchhoow
waanniiaa ((w
wyykkłłóóccaa ssiięę oo oocceennyy,,
uuddeerrzzaa ppiięęśścciiąą w
w łłaaw
wkkęę,, rrzzuuccaa pprrzzyybboorraam
mii,, ddeem
moonnssttrraaccyyjjnniiee nniisszzcczzyy w
wyykkoonnaannąą pprraaccęę)),,
-- zzaakkłłóóccaa pprrzzeebbiieegg iim
mpprreezz sszzkkoollnnyycchh ((ggw
wiizzddyy,, w
wyyśśm
miieew
waanniiee,, kkoom
meennttaarrzzee,, bbiieeggaanniiee,, ppoossttaaw
waa
nniieezzggooddnnaa w
wyym
mooggaam
mii ssyyttuuaaccjjii iittpp..)),,
-- cczzęęssttoo ssppóóźźnniiaa ssiięę nnaa lleekkccjjee,, w
wyycchhooddzzii zz kkllaassyy bbeezz ppoozzw
woolleenniiaa,,
-- kkoom
meennttuujjee w
wyyppoow
wiieeddzzii nnaauucczzyycciieellaa lluubb kkoolleeggóów
w,,
-- bbyyw
waa nniieeoobbeeccnnyy nnaa lleekkccjjaacchh –– w
waaggaarruujjee,,
-- ooddm
maaw
wiiaa w
wyykkoonnaanniiaa ppoolleecceenniiaa nnaauucczzyycciieellaa,, ddeem
moonnssttrraaccyyjjnniiee rreeaagguujjee nnaa uuw
waaggii ((ooddw
wrraaccaa ssiięę,,
ooddcchhooddzzii,, w
wyyśśm
miieew
waa ssiięę,, ddooppuusszzcczzaa ssiięę w
wyyzzyyw
waajjąąccyycchh ggeessttóów
w,, pprroow
waaddzzii ddyysskkuussjjee nnaa tteem
maatt
ppoocczzyynniioonneejj uuw
waaggii w
w ssppoossóóbb nniieeggrrzzeecczznnyy ii aarrooggaanncckkii)),,
-- w
w cciiąągguu sseem
meessttrruu m
maa ddoo 3300 ggooddzziinn nniieeuusspprraaw
wiieeddlliiw
wiioonnyycchh,,

bb)) kkuullttuurraa oossoobbiissttaa::
--nniiee ddbbaa oo kkuullttuurręę jjęęzzyykkaa,, uużżyyw
waa w
wuullggaarryyzzm
móów
w,,
-- jjeesstt nniieeżżyycczzlliiw
wyy,, nniieekkoolleeżżeeńńsskkii,, zzłłoośślliiw
wyy w
w ssttoossuunnkkaacchh m
miięęddzzyylluuddzzkkiicchh,,
-- jjeeggoo zzaacchhoow
waanniiee jjeesstt aaggrreessyyw
wnnee ((uużżyyw
waa w
wyyzzw
wiisskk,, ppoonniiżżaa ggooddnnoośśćć iinnnnyycchh)),,
-- cceelloow
woo nniisszzcczzyy m
miieenniiee kkoolleeggóów
w ii ssppoołłeecczznnee ((w
wyybbiicciiee sszzyybbyy,, nniisszzcczzeenniiee ssaanniittaarriiaattóów
ww
w łłaazziieennccee,,
nniisszzcczzeenniiee zzaam
mkkóów
w ppoopprrzzeezz w
wkkłłaaddaanniiee ddoo nniicchh sszzppiilleekk,, rryyssoow
waanniiee ii ppiissaanniiee nnaa śścciiaannaacchh,, nniisszzcczzeenniiee
kkrrzzeesseełł,, łłaaw
weekk,, ddrrzzw
wii,, ppoocciięęcciiee ii ppooddppaalleenniiee ooddzziieeżżyy,, nniisszzcczzeenniiee ppoom
mooccyy nnaauukkoow
wyycchh,, nniisszzcczzeenniiee
sspprrzzęęttuu w
w ssaallii kkoom
mppuutteerroow
weejj iittpp..)),,
-- ddeem
moorraalliizzuujjee iinnnnyycchh pprrzzeezz pprrzzyynnoosszzeenniiee ppiissm
m oo ttrreeśścciiaacchh nniieepprrzzyyzzw
wooiittyycchh,, nnaakkłłaanniiaa ddoo
nniieeooddppoow
wiieeddnniicchh zzaacchhoow
waańń,,
-- w
wyygglląąddaa nniieeeesstteettyycczznniiee,, jjeesstt bbrruuddnnyy,, m
maa w
wyyzzyyw
waajjąąccyy ssttrróójj,,
-- ppaallii ppaappiieerroossyy,,
cc)) aakkttyyw
wnnoośśćć ssppoołłeecczznnaa::
-- ooddm
maaw
wiiaa w
wyykkoonnyyw
waanniiaa oobboow
wiiąązzkkóów
w,,
-- jjeesstt cczzłłoonnkkiieem
m nniieeffoorrm
maallnnyycchh ggrruupp m
moorraallnniiee nnaaggaannnnyycchh ii ddeessttrruukkccyyjjnnyycchh,,
-- ddeessttrruukkccyyjjnniiee w
wppłłyyw
waa nnaa ssppoołłeecczznnoośśćć sszzkkoollnnąą,,
66.. ZZaacchhoow
waanniiee nnaaggaannnnee::
aa)) ssttoossuunneekk ddoo oobboow
wiiąązzkkuu sszzkkoollnneeggoo::
-- pprroow
wookkuujjee kkoolleeggóów
w ii nnaauucczzyycciieellii ppoopprrzzeezz ddyysskkuussjjęę,, ddooggaaddyyw
waanniiee,, zzaacczzeeppiiaanniiee ii aaggrreessyyw
wnnąą
ppoossttaaw
węę,,
-- jjeesstt nniieeoobboow
wiiąązzkkoow
wyy,, nniieezzddyyssccyypplliinnoow
waannyy,,
-- nniiee rreeaagguujjee nnaa ppoolleecceenniiaa nnaauucczzyycciieellaa ddoottyycczząąccee jjeeggoo w
wiieeddzzyy ii zzaacchhoow
waanniiaa ((w
wyykkłłóóccaa ssiięę oo oocceennyy,,
uuddeerrzzaa ppiięęśścciiąą w
w łłaaw
wkkęę,, rrzzuuccaa pprrzzyybboorraam
mii,, ddeem
moonnssttrraaccyyjjnniiee nniisszzcczzyy w
wyykkoonnaannąą pprraaccęę)),,
-- zzaakkłłóóccaa pprrzzeebbiieegg iim
mpprreezz sszzkkoollnnyycchh ((ggw
wiizzddyy,, w
wyyśśm
miieew
waanniiee,, kkoom
meennttaarrzzee,, bbiieeggaanniiee,, ppoossttaaw
waa
nniieezzggooddnnaa w
wyym
mooggaam
mii ssyyttuuaaccjjii iittpp..)),,
-- nnaaggm
miinnnniiee ssppóóźźnniiaa ssiięę nnaa lleekkccjjee,, w
wyycchhooddzzii zz kkllaassyy bbeezz ppoozzw
woolleenniiaa,, rroobbii ttoo nnaa ccoo m
maa aakkttuuaallnniiee
oocchhoottęę,,
-- kkoom
meennttuujjee w
wyyppoow
wiieeddzzii nnaauucczzyycciieellaa lluubb kkoolleeggóów
w,,
-- bbyyw
waa nniieeoobbeeccnnyy nnaa lleekkccjjaacchh –– w
waaggaarruujjee,,
-- ooddm
maaw
wiiaa w
wyykkoonnaanniiaa ppoolleecceenniiaa nnaauucczzyycciieellaa,, ddeem
moonnssttrraaccyyjjnniiee rreeaagguujjee nnaa uuw
waaggii ((ooddw
wrraaccaa ssiięę,,
ooddcchhooddzzii,, w
wyyśśm
miieew
waa ssiięę,, ddooppuusszzcczzaa ssiięę w
wyyzzyyw
waajjąąccyycchh ggeessttóów
w,, pprroow
waaddzzii ddyysskkuussjjee nnaa tteem
maatt
ppoocczzyynniioonneejj uuw
waaggii w
w ssppoossóóbb nniieeggrrzzeecczznnyy ii aarrooggaanncckkii)),,
-- w
w cciiąągguu sseem
meessttrruu m
maa w
wiięęcceejj nniiżż 3300 ggooddzziinn nniieeuusspprraaw
wiieeddlliiw
wiioonnyycchh nniieeoobbeeccnnoośśccii,,

bb)) kkuullttuurraa oossoobbiissttaa::
-- ddeem
moonnssttrraaccyyjjnniiee nniiee ddbbaa oo kkuullttuurręę jjęęzzyykkaa,,
-- jjeesstt nniieeżżyycczzlliiw
wyy,, nniieekkoolleeżżeeńńsskkii,, zzłłoośślliiw
wyy w
w ssttoossuunnkkaacchh m
miięęddzzyylluuddzzkkiicchh,,
-- jjeeggoo zzaacchhoow
waanniiee jjeesstt aaggrreessyyw
wnnee ((zzaassttrraasszzaa,, nnaaggm
miinnnniiee uużżyyw
waa w
wuullggaarryyzzm
móów
w,, w
wyyzzw
wiisskk,, iinnnnyycchh
ookkrreeśślleeńń,, ggeessttóów
w nnaarruusszzaajjąąccyycchh w
w ddoow
woollnnyy ssppoossóóbb ggooddnnoośśćć oossoobbiissttąą ddrruuggiieejj oossoobbyy,, w
wddaajjee ssiięę w
w
bbóójjkkii,, oorraazz w
w iinnnnee ddzziiaałłaanniiaa,, kkttóórryycchh cceelleem
m lluubb sskkuuttkkiieem
m jjeesstt uusszzkkooddzzeenniiee cciiaałłaa iittpp..)),,
-- cceelloow
woo nniisszzcczzyy m
miieenniiee kkoolleeggóów
w ii ssppoołłeecczznnee ((w
wyybbiicciiee sszzyybbyy,, nniisszzcczzeenniiee ssaanniittaarriiaattóów
ww
w łłaazziieennccee,,
nniisszzcczzeenniiee zzaam
mkkóów
w ppoopprrzzeezz w
wkkłłaaddaanniiee ddoo nniicchh sszzppiilleekk,, rryyssoow
waanniiee ii ppiissaanniiee nnaa śścciiaannaacchh,, nniisszzcczzeenniiee
kkrrzzeesseełł,, łłaaw
weekk,, ddrrzzw
wii,, ppoocciięęcciiee ii ppooddppaalleenniiee ooddzziieeżżyy,, nniisszzcczzeenniiee ppoom
mooccyy nnaauukkoow
wyycchh,, nniisszzcczzeenniiee
sspprrzzęęttuu w
w ssaallii jjęęzzyykkoow
weejj,, oorraazz iinnnnee cczzyynnyy m
maajjąąccee ppooddoobbnnyy cchhaarraakktteerr)),,
-- ddeem
moorraalliizzuujjee iinnnnyycchh ppoopprrzzeezz pprrzzyynnoosszzeenniiee ppiissm
m oo ttrreeśścciiaacchh:: nniieepprrzzyyzzw
wooiittyycchh,, nnaaw
woołłuujjąąccyycchh ddoo
nniieettoolleerraannccjjii,, nnaakkłłaanniiaa ddoo nniieeooddppoow
wiieeddnniicchh zzaacchhoow
waańń,,
-- w
wyygglląąddaa nniieeeesstteettyycczznniiee,, m
maa w
wyyzzyyw
waajjąąccyy ssttrróójj,,
-- ppaallii ppaappiieerroossyy,,
-- w
wsszzeeddłł w
w kkoonnfflliikktt zz pprraaw
weem
m ((kkrraaddzziieeżż,, zznniisszzcczzeenniiee m
miieenniiaa,, rroozzbboojjee,, ppoobbiicciiaa,, w
włłaam
maanniiaa,, ppoossiiaaddaanniiee
nnaarrkkoottyykkóów
w,, zzaakkuupp aallkkoohhoolluu,, ppiijjee aallkkoohhooll w
w sszzkkoollee ii ppoozzaa sszzkkoołłąą,, nnaam
maaw
wiiaa ddoo ppiicciiaa aallkkoohhoolluu lluubb
zzaażżyyw
waanniiaa nnaarrkkoottyykkóów
w,, zzm
muusszzaa iinnnnyycchh ddoo ookkrreeśślloonnyycchh zzaacchhoow
waańń)),, pprroow
waaddzzoonnee bbyyłłoo w
woobbeecc nniieeggoo
ppoossttęęppoow
waanniiee w
wyyjjaaśśnniiaajjąąccee pprrzzeezz ppoolliiccjjęę oo ppooppeełłnniieenniiee pprrzzeessttęęppssttw
waa,, kkttóórree zzaakkoońńcczzyyłłoo ssiięę
w
wyyrrookkiieem
mw
w ssąąddzziiee ddllaa nniieelleettnniicchh,,
-- jjeesstt oobbjjęęttyy ddoozzoorreem
m kkuurraattoorraa ssąąddoow
weeggoo zzee w
wzzggllęędduu nnaa ppooppeełłnniioonnee pprrzzeessttęęppssttw
woo lluubb iinnnnyy cczzyynn
kkaarraallnnyy,, ppoo zzaassiięęggnniięęcciiuu ppiisseem
mnneejj ooppiinniiii kkuurraattoorraa,,
-- pprrzzyynnoossii ddoo sszzkkoołłyy nniieebbeezzppiieecczznnee nnaarrzzęęddzziiaa,, pprrzzeeddm
miioottyy,, ssuubbssttaannccjjee ((nnpp..:: nnoożżee,, ssttrrzzyykkaaw
wkkii,,
rroozzppuusszzcczzaallnniikkii,, ggaazz iittpp..)),,
cc)) aakkttyyw
wnnoośśćć ssppoołłeecczznnaa::
-- ooddm
maaw
wiiaa w
wyykkoonnaanniiaa oobboow
wiiąązzkkóów
w,,
-- jjeesstt cczzłłoonnkkiieem
m ggrruupp nniieeffoorrm
maallnnyycchh oo cchhaarraakktteerrzzee m
moorraallnniiee ddeessttrruukkccyyjjnnyym
m,,
-- ddeessttrruukkccyyjjnniiee w
wppłłyyw
waa nnaa ssppoołłeecczznnoośśćć sszzkkoollnnąą..
77.. TTrryybb ii zzaassaaddyy w
wyyssttaaw
wiiaanniiaa oocceenn zzaacchhoow
waanniiaa..
O
Occeennęę zz zzaacchhoow
waanniiaa w
wyyssttaaw
wiiaa w
wyycchhoow
waaw
wccaa kkllaassyy,, kkoonnssuullttuujjąącc ssiięę ii bbiioorrąącc ppoodd uuw
waaggęę::
-- uuw
waaggii zzaam
miieesszzcczzoonnee pprrzzeezz w
wsszzyyssttkkiicchh nnaauucczzyycciieellii ii pprraaccoow
wnniikkóów
w sszzkkoołłyy w
w ddzziieennnniikkuu,,
-- kkoonnssuullttaaccjjee zz nnaauucczzyycciieellaam
mii,,
-- oocceennęę zzaapprrooppoonnoow
waannąą pprrzzeezz kkllaassęę,,
-- ssaam
moooocceennęę uucczznniiaa ddookkoonnaannąą zzggooddnniiee zz pprrzzyyjjęęttyym
mii kkrryytteerriiaam
mii..
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O
Orrggaanniizzaaccjjaa pprraaccyy sszzkkoołłyy
11.. RRookk sszzkkoollnnyy rroozzppoocczzyynnaa ssiięę 11 w
wrrzzeeśśnniiaa kkaażżddeeggoo rrookkuu,, aa kkoońńcczzyy zz ddnniieem
m 3311 ssiieerrppnniiaa
nnaassttęęppnneeggoo rrookkuu..
22.. TTeerrm
miinnyy rroozzppoocczzyynnaanniiaa ii kkoońńcczzeenniiaa zzaajjęęćć ddyyddaakkttyycczznnoo--w
wyycchhoow
waaw
wcczzyycchh,, pprrzzeerrw
w
śśw
wiiąątteecczznnyycchh oorraazz ffeerriiii zziim
moow
wyycchh ii lleettnniicchh ookkrreeśśllaajjąą ooddrręębbnnee pprrzzeeppiissyy..
33.. N
Naauukkaa w
w rrookkuu sszzkkoollnnyym
m ddzziieellii ssiięę nnaa ddw
waa sseem
meessttrryy,, ppiieerrw
wsszzyy sseem
meessttrr kkoońńcczzyy ssiięę w
w ppiieerrw
wsszzyy
ppiiąątteekk ppoo 1111 ssttyycczznniiaa..
44.. D
Dyyrreekkttoorr sszzkkoołłyy ppoo zzaassiięęggnniięęcciiuu ooppiinniiii rraaddyy ppeeddaaggooggiicczznneejj,, rraaddyy rrooddzziiccóów
w ii ssaam
moorrzząądduu
uucczznniioow
wsskkiieeggoo,, bbiioorrąącc ppoodd uuw
waaggęę w
waarruunnkkii llookkaalloow
wee ii m
moożżlliiw
woośśccii oorrggaanniizzaaccyyjjnnee sszzkkoołłyy,,
m
moożżee,, w
w ddaannyym
m rrookkuu sszzkkoollnnyym
m,, uussttaalliićć ddooddaattkkoow
wee ddnnii w
woollnnee oodd zzaajjęęćć ddyyddaakkttyycczznnoo-w
wyycchhoow
waaw
wcczzyycchh w
ww
wyym
miiaarrzzee ddoo 88 ddnnii..
55.. D
Dooddaattkkoow
wee ddnnii w
woollnnee oodd zzaajjęęćć ddyyddaakkttyycczznnoo--w
wyycchhoow
waaw
wcczzyycchh,, oo kkttóórryycchh m
moow
waa w
w uusstt.. 44,,
m
mooggąą bbyyćć uussttaalloonnee::
11)) w
w ddnnii,, w
w kkttóórryycchh w
w sszzkkoollee lluubb ppllaaccóów
wccee ooddbbyyw
waa ssiięę eeggzzaam
miinn pprrzzeepprroow
waaddzzaannyy w
w oossttaattnniim
m rrookkuu
nnaauukkii w
w ggiim
mnnaazzjjuum
m,,
22)) w
w ddnnii śśw
wiiąątt rreelliiggiijjnnyycchh nniieebbęęddąąccyycchh ddnniiaam
mii uussttaaw
woow
woo w
woollnnyym
mii oodd pprraaccyy,, ookkrreeśślloonnee w
w
pprrzzeeppiissaacchh oo ssttoossuunnkkuu ppaańńssttw
waa ddoo ppoosszzcczzeeggóóllnnyycchh kkoośścciioołłóów
w lluubb zzw
wiiąązzkkóów
ww
wyyzznnaanniioow
wyycchh,,
33)) w
w iinnnnee ddnnii,, jjeeżżeellii jjeesstt ttoo uuzzaassaaddnniioonnee oorrggaanniizzaaccjjąą pprraaccyy sszzkkoołłyy,, ppllaaccóów
wkkii lluubb ppoottrrzzeebbaam
mii
ssppoołłeecczznnoośśccii llookkaallnneejj..
66.. D
Dyyrreekkttoorr sszzkkoołłyy ,, w
w tteerrm
miinniiee ddoo ddnniiaa 3300 w
wrrzzeeśśnniiaa,, iinnffoorrm
muujjee nnaauucczzyycciieellii,, uucczznniióów
w oorraazz iicchh
rrooddzziiccóów
w ((pprraaw
wnnyycchh ooppiieekkuunnóów
w)) oo uussttaalloonnyycchh w
w ddaannyym
m rrookkuu sszzkkoollnnyym
m ddooddaattkkoow
wyycchh ddnniiaacchh
w
woollnnyycchh oodd zzaajjęęćć ddyyddaakkttyycczznnoo--w
wyycchhoow
waaw
wcczzyycchh..
77.. SSzzcczzeeggóółłoow
wąą oorrggaanniizzaaccjjęę nnaauucczzaanniiaa,, w
wyycchhoow
waanniiaa ii ooppiieekkii w
w ddaannyym
m rrookkuu sszzkkoollnnyym
m,, zzaajjęęcciiaa
lleekkccyyjjnnee oobboow
wiiąązzkkoow
wee,, ddooddaattkkoow
wee,, nnaaddoobboow
wiiąązzkkoow
wee,, iinnddyyw
wiidduuaallnnee ii ppoozzaalleekkccyyjjnnee ookkrreeśśllaa
aarrkkuusszz oorrggaanniizzaaccjjii sszzkkoołłyy.. ZZaam
miieesszzcczzaa ssiięę w
w nniim
m rróów
wnniieeżż lliicczzbbęę pprraaccoow
wnniikkóów
w sszzkkoołłyy,, w
w ttyym
m
pprraaccoow
wnniikkóów
w zzaajjm
muujjąąccyycchh ssttaannoow
wiisskkaa kkiieerroow
wnniicczzee oorraazz ooggóóllnnąą lliicczzbbęę ggooddzziinn zzaajjęęćć
eedduukkaaccyyjjnnyycchh ffiinnaannssoow
waannyycchh zzee śśrrooddkkóów
w pprrzzyyddzziieelloonnyycchh pprrzzeezz oorrggaann pprroow
waaddzząąccyy sszzkkoołłęę..
D
Dyyrreekkttoorr jjeesstt zzoobboow
wiiąązzaannyy ddoo oopprraaccoow
waanniiaa aarrkkuusszzaa zz uuw
wzzggllęęddnniieenniieem
m sszzkkoollnneeggoo ppllaannuu
nnaauucczzaanniiaa ddoo ddnniiaa 3300 kkw
wiieettnniiaa kkaażżddeeggoo rrookkuu..
88.. AArrkkuusszz oorrggaanniizzaaccjjii sszzkkoołłyy zzaattw
wiieerrddzzaa oorrggaann pprroow
waaddzząąccyy..
99.. N
Naa ppooddssttaaw
wiiee zzaattw
wiieerrddzzoonneeggoo aarrkkuusszzaa oorrggaanniizzaaccjjii sszzkkoołłyy ddyyrreekkttoorr uussttaallaa ttyyggooddnniioow
wyy
rroozzkkłłaadd zzaajjęęćć zz uuw
wzzggllęęddnniieenniieem
m zzaassaadd oocchhrroonnyy zzddrroow
wiiaa ii hhiiggiieennyy pprraaccyy..

1100.. PPooddssttaaw
woow
wyym
mii ffoorrm
maam
mii ddzziiaałłaallnnoośśccii ddyyddaakkttyycczznnoo –– w
wyycchhoow
waaw
wcczzeejj sszzkkoołłyy ssąą::
11)) oobboow
wiiąązzkkoow
wee zzaajjęęcciiaa eedduukkaaccyyjjnnee,,
22)) ddooddaattkkoow
wee zzaajjęęcciiaa eedduukkaaccyyjjnnee,,
33)) zzaajjęęcciiaa ddyyddaakkttyycczznnoo –– w
wyyrróów
wnnaaw
wcczzee ii ssppeeccjjaalliissttyycczznnee oorrggaanniizzoow
waannee ddllaa uucczznniióów
w
m
maajjąąccyycchh ttrruuddnnoośśccii w
w nnaauuccee oorraazz iinnnnee zzaajjęęcciiaa w
wssppoom
maaggaajjąąccee rroozzw
wóójj m
młłooddzziieeżżyy
zz zzaabbuurrzzeenniiaam
mii rroozzw
woojjoow
wyym
mii,,
44)) nnaaddoobboow
wiiąązzkkoow
wee zzaajjęęcciiaa ppoozzaalleekkccyyjjnnee..
1111.. PPooddssttaaw
woow
wąą jjeeddnnoossttkkąą oorrggaanniizzaaccyyjjnnąą sszzkkoołłyy jjeesstt ooddddzziiaałł..
1122.. W
W ssttrruukkttuurrzzee oorrggaanniizzaaccyyjjnneejj sszzkkoołłyy zznnaajjdduujjąą ssiięę kkllaassyy IIII--IIIIII..
1133.. O
Oddddzziiaałł sskkłłaaddaa ssiięę zz uucczznniióów
w,, kkttóórrzzyy w
w ddaannyym
m rrookkuu sszzkkoollnnyym
m uucczząą ssiięę w
wsszzyyssttkkiicchh
pprrzzeeddm
miioottóów
w oobboow
wiiąązzkkoow
wyycchh ii nnaaddoobboow
wiiąązzkkoow
wyycchh ookkrreeśślloonnyycchh ppllaanneem
m nnaauucczzaanniiaa zzggooddnnyym
m
zz ooddppoow
wiieeddnniim
m rraam
moow
wyym
m ppllaanneem
m nnaauucczzaanniiaa ii pprrooggrraam
meem
mw
wyybbrraannyym
m zz zzeessttaaw
wuu pprrooggrraam
móów
w
ddllaa ddaanneejj kkllaassyy ddooppuusszzcczzoonnyycchh ddoo uużżyyttkkuu sszzkkoollnneeggoo lluubb aauuttoorrsskkiim
mw
weew
wnnąąttrrzzsszzkkoollnnyym
m
pprrooggrraam
meem
m zzggooddnnyym
m zz ppooddssttaaw
waam
mii pprrooggrraam
moow
wyym
mii zzaattw
wiieerrddzzoonnyym
mii pprrzzeezz rraaddęę
ppeeddaaggooggiicczznnąą..
1144.. O
Orrggaanniizzaaccjjęę ssttaałłyycchh,, oobboow
wiiąązzkkoow
wyycchh ii nnaaddoobboow
wiiąązzkkoow
wyycchh zzaajjęęćć ddyyddaakkttyycczznnyycchh ii
w
wyycchhoow
waaw
wcczzyycchh ookkrreeśśllaa ttyyggooddnniioow
wyy rroozzkkłłaadd zzaajjęęćć uussttaalloonnyy pprrzzeezz ddyyrreekkttoorraa sszzkkoołłyy nnaa
ppooddssttaaw
wiiee zzaattw
wiieerrddzzoonneeggoo aarrkkuusszzaa oorrggaanniizzaaccyyjjnneeggoo zz uuw
wzzggllęęddnniieenniieem
m zzaassaadd oocchhrroonnyy ii
hhiiggiieennyy pprraaccyy..
1155.. O
Oddddzziiaałł ddzziieellii ssiięę nnaa ggrruuppyy::
11)) w
w nnaauucczzaanniiuu jjęęzzyykkóów
w oobbccyycchh w
wpprroow
waaddzzoonnyy jjeesstt ppooddzziiaałł nnaa ggrruuppyy ooddddzziiaałłoow
wee,,
m
miięęddzzyyooddzziiaałłoow
wee lluubb m
miięęddzzyykkllaassoow
wee,, lliicczząąccee oodd 1100 ddoo 2244 uucczznniióów
w,, w
w zzaalleeżżnnoośśccii oodd ssttooppnniiaa
zzaaaaw
waannssoow
waanniiaa zznnaajjoom
moośśccii jjęęzzyykkaa oobbcceeggoo,,
22)) zzaajjęęcciiaa w
wyycchhoow
waanniiaa ffiizzyycczznneeggoo pprroow
waaddzzoonnee ssąą w
w ggrruuppaacchh lliicczząąccyycchh oodd 1122 ddoo 2266 uucczznniióów
w
zzggooddnniiee zz pprrzzyyjjęęttyym
m pprrooggrraam
meem
m nnaauucczzaanniiaa.. D
Dooppuusszzcczzaa ssiięę ttw
woorrzzeenniiee ggrruupp
m
miięęddzzyyooddzziiaałłoow
wyycchh lluubb m
miięęddzzyykkllaassoow
wyycchh,,
33)) w
w nnaauucczzaanniiuu iinnffoorrm
maattyykkii zzaajjęęcciiaa pprroow
waaddzzoonnee ssąą w
w ggrruuppaacchh lliicczząąccyycchh nniiee w
wiięęcceejj 2244
uucczznniióów
w..
1166.. ZZaajjęęcciiaa w
wyycchhoow
waanniiaa ddoo żżyycciiaa w
w rrooddzziinniiee pprroow
waaddzzoonnee ssąą zzggooddnniiee zz pprrzzeeppiissaam
mii w
w sspprraaw
wiiee
ssppoossoobbuu nnaauucczzaanniiaa sszzkkoollnneeggoo oorraazz zzaakkrreessuu ttrreeśśccii..
1177.. ZZaajjęęcciiaa zz rreelliiggiiii//eettyykkii pprroow
waaddzzoonnee ssąą zzggooddnniiee zz pprrzzeeppiissaam
mii w
w sspprraaw
wiiee w
waarruunnkkóów
w
ii ssppoossoobbuu nnaauucczzaanniiaa rreelliiggiiii w
w ppuubblliicczznnyycchh pprrzzeeddsszzkkoollaacchh ii sszzkkoołłaacchh..
1188.. PPooddssttaaw
woow
wąą ffoorrm
mąą pprraaccyy sszzkkoołłyy ssąą zzaajjęęcciiaa ddyyddaakkttyycczznnoo –– w
wyycchhoow
waaw
wcczzee pprroow
waaddzzoonnee
ssyysstteem
miiee kkllaassoow
woo –– lleekkccyyjjnnyym
m..

w
w

1199.. G
Gooddzziinnaa lleekkccyyjjnnaa ttrrw
waa 4455 m
miinnuutt..
2200.. N
Niieekkttóórree zzaajjęęcciiaa oobboow
wiiąązzkkoow
wee,, zzaajjęęcciiaa ddyyddaakkttyycczznnoo –– w
wyyrróów
wnnaaw
wcczzee,, m
mooggąą bbyyćć pprroow
waaddzzoonnee
ppoozzaa ssyysstteem
meem
m kkllaassoow
woo –– lleekkccyyjjnnyym
mw
w ggrruuppaacchh m
miięęddzzyyooddddzziiaałłoow
wyycchh,, m
miięęddzzyykkllaassoow
wyycchh
ttaakkżżee ppooddcczzaass w
wyycciieecczzeekk ii w
wyyjjaazzddóów
w..
2211.. SSzzkkoołłaa pprroow
waaddzzii ooddddzziiaałłyy kkllaass ssppoorrttoow
wyycchh zzggooddnniiee zz ooddrręębbnnyym
mii pprrzzeeppiissaam
mii..
2222.. SSzzkkoołłaa pprroow
waaddzzii ooddddzziiaałłyy iinntteeggrraaccyyjjnnee..
2233.. D
Dllaa uucczznniióów
w m
maajjąąccyycchh ttrruuddnnoośśccii w
w nnaauuccee oorrggaanniizzoow
waannee ssąą zzaajjęęcciiaa ddyyddaakkttyycczznnoo-w
wyyrróów
wnnaaw
wcczzee ii ssppeeccjjaalliissttyycczznnee oorraazz iinnnnee zzaajjęęcciiaa w
wssppoom
maaggaajjąąccee rroozzw
wóójj m
młłooddzziieeżżyy

zz

zzaabbuurrzzeenniiaam
mii rroozzw
woojjoow
wyym
mii..
2244.. SSzzkkoołłaa oobbeejjm
muujjee kksszzttaałłcceenniieem
m ssppeeccjjaallnnyym
m ddzziieeccii ii m
młłooddzziieeżż zz zzaabbuurrzzeenniiaam
mii

ii

ooddcchhyylleenniiaam
mii rroozzw
woojjoow
wyym
mii ((pprroobblleem
maam
mii eedduukkaaccyyjjnnyym
mii,, uuppoośślleeddzzeenniieem
mw
w ssttooppnniiuu lleekkkkiim
m,,
uum
miiaarrkkoow
waannyym
m ii zznnaacczznnyym
m)),, w
wyym
maaggaajjąąccee ssttoossoow
waanniiaa ssppeeccjjaallnneejj oorrggaanniizzaaccjjii nnaauukkii ii m
meettoodd
pprraaccyy..
2255.. D
Dllaa uucczznniióów
w nniieeppeełłnnoosspprraaw
wnnyycchh w
w zzaalleeżżnnoośśccii oodd rrooddzzaajjuu ii ssttooppnniiaa nniieeppeełłnnoosspprraaw
wnnoośśccii,,
sszzkkoołłaa m
moożżee rreeaalliizzoow
waaćć zzaajjęęcciiaa rreew
waalliiddaaccyyjjnnee zzggooddnniiee zz zzaalleecceenniiaam
mii ppuubblliicczznneejj ii
nniieeppuubblliicczznneejj ppoorraaddnnii ppssyycchhoollooggiicczznnoo –– ppeeddaaggooggiicczznneejj..
2266.. W
W uuzzaassaaddnniioonnyycchh pprrzzyyppaaddkkaacchh ddllaa uucczznniióów
w zz nniieeppeełłnnoosspprraaw
wnnoośścciiąą uum
myyssłłoow
wąą w
w ssttooppnniiuu
uum
miiaarrkkoow
waannyym
m

ii

zznnaacczznnyym
m

zz

nniieeppeełłnnoosspprraaw
wnnoośścciiąą

rruucchhoow
wąą,,

aauuttyyzzm
meem
m

ii

nniieeppeełłnnoosspprraaw
wnnoośścciiaam
mii sspprrzzęężżoonnyym
mii ddooppuusszzcczzaa ssiięę zzaattrruuddnniieenniiee ppoom
mooccyy nnaauucczzyycciieellaa..
2277.. D
Dyyrreekkttoorr sszzkkoołłyy w
w ppoorroozzuum
miieenniiuu zz rraaddąą ppeeddaaggooggiicczznnąą ii w
w uuzzggooddnniieenniiuu zz oorrggaanneem
m
pprroow
waaddzząąccyym
m sszzkkoołłęę uussttaallaa zzaassaaddyy pprroow
waaddzzeenniiaa nniieekkttóórryycchh zzaajjęęćć ((nnpp..:: zzaajjęęcciiaa
w
wyyrróów
wnnaaw
wcczzee,, ssppeeccjjaalliissttyycczznnee,, rreekkrreeaaccyyjjnnoo -- ssppoorrttoow
wee,, nnaauucczzaanniiaa jjęęzzyykkóów
w oobbccyycchh,,
iinnffoorrm
maattyykkii,, kkoołłaa zzaaiinntteerreessoow
waańń ii iinnnnee)),, kkttóórree m
mooggąą bbyyćć pprroow
waaddzzoonnee ppoozzaa ssyysstteem
meem
m
kkllaassoow
woo--lleekkccyyjjnnyym
m

w
w

ggrruuppaacchh

ooddddzziiaałłoow
wyycchh

lluubb

m
miięęddzzyyooddddzziiaałłoow
wyycchh

ii m
miięęddzzyykkllaassoow
wyycchh..
2288.. D
Dyyrreekkttoorr sszzkkoołłyy,, nnaa w
wnniioosseekk rrooddzziiccóów
w ((ooppiieekkuunnóów
w pprraaw
wnnyycchh)) oorraazz nnaa ppooddssttaaw
wiiee ooppiinniiii
ppuubblliicczznneejj

ppoorraaddnnii

ppssyycchhoollooggiicczznnoo--ppeeddaaggooggiicczznneejj,,

w
w

ttyym
m

ppuubblliicczznneejj

ppoorraaddnnii

ssppeeccjjaalliissttyycczznneejj,, aallbboo nniieeppuubblliicczznneejj ppoorraaddnnii ppssyycchhoollooggiicczznnoo –– ppeeddaaggooggiicczznneejj w
w ttyym
m
nniieeppuubblliicczznneejj ppoorraaddnnii ssppeeccjjaalliissttyycczznneejj,, ssppeełłnniiaajjąącceejj w
waarruunnkkii,, zzw
waallnniiaa uucczznniiaa zz w
waaddąą ssłłuucchhuu
lluubb zz ggłłęębbookkąą ddyysslleekkssjjąą rroozzw
woojjoow
wąą zz nnaauukkii ddrruuggiieeggoo jjęęzzyykkaa oobbcceeggoo.. ZZw
woollnniieenniiee m
moożżee
ddoottyycczzyyćć cczzęęśśccii lluubb ccaałłeeggoo ookkrreessuu kksszzttaałłcceenniiaa w
w sszzkkoollee..
2299.. W
W sszzkkoollee uuddzziieellaannaa ii oorrggaanniizzoow
waannaa jjeesstt ppoom
moocc ppssyycchhoollooggiicczznnoo –– ppeeddaaggooggiicczznnaa..
11)) PPoom
moocc ppssyycchhoollooggiicczznnoo –– ppeeddaaggooggiicczznnąą oorrggaanniizzuujjee ddyyrreekkttoorr sszzkkoołłyy..
22)) PPoom
moocc ppssyycchhoollooggiicczznnoo ppeeddaaggooggiicczznnaa uuddzziieellaannaa jjeesstt zz iinniiccjjaattyyw
wyy::

-- uucczznniiaa,,
-- rrooddzziiccóów
w uucczznniiaa,,
-- ddyyrreekkttoorraa sszzkkoołłyy,,
-- nnaauucczzyycciieellaa,, w
wyycchhoow
waaw
wccyy kkllaassyy,, ggrruuppyy w
wyycchhoow
waaw
wcczzeejj,,
-- ppiieellęęggnniiaarrkkii,, śśrrooddoow
wiisskkaa nnaauucczzaanniiaa ii w
wyycchhoow
waanniiaa lluubb hhiiggiieenniissttkkii,,
-- ppoorraaddnnii,,
-- ppoom
mooccyy nnaauucczzyycciieellaa,,
-- pprraaccoow
wnniikkaa ssooccjjaallnneeggoo,,
-- kkuurraattoorraa ssąąddoow
weeggoo,,
-- aassyysstteennttaa rrooddzziinnyy

§§ 7711
ZZaassaaddyy rroozzw
wiiąązzyyw
waanniiaa kkoonnfflliikkttóów
w
11.. RRoozzw
wiiąązzyyw
waanniiee kkoonnfflliikkttóów
ww
w sszzkkoollee..
W
W sspprraaw
waacchh ssppoorrnnyycchh pprroow
waaddzzii ssiięę m
meeddiiaaccjjee nnaa tteerreenniiee sszzkkoołłyy aażż ddoo rroozzw
wiiąązzaanniiaa
kkoonnfflliikkttuu..
22.. M
Meeddiiaattoorreem
mm
moożżee bbyyćć::
11)) w
wyycchhoow
waaw
wccaa kkllaassyy w
w ssppoorraacchh m
miięęddzzyy:: uucczznniiaam
mii,, uucczznniieem
m ii nnaauucczzyycciieelleem
m pprrzzeeddm
miioottuu,,
rrooddzziicceem
m ii nnaauucczzyycciieelleem
m pprrzzeeddm
miioottuu,,
22)) ppeeddaaggoogg sszzkkoollnnyy w
w ssppoorraacchh m
miięęddzzyy:: uucczznniiaam
mii,, uucczznniieem
m ii nnaauucczzyycciieelleem
m pprrzzeeddm
miioottuu,, jjeeżżeellii
m
meeddiiaaccjjaa w
wyycchhoow
waaw
wccyy nniiee ddoopprroow
waaddzzii ddoo rroozzw
wiiąązzaanniiaa kkoonnfflliikkttuu,, uucczznniieem
m ii w
wyycchhoow
waaw
wccąą..
33)) D
Dyyrreekkttoorr lluubb zz jjeeggoo uuppoow
waażżnniieenniiaa w
wiicceeddyyrreekkttoorr w
w kkoonnfflliikkttaacchh m
miięęddzzyy::
aa)) uucczznniiaam
mii,, jjeeżżeellii w
wcczzeeśśnniieejjsszzee m
meeddiiaaccjjee nniiee ddoopprroow
waaddzząą ddoo rroozzw
wiiąązzaanniiaa kkoonnfflliikkttuu,,
bb)) uucczznniieem
m ii nnaauucczzyycciieelleem
m lluubb w
wyycchhoow
waaw
wccąą,,
cc)) nnaauucczzyycciieellaam
mii,,
dd)) nnaauucczzyycciieelleem
m aa iinnnnyym
m pprraaccoow
wnniikkiieem
m sszzkkoołłyy..
33.. SSpprraaw
wyy ssppoorrnnee m
miięęddzzyy ddyyrreekkttoorreem
m aa pprraaccoow
wnniikkiieem
m sszzkkoołłyy rroozzppaattrryyw
waannee ssąą pprrzzeezz kkiieerroow
waannee
ddoo rroozzppaattrrzzeenniiaa pprrzzeezz oorrggaann pprroow
waaddzząąccyy sszzkkoołłęę,, jjeeżżeellii nnaa tteerreenniiee sszzkkoołłyy nniiee uuddaa ssiięę
rroozzw
wiiąązzaaćć kkoonnfflliikkttuu..
§§ 7722
U
Ucczznniioow
wiiee ddoottyycchhcczzaassoow
weeggoo ggiim
mnnaazzjjuum
m
11.. SSzzkkoołłaa oorrggaanniizzuujjee kksszzttaałłcceenniiee,, w
wyycchhoow
waanniiee ii ooppiieekkęę ddllaa ddzziieeccii ii m
młłooddzziieeżżyy nniieeppeełłnnoosspprraaw
wnneejj oorraazz
nniieeddoossttoossoow
waanneejj ssppoołłeecczznniiee nniiee ddłłuużżeejj nniiżż ddoo 2211 rrookkuu żżyycciiaa..

22.. N
Niieessppeełłnniieenniiee oobboow
wiiąązzkkuu ppooddlleeggaa eeggzzeekkuuccjjii w
w ttrryybbiiee uussttaaw
wyy oo ppoossttęęppoow
waanniiuu eeggzzeekkuuccyyjjnnyym
m
aaddm
miinniissttrraaccjjii..

w
w

33.. SSzzkkoołłaa zzaappeew
wnniiaa uucczznniioom
m ooddppoow
wiieeddnniiee w
waarruunnkkii m
maajjąąccee nnaa w
wzzggllęęddzziiee bbeezzppiieecczzeeńńssttw
woo,, oocchhrroonnęę
pprrzzeedd pprrzzeem
mooccąą,, uuzzaalleeżżnniieenniiaam
mii,, ddeem
moorraalliizzaaccjjąą oorraazz iinnnnyym
mii pprrzzeejjaaw
waam
mii ppaattoollooggiiii ssppoołłeecczznneejj..
§§ 7733

11.. U
Ucczzeeńń m
maa pprraaw
woo ddoo::
11)) w
ł
a
właśścciiw
wiiee zzoorrggaanniizzoow
waanneeggoo pprroocceessuu kksszzttaałłcceenniiaa,, zzggooddnniiee zz zzaassaaddaam
mii hhiiggiieennyy pprraaccyy
uum
y
s
ł
o
w
e
j
,
mysłowej,
22)) ooppiieekkii w
wyycchhoow
waaw
wcczzeejj ii oocchhrroonnyy pprrzzeedd w
wsszzeellkkiim
mii ffoorrm
maam
mii pprrzzeem
mooccyy ffiizzyycczznneejj bbąąddźź
ppssyycchhiicczznneejj,, ddoo oocchhrroonnyy ii ppoosszzaannoow
a
n
i
a
j
e
g
o
g
o
d
n
o
ś
c
i
,
wania jego godności,
33)) kkoorrzzyyssttaanniiaa zz ppoom
mooccyy ssttyyppeennddiiaallnneejj bbąąddźź ddoorraaźźnneejj,, zzggooddnniiee zz ooddrręębbnnyym
mii pprrzzeeppiissaam
mii,,
44)) żżyycczzlliiw
e
g
o
,
p
o
d
m
i
o
t
o
w
e
g
o
t
r
a
k
t
o
w
a
n
i
a
w
p
r
o
c
e
s
i
e
d
y
d
a
k
t
y
c
z
n
o
–
w
y
c
h
o
w
a
w
c
z
y
m
wego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym,,
55)) ssw
woobbooddyy w
wyyrraażżaanniiaa m
myyśśllii ii pprrzzeekkoonnaańń,, w
w sszzcczzeeggóóllnnoośśccii ddoottyycczząąccyycchh żżyycciiaa sszzkkoołłyy,, aallee
ttaakkżżee śśw
i
a
t
o
p
o
g
l
ą
d
o
w
y
c
h
r
e
l
i
g
i
j
n
y
c
h
–
j
e
ś
wiatopoglądowych religijnych – jeśllii nniiee nnaarruusszzaa ttoo ddoobbrraa iinnnnyycchh oossóóbb,,
66)) rroozzw
wiijjaanniiaa zzaaiinntteerreessoow
waańń,, zzddoollnnoośśccii ii ttaalleennttóów
w,,
77)) sspprraaw
i
e
d
l
i
w
e
j
,
o
b
i
e
k
t
y
w
n
e
j
i
j
a
w
n
e
j
o
c
e
n
y
o
r
a
wiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny orazz jjeeddnnoolliitteeggoo uussttaalleenniiaa ssppoossoobbóów
w kkoonnttrroollii
ppoossttęęppóów
ww
w nnaauuccee,,
88)) ppoom
mooccyy w
w pprrzzyyppaaddkkuu ttrruuddnnoośśccii w
w nnaauuccee,,
99)) kkoorrzzyyssttaanniiaa zz ppoorraaddnniiccttw
a
p
s
y
c
h
wa psychoollooggiicczznnoo –– ppeeddaaggooggiicczznneeggoo,,
1100)) kkoorrzzyyssttaanniiaa zz ppoom
miieesszzcczzeeńń sszzkkoollnnyycchh,, sspprrzzęęttuu,, śśrrooddkkóów
w ddyyddaakkttyycczznnyycchh,, kkssiięęggoozzbbiioorruu
bbiibblliiootteekkii ppooddcczzaass zzaajjęęćć ppoozzaalleekkccyyjjnnyycchh,,
1111)) w
wppłłyyw
wuu nnaa żżyycciiee sszzkkoołłyy ppoopprrzzeezz ddzziiaałłaallnnoośśćć ssaam
moorrzząąddoow
wąą oorraazz zzrrzzeesszzaanniiaa ssiięę w
w
oorrggaanniizzaaccjjaacchh ddzziiaałłaajjąąccyycchh w
s
z
k
o
l
e
,
w szkole,
1122)) zzrrzzeesszzaanniiaa ssiięę w
w oorrggaanniizzaaccjjaacchh uucczznniioow
wsskkiicchh,, m
młłooddzziieeżżoow
wyycchh ii ssppoołłeecczznnyycchh
ddzziiaałłaajjąąccyycchh w
s
z
k
o
l
e
,
w szkole,
1133)) kkoorrzzyyssttaanniiaa zz ppoom
mooccyy m
maatteerriiaallnneejj,,
1144)) zzłłoożżeenniiaa sskkaarrggii oo nnaarruusszzeenniiuu jjeeggoo pprraaw
w zzaaw
waarrttyycchh w
w ssttaattuucciiee,,
1155)) w
y
b
i
e
r
a
ć
i
b
y
ć
w
y
b
i
e
r
a
n
y
d
o
o
r
g
a
n
ó
w
s
a
m
o
r
z
ą
d
u
u
wybierać i być wybierany do organów samorządu ucczznniioow
wsskkiieeggoo..
22.. U
Ucczzeeńń m
maa oobboow
wiiąązzeekk::
11)) uucczzęęsszzcczzaanniiaa nnaa zzaajjęęcciiaa eedduukkaaccyyjjnnee,, nnaalleeżżyytteeggoo pprrzzyyggoottoow
waanniiaa ssiięę ddoo nniicchh oorraazz
aakkttyyw
n
e
g
o
u
d
z
i
a
ł
u
w
z
a
j
ę
c
i
a
c
h
,
a
t
a
k
ż
e
n
i
e
z
a
k
ł
ó
c
a
n
i
a
p
r
z
e
b
i
e
g
wnego udziału w zajęciach, a także niezakłócania przebieguu zzaajjęęćć pprrzzeezz nniieew
włłaaśścciiw
wee
zzaacchhoow
waanniiee,,
22)) uusspprraaw
wiieeddlliiw
wiiaanniiaa nniieeoobbeeccnnoośśccii w
w sszzkkoollee w
w tteerrm
miinniiee ddw
wóócchh ttyyggooddnnii oodd cchhw
wiillii ppoow
wrroottuu
ddoo sszzkkoołłyy,,
33)) pprrzzeessttrrzzeeggaanniiaa zzaassaadd kkuullttuurryy w
wssppóółłżżyycciiaa w
w ooddnniieessiieenniiuu ddoo kkoolleeggóów
w,,
44)) nnaauucczzyycciieellii ii iinnnnyycchh pprraaccoow
wnniikkóów
w sszzkkoołłyy,,
55)) pprrzzeecciiw
wssttaaw
wiiaanniiaa ssiięę pprrzzeejjaaw
woom
mw
wuullggaarrnnoośśccii ii bbrruuttaallnnoośśccii,,
66)) sszzaannoow
a
n
i
a
p
o
g
l
ą
d
ó
w
i
p
r
z
e
k
o
n
a
ń
wania poglądów i przekonań rreelliiggiijjnnyycchh iinnnnyycchh lluuddzzii,,
77)) w
włłaaśścciiw
weeggoo zzw
wrraaccaanniiaa ssiięę ddoo nnaauucczzyycciieellii ii iinnnnyycchh pprraaccoow
wnniikkóów
w sszzkkoołłyy oorraazz ppoozzoossttaałłyycchh
uucczznniióów
,
w,
88)) sszzaannoow
waanniiaa ggooddnnoośśccii ii nniieettyykkaallnnoośśccii oossoobbiisstteejj w
włłaassnneejj ii iinnnnyycchh,,
99)) ooddppoow
i
e
d
z
i
a
l
n
o
ś
c
i
z
a
w
ł
a
s
n
e
ż
y
c
i
e
,
z
d
r
o
w
i
e
i
h
i
wiedzialności za własne życie, zdrowie i higgiieennęę,,
1100)) nnoosszzeenniiaa sscchhlluuddnneeggoo ssttrroojjuu oorraazz ssttrroojjuu ggaalloow
weeggoo ppooddcczzaass uurroocczzyyssttoośśccii sszzkkoollnnyycchh ii
llookkaallnnyycchh,,
1111)) sszzaannoow
waanniiaa m
miieenniiaa w
włłaassnneeggoo ii ccuuddzzeeggoo,,
1122)) ddbbaałłoośśccii oo sspprrzzęętt ii ppoom
miieesszzcczzeenniiaa sszzkkoollnnee,,
1133)) ppooddppoorrzząąddkkoow
a
n
i
a
s
i
ę
wania się zzaalleecceenniioom
m ddyyrreekkttoorraa sszzkkoołłyy,, rraaddyy ppeeddaaggooggiicczznneejj,,

nnaauucczzyycciieellii oorraazz uussttaalleenniioom
m rraaddyy rrooddzziiccóów
w,, ssaam
moorrzząądduu sszzkkoollnneeggoo lluubb kkllaassoow
weeggoo,,
1144)) nniiee ooddddaallaanniiaa ssiięę w
w cczzaassiiee ttrrw
waanniiaa zzaajjęęćć ppoozzaa oobbiieekkttyy sszzkkoołłyy bbeezz zzggooddyy nnaauucczzyycciieellaa,,
1155)) nniiee kkoorrzzyyssttaanniiaa zz tteelleeffoonnóów
k
w koom
móórrkkoow
wyycchh w
w cczzaassiiee ttrrw
waanniiaa zzaajjęęćć lleekkccyyjjnnyycchh,,
1166)) rreepprreezzeennttoow
waanniiaa bbaarrw
w sszzkkoołłyy w
w kkoonnkkuurrssaacchh pprrzzeeddm
miioottoow
wyycchh oorraazz zzaaw
wooddaacchh ssppoorrttoow
wyycchh,,
1177)) ppookkrryyw
waanniiaa kkoosszzttóów
w sszzkkóódd m
maatteerriiaallnnyycchh,, kkttóórryycchh bbyyłł sspprraaw
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§§ 7755
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Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły.
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wnniioosskkuujjee,, ggddyy uucczzeeńń::
11)) zzaacchhoow
u
j
e
s
i
ę
w
s
p
o
s
ó
b
d
e
m
o
r
a
l
i
z
u
j
ą
c
y
,
b
ą
d
wuje się w sposób demoralizujący, bądźź aaggrreessyyw
wnnyy,, zzaaggrraażżaajjąąccyy zzddrroow
wiiuu ii żżyycciiuu
iinnnnyycchh uucczznniióów
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w sspprraaw
waacchh w
wyycchhoow
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wiązkowych i pozalekcyjnych sprawuje nauczyciel prowadzący zajęcia.
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Artykuł 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 81
1. Szkoła używa pieczęci urzędowych.
1) Pieczęć podłużna o treści:
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza
62-085 Skoki, ul. Poznańska 2
tel./fax 618124021, woj. wielkopolskie
NIP 766-17-56-891; REGON 000600556
2) Pieczęć okrągła o treści:
Szkoła Podstawowa w Skokach
2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne
przepisy.
3. Szkoła prowadzi księgi rachunkowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie
oraz sporządza sprawozdania jednostkowe z realizacji budżetu.
4. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z odrębnymi
przepisami.
§ 82
1. Szkoła posiada sztandar.
2. Szkoła posiada ceremoniał szkolny.
§82a
Ceremoniał szkolny i zasady używania sztandaru szkoły
1. Uroczystości szkolne i symbole szkolne.
Do najważniejszych uroczystości tworzących ceremoniał szkolny będziemy zaliczać:
g) rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego,
h) uroczystość wręczenia szkole sztandaru,
i) nadanie imienia szkole i odsłonięcie tablicy poświęconej patronowi,
j) inne uroczystości szkolne odbywające się z udziałem sztandaru szkoły (np. wręczenie
stypendiów Prezesa Rady Ministrów, uroczystości związane z patronem, pożegnanie uczniów
kończących szkołę, inne święto szkolne),
k) uroczystości związane ze świętami narodowymi:

-

11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości,

-

3 maja – Święto Narodowe 3 Maja,

uroczystości nawiązujące do ważnych wydarzeń historycznych w państwie i regionie to m.in:
-

1 września – agresja Niemiec hitlerowskich na Polskę,

-

17 września – agresja Rosji Sowieckiej na nasz kraj,

-

27 grudnia – wybuch Powstania Wielkopolskiego,

-

28 czerwca – Poznański Czerwiec 1956 roku.

Do najważniejszych symboli szkolnych zaliczamy:
g) godło szkoły
h) sztandar szkoły
2.Poczet sztandarowy w szkole
Sztandarem szkoły opiekuje się poczet sztandarowy (3 osoby) wybrany spośród zaproponowanych
przez radę pedagogiczną uczniów. Obok zasadniczego składu powinien zostać wybrany skład
„rezerwowy”.
Sztandar uczestniczy w najważniejszych uroczystościach szkolnych (wymienionych powyżej),
poza szkołą na zaproszenie innych szkół i instytucji oraz w uroczystościach państwowych i
regionalnych.
W przypadku, gdy poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych lub
ogłoszono żałobę narodową, sztandar powinien być ozdobiony czarnym kirem. Sposób
udekorowania flagi kirem: wstążka czarnej materii zaczyna się w lewym górnym rogu, a kończy w
połowie szerokości dolnej, czerwonej materii flagi. Nie jest określona szerokość kiru. Na
sztandarze wstążkę kiru przywiesza się w miejscu jego zamocowania na drzewcu od lewej górnej
strony do prawej. Podczas dłuższych przemarszów dopuszcza się możliwość trzymania sztandaru
na ramieniu. Jednak przy wchodzeniu na salę lub plac uroczystości zawsze należy pochylić go do
przodu.
3. W czasie uroczystości kościelnych sztandar jest wprowadzany i wyprowadzany bez podawania
komend. W czasie wprowadzania sztandaru wszyscy wstają. Poczet przechodzi przez kościół,

trzymając sztandar pod kątem 45% do przodu i staje po lewej lub po prawej stronie, bokiem do
ołtarza i do zgromadzonych wiernych, podnosząc sztandar do pionu.
W trakcie mszy św. lub innej uroczystości członkowie pocztu sztandarowego nie klękają, nie
przekazują znaku pokoju i nie wykonują żadnych innych gestów, stojąc cały czas w pozycji
„Baczność” lub „Spocznij”. Pochylenie sztandaru pod kątem 45% do przodu w pozycji
„Baczność” następuje w następujących sytuacjach:
a) podczas każdego podniesienia hostii: w czasie przemienienia, przed komunią św. oraz w trakcie
trzykrotnego podniesienia monstrancji przy wystawieniu Najświętszego Sakramentu;
b) podczas opuszczania trumny do grobu;
c) podczas ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci;
d) podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy przez wyznaczone delegacje; na każde polecenie
opuszczenia sztandaru wydane przez kapłana lub inną przemawiającą osobę.
4. Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie:
- uczeń: ciemne spodnie, biała koszula i krawat,
- uczennice: białe bluzki i ciemne spódnice
(ciemny kostium).
5. Insygnia pocztu sztandarowego:
- biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym w stronę
kołnierza, spięte na lewym biodrze,
- białe rękawiczki.
Insygnia pocztu sztandarowego przechowywane są w gabinecie dyrektora. Całością spraw
organizacyjnych pocztu zajmuje się opiekun pocztu wyznaczony przez dyrektora spośród
nauczycieli szkoły.
6. Opis zachowania uczniów w trakcie oficjalnych uroczystości:
a) wejście dyrektora szkoły (dyrektora wraz z zaproszonymi gośćmi) na początku uroczystości,
gdzie zgromadzona jest młodzież powinno być zapowiedziane przez prowadzącego: Szanowni
zebrani: pani/pan (imię i nazwisko), dyrektor (nazwa szkoły); co powinno spowodować przyjęcie
przez młodzież postawy stojącej;
f) osoba prowadząca uroczystość podaje komendę :

„Baczność”
„Poczet sztandarowy wprowadzić” – uczniowie bez nakryć głowy, zachowują postawę zasadniczą.
Poczet sztandarowy wchodzi na miejsce uroczystości. Jeśli droga przemarszu jest wąska, poczet
może iść „gęsiego”, przy czym osoba trzymająca sztandar idzie w środku. W trakcie przemarszu
wszyscy stoją, a sztandar należy pochylić pod kątem 45° do przodu. Poczet zajmuje miejsce po
lewej lub prawej stronie sali, przodem do zgromadzonych i podnosi sztandar do pionu. Poczet
sztandarowy może wchodzić przy dźwiękach werbli z odpowiednio dobraną melodią.
Po wprowadzeniu sztandaru, prowadzący podaje kolejną komendę:
„Do hymnu państwowego”- uczniowie odśpiewują hymn państwowy „Mazurek Dąbrowskiego”.
W trakcie hymnu sztandar jest pochylony pod kątem 45°.
Po odśpiewaniu hymnu prowadzący podaje komendę :
„Po hymnie” – uczestnicy uroczystości przyjmują postawę swobodną.
Hymn państwowy wykonywany jest na początku uroczystości, powinni go śpiewać wszyscy
zgromadzeni (ilość zwrotek dowolna).
Przed zakończeniem części oficjalnej uroczystości może być odśpiewany, jeśli jest, hymn szkoły.
Prowadzący podaje komendę:
„Do hymnu szkoły”
Po odśpiewaniu hymnu szkoły (sztandar pochylony pod kątem 45°)
prowadzący podaje komendę :
„Po hymnie” – uczestnicy uroczystości przyjmują postawę swobodną.
Na zakończenie części oficjalnej uroczystości prowadzący podaje komendę:
„Poczet sztandarowy wyprowadzić” zachowanie młodzieży i czynności pocztu są analogiczne do
sytuacji wprowadzania pocztu do sali. Po części oficjalnej i wyprowadzeniu sztandaru powinna się
zacząć część artystyczna uroczystości.
7. Sposób zachowania pocztu
Sztandarem wykonuje się następujące chwyty;
a) „Na ramię”
b) „Prezentuj”

c) „Do nogi”
Wykonując chwyt „Na ramię”, chorąży prawą ręką (pomagając sobie lewą) kładzie drzewce na
prawe ramię i trzyma je pod kątem 45o (w stosunku do ramienia).
Wykonując chwyt „Prezentuj” z położenia „Do nogi”, chorąży podnosi sztandar prawą ręką
pionowo do góry wzdłuż prawego ramienia. Następnie lewą ręką chwyta drzewce sztandaru tuż
pod prawą i opuszcza prawą rękę na całej długości, obejmując dolną cześć drzewca. Asysta
sztandaru w postawie zasadniczej.
Wykonując chwyt „Do nogi’ z położenia „Prezentuj” lub z położenia „Na ramię”, chorąży przenosi
sztandar prawą ręką (pomagając sobie lewą) do nogi.
Chwyt „Do nogi” wykonuje się na komendę: „Baczność”
Salutowanie sztandarem wykonuje się z postawy „Prezentuj”, chorąży robi zwrot w prawo skos z
równoczesnym wysunięciem lewej nogi w przód na odległość jednej stopy i pochyla sztandar w
przód do 45º. Po czasie „salutowania” przenosi sztandar do postawy „Prezentuj”.
Sztandar należy również pochylić podczas wciągania flagi państwowej na maszt oraz
w przypadku ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci.
d) Ceremoniał przekazania opieki nad sztandarem odbywa się w czasie uroczystego
zakończenia roku szkolnego w bezpośredniej obecności dyrektora szkoły.
Najpierw występuje poczet sztandarowy ze sztandarem, a następnie wychodzi nowy skład pocztu.
Jako pierwszy zabiera głos dotychczasowy chorąży pocztu sztandarowego, który mówi:
„Przekazujemy wam sztandar – symbol Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skokach,
opiekujcie się nim i godnie reprezentujcie naszą szkołę”,
na co chorąży nowego pocztu sztandarowego odpowiada:
"Przyjmujemy od was sztandar . Obiecujemy dbać o niego, sumiennie wypełniać swoje obowiązki i
być godnymi reprezentantami Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skokach”. Po tych
słowach dotychczasowa asysta przekazuje insygnia.
Chorąży salutuje sztandarem, nowy chorąży przyklęka na prawe kolano, całuje róg sztandaru, po
tym następuje przekazanie sztandaru, a następnie pozostałych oznak pocztu sztandarowego:
rękawiczek i szarf. Po przekazaniu sztandaru stary skład pocztu sztandarowego dołącza do
pozostałych w sali uczniów.
§83
1. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt zmian statutu szkoły i w przypadku braku rady
szkoły, uchwala jego zmiany lub uchwala statut.
2. Wniosek o zmianę statutu może wnieść dyrektor oraz każdy kolegialny organ szkoły, a także
organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący.

3. Dyrektor szkoły w ciągu 14 dni po nowelizacji statutu, opracowuje tekst jednolity statutu.
4. Dyrektor, po przygotowaniu tekstu jednolitego statutu, jest odpowiedzialny za jego
upublicznienie społeczności szkolnej.
5. Niniejszy statut udostępnia się wszystkim zainteresowanym.
6. Sprawy których nie regulują zapisy powyższego statutu są regulowane przez odrębne przepisy.
§ 84
1. Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Artykuł 11(uchwała RP z dnia 13.09.2022r.)
Organizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
§ 85
1. W przypadku zawieszenia zajęć w przypadkach określonych w przepisach prawa, na okres
powyżej dwóch dni, w szkole organizowane są zajęcia dla uczniów z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość – najpóźniej od trzeciego dnia zawieszenia tych zajęć.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor za zgodą organu prowadzącego i po
uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, może odstąpić od
organizowania dla uczniów zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
§ 86
1. Kształcenie na odległość realizowane jest z uwzględnieniem:
1) równomiernego obciążenia uczniów zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia;
2) zróżnicowania zajęć w każdym dniu;
3) możliwości psychofizycznych uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w
ciągu dnia;
4) łączenia przemiennego kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia;
5) ograniczeń wynikających ze specyfiki zajęć;
6) konieczności zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego ze specyfiki zajęć.
2. Dzienny rozkład zajęć uczniów oraz dobór narzędzi pracy zdalnej uwzględniają zalecenia
medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń umożliwiających pracę zdalną (komputer,
telewizor, telefon) oraz wiek uczniów i etap kształcenia.
3. Wykorzystując różnorodne narzędzia służące kształceniu na odległość nauczyciele uwzględniają
kwestię ochrony danych osobowych, w szczególności danych szczególnej kategorii przetwarzania i
wizerunku użytkowników.
§ 87
1. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w
szczególności z wykorzystaniem:
1) e-dziennika;
2) materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego
do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub
przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
i okręgowych komisji egzaminacyjnych;
3) innych, niż wymienione w pkt 1-2, materiałów wskazanych przez nauczyciela.
4) przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających
zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia;
5) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji
między nauczycielem, uczniem lub rodzicem (e-mail, czat);

6) z wykorzystaniem narzędzi do prowadzenia wideokonferencji, umożliwiających prowadzenie
lekcji online - platforma MICROSOFT Teams, lub w wypadku awarii systemu na innej platformie
np. SKYPE, CLICKMEETING, ZOOM, WHEREBY, WHATSAPP;
7) przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji
przez ucznia w domu.
§ 88
1. Nauczyciele są zobowiązani do prowadzenia na bieżąco dokumentacji działań edukacyjnych –
zajęć on-line, prac i aktywności poleconych do realizacji uczniom, prac domowych uczniów,
ewentualnych sprawdzianów.
2. Obecność uczniów na zajęciach potwierdzana jest poprzez
1) zalogowanie się przez ucznia w godzinach zajęć do platformy, na której prowadzone są zajęcia;
2) potwierdzenie przez ucznia udziału komunikatem „jestem” wysłanym przy pomocy
komunikatora tekstowego na platformie MICROSOFT Teams lub poprzez udzielenie „krótkiej
odpowiedzi” na zadane pytanie;
3) wysłanie przez ucznia nauczycielowi lub zaprezentowanie w trakcie zajęć wytworu
uczniowskiego (np. pracy, obliczeń itp.);
4) odnotowywanie obecności uczniów w wideo spotkaniach z nauczycielem i wychowawcą,
częstotliwość wysyłania zadań/ kart pracy na podany email przez nauczyciela oraz wysyłania
wiadomości przez e-dziennik.
3. Wychowawca pozostaje w kontakcie z uczniami i rodzicami oraz na bieżąco monitoruje
realizację obowiązku szkolnego przez uczniów, sprawdzając ich obecność na zajęciach on-line. W
przypadku nieobecności ustala powód tego zdarzenia kontaktując się z rodzicami poprzez dziennik
elektroniczny/telefon/e-mail lub inny sposób ustalony z rodzicami ucznia.
4. W przypadku trudności w realizacji zadań ww. wychowawca niezwłocznie informuje o tym
fakcie Dyrektora.
§ 89
1. Uczeń oraz rodzic/opiekun prawny ucznia ma możliwość konsultacji z nauczycielem poprzez:
1) e-dziennik;
2) wideokonferencje;
3) kontakt mailowy;
4) rozmowę telefoniczną, w przypadku braku możliwości kontaktu za pośrednictwem narzędzi
dostępnych online – we wskazanych przez nauczyciela dniach i godzinach. Numer telefonu
nauczyciela, tylko za jego zgodą, udostępniany będzie na prośbę rodzica;
5) bezpośredni kontakt.
2. O terminach i możliwych formach kontaktu (kontakt bezpośredni lub wideokonferencja) z
nauczycielami, rodzice/opiekunowie prawni uczniów oraz uczniowie zostaną poinformowani
poprzez e-dziennik/mailem przez wychowawcę klasy w 3 dniu zawieszenia zajęć.

§ 90
1. W przypadku braku technicznej możliwości korzystania z kształcenia na odległość z
wykorzystaniem Internetu, rodzice przekazują tę informację telefonicznie do sekretariatu szkoły
lub do wychowawcy klasy.
2. Na wniosek rodziców ucznia dyrektor może zorganizować na terenie szkoły zajęcia w
bezpośrednim kontakcie z nauczycielem lub inną osobą prowadzącą te zajęcia bądź z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, jeśli możliwe jest zapewnienie
bezpiecznych i higienicznych warunków nauki na terenie szkoły oraz na danym terenie nie
występują zdarzenia, które mogą zagrozić bezpieczeństwu lub zdrowiu ucznia.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, rodzic może złożyć elektronicznie (poprzez e-dziennik lub
wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na ogólny adres e-mail szkoły) lub w formie
papierowej w sekretariacie szkoły.
§ 91
1. W ramach aktywności związanych z kształceniem na odległość z wykorzystaniem Internetu,
nauczyciele zobowiązani są do przekazania uczniom i rodzicom informacji o konieczności i
sposobach zachowania bezpieczeństwa w sieci.
2. Wykorzystywane platformy i inne narzędzia kontaktu online powinny gwarantować
zapewnienie ochrony wizerunku nauczyciela i ucznia.
3. W ramach kształcenia na odległość obowiązkiem nauczyciela jest przestrzeganie praw
autorskich dotyczących materiałów przekazywanych uczniom do zdalnej nauki.
4. Wszelkie trudności związane z realizacją kształcenia na odległość, nauczyciele zobowiązani są
do zgłaszania do dyrektora szkoły, niezwłocznie po ich wystąpieniu.
§ 92
1. Do obowiązków nauczycieli, w przypadku organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość, należy w szczególności:
1) określenie sposobu monitorowania postępów uczniów oraz sposobu weryfikacji wiedzy i
umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w
nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach;
2) dobór źródeł i materiałów niezbędnych do realizacji zajęć, w tym materiałów w postaci
elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać;
3) wspieranie rodziców w organizacji kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych poprzez:
a) przygotowywanie i przekazywanie rodzicom uczniów zadań z instrukcją wykonania oraz
materiałów,
b) kontakt z uczniami, jeżeli jest to możliwe;
4) w przypadku pedagogów i psychologów szkolnych, pedagoga specjalnego prowadzenie porad i
konsultacji, grup wsparcia związanych ze zgłaszanymi przez rodziców i uczniów problemami;
5) w przypadku logopedów, terapeutów pedagogicznych opracowanie i przekazanie rodzicom
ćwiczeń doskonalących i utrwalających nabyte umiejętności oraz dokładne instrukcje, jak te

ćwiczenia wykonywać, np. filmy instruktażowe, zestawy ćwiczeń, karty pracy, wykaz
najefektywniejszych metod pracy wraz z instrukcją ich zastosowania;
6) w przypadku nauczyciela bibliotekarza prowadzenie działalności o charakterze propagatorskim
wskazującym, np. strony internetowe największych bibliotek w Polsce oraz serwisów
internetowych udostępniających audiobooki, w tym z lekturami szkolnymi, a także udostępnianie
w wersji elektronicznej według potrzeb nauczycieli, rodziców i uczniów podręczników,
materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz innych materiałów bibliotecznych;
2. W przypadku odstąpienia od organizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia
na odległość nauczyciele mogą, w okresie zawieszenia zajęć przekazywać lub informować
rodziców oraz uczniów o dostępnych materiałach i możliwych sposobach utrwalania wiedzy i
rozwijania zainteresowań przez ucznia w miejscu zamieszkania poprzez e-dziennik lub adres email wskazany przez rodziców/uczniów do kontaktu.
§ 93
1. Formami działalności dydaktyczno-wychowawczej, w przypadku organizacji zajęć z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, są:
1) zajęcia edukacyjne realizowane zgodnie ze szkolnym planem nauczania opracowanym dla
danego oddziału z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość,;
2) konsultacje ucznia z nauczycielami i specjalistami, z wykorzystaniem środków komunikacji
elektronicznej zapewniających wymianę informacji pomiędzy nimi, np. za pośrednictwem
dzienników elektronicznych, poczty elektronicznej, forum na platformie elektronicznego
wspomagania zajęć, forum społecznościowego lub telefonu;
3) konsultacje rodzica z nauczycielami i specjalistami z wykorzystaniem środków komunikacji
elektronicznej zapewniających wymianę informacji pomiędzy nimi, jw.
2. Zajęcia z uczniem prowadzone są:
1) online:
a) w grupach tworzonych z poszczególnych oddziałów lub w grupach międzyoddziałowych, lub w
innych uznanych przez nauczyciela za właściwe,
b) indywidualnie z uczniem/wychowankiem;
2) offline:
a) za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub innych komunikatorów internetowych,
b) z wykorzystaniem nagrań video przygotowanych przez nauczycieli.”

Artykuł 12(uchwała RP z dnia 13.09.2022r.)
Ocenianie uczniów z uwzględnieniem ich potencjalnych trudności adaptacyjnych spowodowanych
różnicami kulturowymi lub związanymi ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym
wcześniejszym kształceniem za granicą.
§ 94
1. W związku z tym, że ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia uczniowi zrozumienie
czytanego tekstu w dostosowaniach wymagań pisemnych prac uwzględniać należy:
1) przedłużenie czasu przeprowadzania prac pisemnych nie więcej niż o 15 minut ze wszystkich
przedmiotów z wyjątkiem arkuszy z języków obcych nowożytnych;
2) korzystanie przez ucznia ze słownika dwujęzycznego w wersji papierowej lub elektronicznej;
3) w przypadku języka polskiego zastosowanie przez nauczycieli szczegółowych zasad oceniania
rozwiązań zadań otwartych podanych uczniowi do wiadomości;
4) stosowanie języka instrukcji w komunikacji (krótkie polecenia, np. ułóż, narysuj, wskaż);
5) instrukcję dotyczącą zadania dostosowaną do umiejętności językowych ucznia;
6) udział pomocy nauczyciela w przypadku gdy, uczeń korzysta z ww. pomocy w pisaniu albo w
pisaniu i czytaniu poleceń zawartych w pracy pisemnej. Przebieg pracy pisemnej jest rejestrowany
za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk. Zapis dźwiękowy stanowi integralną część pracy
pisemnej zarejestrowaną na nośniku elektronicznym.
2. W ocenianiu bieżącym z uczniem przybywającym z zagranicy uwzględniać:
1) korzystanie podczas lekcji ze słownika dwujęzycznego,
2) każdą formę wypowiedzi świadczącą o zrozumieniu zagadnienia m.in. z użyciem mowa ciała
lub gestów;
3) w wypowiedziach uczniów ich komunikacyjność;
4) ocenianie tych elementów, które możliwe są do oceny, np. wyszukiwanie informacji przez
ucznia;
5) zaangażowanie w pracę, podejmowanie prób rozwiązania zadania, problemu;
6) postępy ucznia.
3. W ocenianiu bieżącym rezygnować z oceny sumującej wyrażonej cyfrą na rzecz oceniania
kształtującego.
4. W pracy z uczniem przybywającym z zagranicy stosować przede wszystkim formy włączające
go w pracę zespołową oddziału. (uchwała RP z dnia 13.09.2022r.)

