Załącznik do uchwały Nr 15/2017-18
Rady Pedagogicznej
Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego
w Suchaniu
z dnia 22 listopada 2017r.

STATUT
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. JANUSZA
KUSOCIŃSKIEGO
W SUCHANIU
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§1.
1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
1) szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Janusza Kusocińskiego w
Suchaniu ;
2) ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty;
3) ustawie prawo oświatowe– należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia
2016r. Prawo oświatowe;
4) statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej im. Janusza
Kusocińskiego w Suchaniu;
5) Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Samorządzie Uczniowskim i Radzie Rodziców –
należy przez to rozumieć organy działające w szkole;
6) uczniach – należy przez to rozumieć uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej
im. Janusza Kusocińskiego w Suchaniu;
7) wychowankach – należy przez to rozumieć dzieci odbywające obowiązkowe roczne
przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im.
Janusza Kusocińskiego w Suchaniu;
8) rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców lub prawnych opiekunów oraz osoby
(podmioty) sprawujące pieczę na dzieckiem;
9) nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego Szkoły;
10) wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece
wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w Szkole;
11) wychowawcy świetlicy – należy przez to rozumień nauczyciela pracującego w świetlicy
szkolnej;
12) organie prowadzącym Szkołę – należy przez to rozumieć Gminę Suchań;
13) organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą – należy przez to rozumieć
Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie;
14) klasach gimnazjalnych – należy przez to rozumieć klasy wygaszanego Gimnazjum
Publicznego w Suchaniu;
15) oddziale przedszkolnym – należy przez to rozumieć oddział przedszkolny 6-latków
odbywających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne;
16) egzaminie ósmoklasisty – należy przez to rozumieć egzamin przeprowadzony w
ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, sprawdzający wiadomości i umiejętności
ucznia określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego;
17) egzaminie gimnazjalnym – należy przez to rozumieć egzamin przeprowadzany w
ostatnim roku nauki w gimnazjum (obecnie w trzeciej klasie gimnazjalnej),
sprawdzający wiadomości i umiejętności ucznia określone w podstawie programowej
kształcenia ogólnego;
18) występujące w statucie skróty należy rozumieć w następujący sposób:
a) WSO- szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania, o których mowa w
ustawie o systemie oświaty,
b) WSDZ – Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego,
c) PPP – poradnia psychologiczno-pedagogiczna
d) SKW – Szkolny Klub Wolontariusza.
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2. Nazwa i typ szkoły:
Szkoła używa
nazwy: Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Suchaniu
z siedzibą przy ul. Kardynała Augusta Hlonda nr 1.
3. Szkoła jest publiczną ośmioletnią szkołą podstawową , a organ prowadzący szkołę to Gmina
Suchań z siedzibą przy ul. Pomorskiej 72 w Suchaniu.
4. Nadzór nad działalnością szkoły sprawuje:
1) w zakresie spraw finansowych i administracyjnych - Burmistrz Suchania;
2) w zakresie spraw pedagogicznych – Zachodniopomorski Kurator Oświaty.
5. Szkoła jest jednostką budżetową.
6.Szczegółowe zasady gospodarki finansowej szkoły regulują odrębne przepisy.
7.Cykl kształcenia w szkole wynosi osiem lat i składa się z dwóch etapów:
1) pierwszy etap edukacyjny obejmuje klasy I-III;
2) drugi etap edukacyjny obejmuje klasy IV-VIII.
8. Szkoła prowadzi oddział przedszkolny dla dzieci sześcioletnich. Dopuszcza się przyjęcie
dzieci pięcioletnich na wniosek rodziców w miarę wolnych miejsc.
9. Szkoła prowadzi oddziały gimnazjalne z wygaszanego z mocy ustawy Gimnazjum
Publicznego w Suchaniu.
1) cykl kształcenia w oddziałach gimnazjalnych wynosi trzy lata (trzeci etap edukacyjny);
2) w roku szk. 2017/18 funkcjonują w szkole klasy IIG i IIIG;
3) w roku szkolnym 2018/19 funkcjonuje tylko klasa IIIG.
§2.
1. Celem działania szkoły jest:
1) umożliwienie uczniom nabycia kompetencji kluczowych określonych w podstawie
programowej kształcenia ogólnego w celu przygotowania ich do świadomego
funkcjonowania we współczesnym świecie i sprostania jego wyzwaniom;
2) realizacja wymagań państwa określonych w rozporządzeniu w sprawie wymagań wobec
szkół;
3) kształtowanie środowiska wychowawczego sprzyjającego realizowaniu celów i zasad
określonych w koncepcji pracy szkoły oraz programie wychowawczo – profilaktycznym;
a) w szkole obowiązują następujące zasady:
- równości praw każdego ucznia bez względu na narodowość, pochodzenie, status
społeczny czy warunki zdrowotne,
- celem wszystkich podejmowanych w szkole działań w zakresie nauczania
i wychowania jest uczeń i jego dobro;
b) celem działalności szkoły jest w szczególności:
- zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości
podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów,
- kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne
funkcjonowanie we współczesnym świecie,
- tworzenie uczniom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego, psychicznego
i fizycznego w poszanowaniu ich godności i wolności światopoglądowej oraz
przygotowanie ich do dalszego kształcenia,
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-

zapewnienie uczniom i wychowankom bezpieczeństwa oraz właściwych relacji
interpersonalnych, wolnych od agresji i przemocy,
- dbanie o wszechstronny rozwój zainteresowań i talentów uczniów poprzez
organizację min. zajęć pozalekcyjnych,
- inspirowanie uczniów do twórczej aktywności,
- motywowanie uczniów do osiągania lepszych wyników w nauce i sporcie,
- propagowanie zdrowego stylu życia,
- przestrzegania zasad kultury osobistej i kultury języka;
4) wychowanie do wartości określonych w dokumentach wychowawczych szkoły
i kształtowanie postaw adekwatnych do tych wartości;
a) najważniejsze wartości to:
- wolność ,
- miłość do Ojczyzny,
- godność,
- sprawiedliwość,
- odpowiedzialność,
- uczciwość;
b) kształtowane postawy to przede wszystkim:
- etyczno-moralne,
- patriotyczne i obywatelskie,
- tolerancja,
- szacunek dla pracy własnej i innych ludzi,
- troska o zdrowie własne i innych.
2. Do zadań szkoły należy w szczególności:
1) kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałość o wzbogacanie
zasobu słownictwa uczniów;
2) przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym poprzez stwarzanie
uczniom warunków do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i
wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjnokomunikacyjnych;
3) wszechstronne przygotowanie uczniów do samokształcenia i świadomego wyszukiwania,
selekcjonowania i wykorzystywania informacji;
4) wychowanie uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania mediów;
5) edukacja zdrowotna, której celem jest kształtowanie u uczniów nawyku dbałości o
zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego
zdrowiu;
6) kształtowanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i
społecznemu, takie jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość,
poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność,
przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania
inicjatyw oraz do pracy zespołowej;
7) kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego
narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji;
8) zapobieganie wszelkiej dyskryminacji;
9) podejmowanie działań mających na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju
każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości;
10) realizacja zadań wynikających z innych przepisów.
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§3.
1. Szkoła realizuje swoje zadania i cele poprzez podejmowanie działań wynikających z zapisów
rozporządzenia w sprawie wymagań wobec szkół , a w szczególności:
1) realizację celów kształcenia określonych w podstawie programowej;
2) realizację koncepcji pracy szkoły opracowanej przez nauczycieli, rodziców i uczniów oraz
pracowników szkoły;
3) realizację opracowanego we współpracy ze wszystkimi organami szkoły i uchwalonego na
każdy rok szkolny przez radę pedagogiczną planu pracy szkoły;
4) realizację programu wychowawczo-profilaktycznego, uchwalonego przez radę rodziców w
porozumieniu z radą pedagogiczną i modyfikowanego w razie potrzeb;
5) współpracę z uczelnią wyższą w zakresie wychowania i organizacji procesów edukacyjnych
oraz praktyk pedagogicznych;
6) ocenianie wspierające rozwój uczniów, którego szczegółowe zasady określone są w
niniejszym statucie;
7) indywidualizację procesu nauczania i uczenia się umożliwiającą osiągnięcie sukcesu przez
każdego ucznia na miarę jego możliwości;
8) umożliwianie wszechstronnego rozwoju uczniów poprzez organizację różnorodnych form
aktywności, rozwijania indywidualnych talentów, motywowania do udziału w konkursach,
olimpiadach, przeglądach itp., umożliwiających rozwijanie zdolności kierunkowych i
weryfikację nabytej wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej;
9) podejmowanie innych działań służących wzmacnianiu efektywności procesów
edukacyjnych sprzyjających rozwojowi każdego ucznia.
2. W zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez:
1) organizację współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi
instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży;
2) organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi;
3) umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,
językowej i religijnej.
3. Z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia.
4. Organizację i formy współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania,
opieki i profilaktyki.
5. Organizację współdziałania ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami.
§4.

1. Organami Szkoły Podstawowej są:
1) Dyrektor szkoły;
2) Rada Pedagogiczna;
3) Samorząd Uczniowski;
4) Rada Rodziców.
2. Dyrektor szkoły:
1) wykonuje zadania określone w art. 68 ust.1 ustawy Prawo oświatowe;
2) kieruje jednostką organizacyjną samorządu gminnego;
3) jest kierownikiem zakładu pracy dla podległych pracowników;
4) przewodniczy radzie pedagogicznej;
5) reprezentuje szkołę na zewnątrz;
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3.

4.

5.

6.

6) sprawuje nadzór pedagogiczny na podstawie odrębnych przepisów;
7) stwarza warunki harmonijnego rozwoju uczniów i nauczycieli, organizuje odpowiednią
opiekę uczniom przebywającym w szkole;
8) organizuje dodatkowe zajęcia edukacyjne określone w art.64 ustawy o systemie oświaty;
9) wykonuje zadania administracji publicznej poprzez wydawanie decyzji administracyjnych;
10) dysponuje środkami finansowymi szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe
wykorzystanie;
11) współpracuje z radą rodziców, radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim i innymi
instytucjami i osobami;
12) współpracuje z bibliotekarzem szkolnym w zakresie zakupu do biblioteki podręczników,
materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów
bibliotecznych;
13) gospodaruje zakupionymi podręcznikami i materiałami we współpracy z bibliotekarzem
szkolnym oraz organizuje obrót podręcznikami używanymi;
14) określa szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników i materiałów
edukacyjnych.
Dyrektor może powoływać zespoły i komisje zadaniowe do realizacji określonych zadań. W
skład zespołów i komisji mogą wchodzić nauczyciele, inni pracownicy szkoły, rodzice. Zakres
zadań i kompetencji zespołów lub komisji określa dyrektor w drodze zarządzenia;
1) tryb wydawania zarządzeń przez dyrektora :
a) dyrektor wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z zapewnieniem
wychowankom i pracownikom bezpiecznych warunków pracy, pobytu, opieki,
b) dyrektor wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z właściwą
organizacją procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w szkole,
c) zarządzenia dyrektora podlegają ogłoszeniu w Księdze Zarządzeń i na tablicy ogłoszeń.
Tworzy się stanowisko wicedyrektora szkoły;
1) stanowisko wicedyrektora powierza i odwołuje z niego dyrektor, po zasięgnięciu opinii
organu prowadzącego oraz rady pedagogicznej;
2) do zakresu działania wicedyrektora należy przede wszystkim kierowanie bieżącym
funkcjonowaniem szkoły;
3) szczegółowy zakres kompetencji wicedyrektora określa dyrektor powierzający to
stanowisko;
4) w sytuacji, gdy dyrektor nie może pełnić obowiązków służbowych, zakres zastępstwa
wicedyrektora rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje dyrektora.
Rada pedagogiczna działa na zasadach określonych w ustawie Prawo oświatowe, a w
szczególności realizuje kompetencje zapisane w art. 70 wymienionej ustawy;
1) nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej
spraw, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i
innych pracowników szkoły;
2) wewnętrzną organizację prac rady wynikającą z przepisów prawa oświatowego określa
regulamin uchwalony przez członków rady pedagogicznej.
Samorząd uczniowski;
1) samorząd uczniowski stanowi reprezentację wszystkich uczniów szkoły;
2) tryb wybierania uczniów do samorządu oraz jego kompetencje i zasady funkcjonowania
wynikające z ustawy o systemie oświaty i przepisów wykonawczych określa regulamin
działania samorządu uczniowskiego.
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7. Rada rodziców jest organem skupiającym przedstawicieli rodziców wszystkich oddziałów
szkoły;
1) tryb wybierania członków rady rodziców, rad oddziałowych oraz kompetencje i zasady ich
funkcjonowania, wynikające z ustawy prawo oświatowe, określa regulamin rady
rodziców;
2) szkoła współdziała z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki
poprzez:
a) organizację zebrań dotyczących organizacji pracy w szkole,
b) organizację spotkań doskonalących kompetencje rodziców w zakresie wychowania
dzieci,
c) organizację uroczystości szkolnych określonych szczegółowo w planie pracy szkoły,
d) tworzenie przestrzeni do wspólnych ustaleń dotyczących wartości wychowania dzieci,
e) angażowanie rodziców do pomocy w organizacji m.in. imprez klasowych, szkolnych,
wycieczek turystyczno-krajoznawczych zgodnie z planem pracy szkoły .
1.

2.
3.

4.

§5.
Organy szkoły współdziałają ze sobą w celu realizacji zadań szkoły;
1) płaszczyzny współpracy organów szkoły określone są w szczególności w wymaganiach
wobec szkół;
2) bieżąca wymiana informacji pomiędzy organami szkoły odbywa się za pomocą
powszechnie dostępnych sposobów komunikacji, a w sprawach dotyczących osób
fizycznych oraz kompetencji przypisanych ustawowo do danych organów w formie
korespondencji pisemnej bądź elektronicznej, gwarantującej jej utrwalenie;
3) dyrektor szkoły umożliwia dostęp do pomieszczeń szkoły przedstawicielom
poszczególnych organów w razie potrzeb;
4) dyrektor szkoły inicjuje spotkania wszystkich organów minimum dwa razy w ciągu roku
szkolnego oraz w razie potrzeb;
5) przedstawiciele rady rodziców i samorządu uczniowskiego mogą uczestniczyć w
analitycznych posiedzeniach rady pedagogicznej podsumowujących działania szkoły w
danym semestrze;
6) organy szkoły współpracują ze sobą w celu podnoszenia poziomu jej pracy;
7) formy współpracy określane są na bieżąco w zależności od potrzeb.
Spory pomiędzy organami rozstrzygane są na terenie szkoły za pomocą mediatorów
powoływanych przez te organy.
Jeżeli stroną konfliktu jest uczeń, jego procedura odwoławcza następuje kolejno:
1) do wychowawcy klasy lub przedstawiciela samorządu uczniowskiego (w zależności od
rodzaju sprawy);
2) pedagoga szkolnego;
3) wicedyrektora;
4) dyrektora szkoły.
Jeżeli stroną konfliktu jest rodzic, jego procedura odwoławcza następuje kolejno:
1) do wychowawcy klasy lub przewodniczącego Rady Rodziców (w zależności od rodzaju
sprawy);
2) pedagoga szkolnego;
3) wicedyrektora;
4) dyrektora szkoły.
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5. Jeżeli stroną konfliktu jest nauczyciel, odwołuje się do dyrektora szkoły.
6. Jeżeli w sporze między organami uczestniczy dyrektor, to strony mogą zwrócić się
z wnioskiem o rozpatrzenie sporu do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór
pedagogiczny (stosownie do istoty sporu).
7. Konflikt pomiędzy dyrektorem a nauczycielami rozpatruje na pisemny wniosek jednej ze
stron organ prowadzący szkołę.
§6.
1. Do realizacji celów statutowych szkoła posiada następującą bazę:
1) sale dydaktyczne w budynku szkolnym;
2) pracownię komputerową;
3) salę gimnastyczną z zapleczem;
4) zespół boisk sportowych;
5) bibliotekę szkolną;
6) gabinet profilaktyki zdrowotnej -gabinet pielęgniarki;
7) świetlicę z dożywianiem;
8) stołówkę z zapleczem kuchennym;
9) pomieszczenia administracyjno-gospodarcze.
2. Szkoła jest wyposażona w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności szkolnego zestawu
programów nauczania, a w oddziałach przedszkolnych – przyjętego programu wychowania
przedszkolnego.
3. W szkole znajdują się ponadto:
1) pomieszczenia dla działalności organizacji uczniowskich, Samorządu Uczniowskiego oraz
sklepiku szkolnego;
2) archiwum;
3) szatnie dla uczniów i wychowanków oddziałów przedszkolnych.
4. Zapewnia się możliwość bezpłatnego korzystania z pomieszczeń szkolnych:
1) w czasie imprez i uroczystości organizowanych dla uczniów zgodnie z kalendarzem imprez
i uroczystości oraz przez pracodawcę dla pracowników szkoły;
2) w czasie imprez organizowanych z inicjatywy Rady Rodziców w celu zdobycia funduszy na
działalność statutową szkoły.
5. W pozostałych przypadkach nie związanych ze statutową działalnością szkoły korzystanie
z pomieszczeń szkolnych jest odpłatne;
1) odpłatność za wynajem pomieszczeń szkolnych ustala Dyrektor zgodnie ze swoimi
pełnomocnictwami do wykonywania czynności służbowych.
6. W pomieszczeniach szkoły (sale lekcyjne) zapewnia się uczniom możliwość pozostawienia
części podręczników i przyborów szkolnych.
7. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych zapewnia się ciepłą i zimną bieżącą wodę oraz
środki higieny osobistej.
8. W szkole działa świetlica z dożywianiem dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać
w szkole ze względu na czas pracy rodziców lub organizację dojazdu do szkoły;
1) świetlica jest czynna w każdym dniu zajęć szkolnych od chwili przyjazdu uczniów
dojeżdżających do odjazdu po zajęciach lekcyjnych;
2) w świetlicy szkolnej z dożywianiem prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych.
Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25;
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3)
4)
5)
6)

7)
8)

szczegółowe zasady korzystania ze świetlicy określa regulamin zatwierdzony przez
kierownika świetlicy i udostępniony na tablicy ogłoszeń w świetlicy;
kierownikowi świetlicy bezpośrednio podlegają wychowawcy świetlicy. Cały personel
pedagogiczny wchodzi w skład Rady Pedagogicznej szkoły;
nadzór pedagogiczny nad wychowawcami świetlicy pełni dyrektor;
dokumentacja świetlicy:
a) roczny plan pracy i comiesięczny każdego wychowawcy,
b) dzienniki zajęć,
c) regulamin świetlicy szkolnej z dożywianiem,
d) siatka godzin pracy wychowawców świetlicy (wraz z grafikiem dyżurów),
e) ramowy rozkład dnia,
f) tygodniowy rozkład zajęć dla poszczególnych grup wychowawczych,
g) dokumentacja żywienia i finansowa dotycząca wpłat za wyżywienie wg odrębnych
przepisów;
świetlica prowadzi zajęcia według własnego planu zgodnego z planem dydaktycznowychowawczym szkoły;
do podstawowych form pracy świetlicy należą:
a) zajęcia plastyczne,
b) zajęcia techniczne,
c) zajęcia umuzykalniające,
d) zajęcia dydaktyczne,
e) gry i zabawy (ruchowe, zręcznościowe, stolikowe, dydaktyczne),
f) pomoc uczniom słabszym,
g) nauka własna(odrabianie lekcji),
h) zajęcia ruchowe i rekreacyjne,
i) zajęcia dowolne,
j) opieka nad uczniami w trakcie przyjazdu do szkoły i odjazdu do domu autobusami
szkolnymi.

9. Stołówka szkolna znajduje się w budynku szkoły;
1) w stołówce zapewnia się uczniom higieniczne warunki i możliwość spożycia co najmniej
jednego ciepłego posiłku w czasie pobytu w szkole;
2) zasady organizacji żywienia w stołówce szkolnej, odpłatności za wyżywienie i zwolnień
osób uprawnionych z opłat za posiłki w szczególnych sytuacjach regulują odrębne
przepisy.
10. W budynku szkolnym zorganizowana jest biblioteka;
1) w skład biblioteki wchodzą:
a) wypożyczalnia,
b) czytelnia,
c) sala audiowizualna
d) centrum multimedialne;
2) pomieszczenia biblioteki umożliwiają:
a) gromadzenie i opracowanie zbiorów,
b) udostępnianie zbiorów bibliotecznych w czasie zajęć lekcyjnych i po ich
zakończeniu,
c) korzystanie ze zbiorów w czytelni,
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d) korzystanie ze środków audiowizualnych w czytelni i sprzętu komputerowego w
pracowni multimedialnej,
e) prowadzenie zajęć dydaktycznych (bibliotecznych, czytelniczych) w czytelni;
3) biblioteka stosując właściwe sobie metody i środki pełni funkcję:
a) kształcąco – wychowawczą poprzez:
- rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych,
- przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji,
- kształcenie kultury czytelniczej,
- wdrażanie do poszanowania książki,
- udzielanie nauczycielom pomocy w ich pracy i doskonaleniu zawodowym;
b) opiekuńczo – wychowawczą poprzez:
- współdziałanie z nauczycielami,
- wspieranie prac mających na celu wyrównanie różnic intelektualnych,
- otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych,
- pomoc uczniom mającym trudności w nauce;
c) kulturalną poprzez działania zmierzające do rozwijania życia kulturalnego;
4) z biblioteki mogą korzystać:
a) uczniowie,
b) nauczyciele i inni pracownicy szkoły,
c) rodzice,
d) inne osoby
na zasadach określonych w regulaminie biblioteki.
5) status użytkownika biblioteki potwierdza karta biblioteczna;
6) ewidencję użytkowników prowadzi bibliotekarz;
7) biblioteka jest czynna w każdym dniu zajęć szkolnych;
8) godziny pracy biblioteki ustala dyrektor dostosowując je do potrzeb uczniów;
9) bezpośredni nadzór nad pracą biblioteki pełni dyrektor;
10) dyrektor ustala szczegółowy zakres obowiązków pracowników biblioteki,
z uwzględnieniem m.in. przepisów ustawy Prawo oświatowe;
11) pracownicy biblioteki współdziałają z dyrekcją szkoły w zakresie wykonywania zadań
określonych w niniejszym statucie.
1.

2.
3.

4.

§7.
Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw
świątecznych, ferii zimowych i letnich określa w drodze rozporządzenia minister właściwy do
spraw oświaty i wychowania. Modułem organizacyjnym roku szkolnego jest semestr.
Semestr pierwszy trwa od początku roku szkolnego do ostatniego piątku stycznia. Semestr
drugi trwa do dnia zakończenia zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym.
Zajęcia dydaktyczne w szkole odbywają się w systemie jednozmianowym. Czas rozpoczęcia
i zakończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii określa minister właściwy do spraw
oświaty i wychowania, w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.
Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych
i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony przez dyrektora szkoły
i zaopiniowany przez radę pedagogiczną na podstawie zatwierdzonego arkusza
organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia edukacyjne i wychowawcze, prowadzone
w systemie klasowo-lekcyjnym.
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5. Nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne (tzw. czynności dodatkowe nauczycieli prowadzone w
ramach 40 godz. tygodnia pracy, wynikające z potrzeb statutowych szkoły, niepłatne dla
nauczycieli) prowadzone są w grupach klasowych, międzyklasowych lub międzyoddziałowych.
Szczegółową organizację zajęć pozalekcyjnych ustala corocznie dyrektor szkoły w oparciu o
opinię Rady Pedagogicznej.
6. W szkole dopuszcza się realizację obowiązku szkolnego poza nią w drodze decyzji dyrektora,
po spełnieniu warunków określonych w ustawie Prawo oświatowe.
7. Realizacja zajęć w formie wyjazdów, wycieczek odbywa się w zgodzie ze szkolnym
regulaminem wycieczek szkolnych wydanym w formie zarządzenia przez dyrektora.
8. W okresie od 1 września 2017r. do 31 sierpnia 2019r. w szkole funkcjonują oddziały
gimnazjalne;
1) uczniowie klas gimnazjalnych podlegają zapisom niniejszego statutu, w tym w punktach
dotyczących uczniów szkoły podstawowej w zakresie oceniania, właściwego zachowania,
stroju, używania telefonów komórkowych, nagród i kar, praw i obowiązków ucznia
pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
9. W szkole funkcjonują oddziały przedszkolne, realizujące program obowiązkowego rocznego
przygotowania przedszkolnego, zgodny z obowiązującą podstawą programową;
1) szczegółową organizację oddziałów przedszkolnych w danym roku szkolnym określa
arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły. W arkuszu organizacji
określa się w szczególności czas pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych oraz
liczbę zatrudnionych nauczycieli;
2) oddział przedszkolny realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty,
Prawo oświatowe oraz przepisach wydanych na ich podstawie, a w szczególności
podstawie programowej wychowania przedszkolnego, w tym m.in.:
a) zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i optymalnych warunków rozwoju,
b) stymulowanie rozwoju wychowanków,
c) rozwijanie aktywności dzieci,
d) współpracowanie z rodzicami w celu ujednolicania oddziaływań wychowawczodydaktycznych,
e) przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w klasie pierwszej.

1.

§8.
Nauczyciel wykonuje zadania określone w art.6 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.), a ponadto:
1) realizuje zadania wyznaczone przez dyrektora szkoły;
2) planuje, poprzez stworzenie planu dydaktycznego zawierającego m.in. oczekiwane efekty
kształcenia wynikające z zapisów podstawy programowej;
3) projektuje zajęcia edukacyjne, wykorzystując najnowszą wiedzę pedagogiczną i wiedzę na
temat uczenia się uczniów;
4) prowadzi pracę dydaktyczno- wychowawczą z uczniami w zakresie nauczania
przedmiotów i jest odpowiedzialny za wyniki tej pracy;
5) przestrzega tajemnicy służbowej;
6) przestrzega wewnętrznych regulaminów szkoły;
7) efektywnie wykorzystuje czas przeznaczony na pracę z uczniem;
8) konsekwentnie realizuje zadania wychowawcze szkoły oparte o ustalony system wartości;
9) na bieżąco dokonuje samooceny i analizuje jakość własnej pracy;
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10) aktywnie uczestniczy w pracach klasowych zespołów nauczycielskich oraz innych
zespołów i komisji powoływanych w szkole do wykonywania określonych zadań;
11) właściwie, zgodnie z przepisami i ustaleniami obowiązującymi w szkole, prowadzi
dokumentację przebiegu nauczania;
12) systematycznie wzbogaca i wykazuje dbałość o warsztat pracy;
13) ustawicznie podnosi swoje kompetencje poprzez udział w różnych formach doskonalenia
zawodowego;
14) egzekwuje zarządzenia dyrektora szkoły w zakresie bezpieczeństwa i porządku na terenie
szkoły;
15) zgłasza do dyrektora szkoły przypadki naruszania regulaminów i zarządzeń;
16) wspomaga wszechstronny rozwój ucznia z uwzględnieniem jego potrzeb i możliwości, a w
szczególności:
a) dokonuje diagnozy potrzeb i możliwości uczniów, w tym jego stylów uczenia się,
b) w oparciu o tę diagnozę planuje swoją pracę, uwzględniając wszystkie poziomy
taksonomii w przygotowaniu poszczególnych zajęć dydaktycznych,
c) rozwija u uczniów kreatywność poprzez stawianie problemów i zadań
powodujących konieczność poszukiwania różnorodnych rozwiązań,
d) zajęcia planuje na podstawie wiedzy o strategiach nauczania i procesie uczenia się
ludzi,
e) różnicuje formy i metody pracy z poszczególnymi uczniami i zespołami klasowymi,
opierając się na ewaluacji własnej pracy i monitorowaniu działań i osiągnięć
uczniów,
f) na bieżąco dokonuje oceny uczniów, udzielając im informacji zwrotnej w
odniesieniu do ustalonych lub przedstawionych kryteriów sukcesu,
g) szanuje prawa ucznia i egzekwuje jego obowiązki,
h) dba o bezpieczeństwo i dyscyplinę na zajęciach.
2. Wychowawca klasy realizuje zadania wychowawcze szkoły:
1) planuje i organizuje we współpracy z uczniami i rodzicami uczniów różne formy życia
zespołowego;
2) ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach z wychowawcą;
3) utrzymuje kontakt z rodzicami, pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi
kwalifikowaną pomoc uczniom;
4) realizuje założenia programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły;
5) sprawuje opiekę wychowawczą nad uczniami;
6) analizuje sytuację wychowawczą klasy i eliminuje zjawiska negatywne;
7) integruje zespół klasowy;
8) prowadzi mediacje w sytuacjach trudnych pomiędzy uczniami i nauczycielami;
9) tworzy warunki do rozwiązywania indywidualnych problemów uczniów z trudnościami
dydaktycznymi i osobistymi;
10) wspiera uczniów w poszukiwaniu drogi rozwoju i dokonywaniu wyboru dojrzałych decyzji;
11) współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami;
12) inspiruje i wzmacnia współpracę z rodzicami;
13) prowadzi dokumentację wychowawcy zgodnie z wewnętrznymi ustaleniami;
14) tworzy środowisko wychowawcze sprzyjające odpowiednim relacjom interpersonalnym;
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15) kształtuje określone w programie wychowawczym postawy;
16) współpracuje z instytucjami i stowarzyszeniami pracującymi na rzecz dziecka;
17) doskonali kompetencje wychowawcze zgodnie z potrzebami szkoły i oczekiwaniami
wychowanków;
18) wraz z uczniami podtrzymuje i kultywuje tradycje szkoły i klasy;
19) udziela nagród i kar zgodnie z postanowieniami statutu;
20) egzekwuje prawa i obowiązki uczniów;
21) wychowawca klasy gimnazjalnej na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą
realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców o warunkach realizacji
projektu edukacyjnego.
3. Nauczyciel bibliotekarz realizuje następujące zadania:
1) prace pedagogiczne:
a) udostępnianie zbiorów zgodnie z regulaminem biblioteki,
b) prowadzenie działalności informacyjnej i poradniczej,
c) prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa,
d) udział w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły poprzez współpracę z
nauczycielami, bibliotekami i innymi instytucjami pozaszkolnymi;
2) prace organizacyjno-techniczne:
a) gromadzenie zbiorów,
b) ewidencja i opracowywanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
c) selekcja zbiorów,
d) prowadzenie warsztatu informacyjnego,
e) prowadzenie określonej przepisami dokumentacji biblioteki,
f) sporządzanie rocznych planów pracy biblioteki sprawozdań z tej pracy.
g) prowadzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami inwentaryzacji zbiorów bibliotecznych
metodą skontrum.
4. Do zadań pedagoga i psychologa w szkole należy w szczególności:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów i wychowanków, w tym
diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań
i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu
ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w oddziale przedszkolnym i szkole w celu
rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających
aktywne i pełne uczestnictwo ucznia i wychowanka w życiu szkoły;
3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do
rozpoznanych potrzeb na zasadach określonych szczegółowo w odpowiednim
rozporządzeniu;
4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci
i młodzieży;
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania
oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach
kryzysowych;
7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych
możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
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8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w
rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych uczniów oraz udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
5.
W ramach realizacji swoich zadań pedagog szkolny i psycholog może:
1) przeprowadzać wywiady środowiskowe;
2) korzystać z dokumentów pozostających w dokumentacji szkoły;
3) współdziałać z odpowiednimi placówkami oświatowymi, sądowymi, policją i stosownie do
potrzeb, z innymi podmiotami.
6. Do zadań logopedy w szkole należy w szczególności:
1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia
stanu mowy uczniów;
2) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców
w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;
3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń
komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;
4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów
w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych uczniów i wychowanków oraz udzielaniu pomocy psychologicznopedagogicznej.
7. Pod koniec każdego semestru pedagog szkolny i psycholog oraz logopeda składają radzie
pedagogicznej sprawozdanie ze swej pracy.
8. Pedagog szkolny, psycholog i logopeda dokumentują swoją działalność na zasadach
określonych w odrębnych przepisach.
9. W przypadku objęcia kształceniem specjalnym dzieci i uczniów posiadających orzeczenie o
potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera,
lub niepełnosprawności sprzężone – zatrudnia się dodatkowo w oddziale przedszkolnym
lub szkole podstawowej
1) nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu
współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, lub
2) specjalistów, lub
3) w przypadku klas I–III szkoły podstawowej – asystenta nauczyciela, o którym mowa w art.
7 ust. 1e ustawy, lub
4) pomoc nauczyciela
– z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia
specjalnego.
10. Zadania osób wymienionych w ust. 9 to w szczególności:
1) specjaliści i pomoc nauczyciela realizują zadania wyznaczone przez dyrektora szkoły.
2) nauczyciele dodatkowo zatrudnieni:
a) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z innymi
nauczycielami i specjalistami realizują zintegrowane działania i zajęcia, określone w
programie;
b) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami pracę wychowawczą z
uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi
niedostosowaniem społecznym;
c) uczestniczą, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez
nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie,
realizowanych przez nauczycieli i specjalistów;
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d)

11.

12.

13.

14.

15.

udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom i
specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w
doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi
społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.
Dyrektor szkoły, uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz
możliwości psychofizyczne dziecka/ucznia niepełnosprawnego, wyznacza zajęcia edukacyjne
oraz zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, realizowane wspólnie z innymi
nauczycielami przez nauczycieli lub w których nauczyciele ci uczestniczą.
Do zadań asystenta nauczyciela należy wspieranie nauczyciela prowadzącego zajęcia
dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze. Asystent wykonuje zadania wyłącznie pod
kierunkiem nauczyciela w myśl zapisów ustawy o systemie oświaty.
Świetlicą kieruje kierownik świetlicy, który odpowiada w szczególności za:
1) całokształt pracy opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawczej w świetlicy,
2) prawidłowe funkcjonowanie stołówki,
3) wyposażenie świetlicy, stołówki i kuchni w uzgodnieniu z dyrektorem,
4) opracowanie rocznego planu pracy świetlicy,
5) zorganizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli (w uzgodnieniu z wicedyrektorem),
6) organizację pracy wychowawców świetlicy (kieruje ich pracą opiekuńczo-wychowawczą
zgodnie z wytycznymi organów nadrzędnych oraz bezpośredniego przełożonego),
Ponadto kierownik :
1) prowadzi dokumentację świetlicy i nadzoruje prowadzenie dokumentacji pedagogicznej
przez wychowawców zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi ,
2) dba o estetyczny i aktualny wystrój świetlicy,
3) współpracuje z nauczycielami przedmiotów i wychowawcami w zakresie pomocy
wychowankom świetlicy w kompensowaniu braków dydaktycznych,
4) współpracuje z pedagogiem szkolnym, opiekunem społecznym; otacza opieką dzieci
zaniedbane wychowawczo, z rodzin niepełnych, wielodzietnych oraz innych
wymagających szczególnej opieki,
5) współpracuje z rodzicami,
6) współpracuje z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Suchaniu w sprawie żywienia dzieci,
7) dba o zgodne z przepisami eksploatowanie posiadanego wyposażenie, materiałów i
pomocy szkolnych i odpowiednie ich zabezpieczenie przed kradzieżą, zniszczeniem, a
zużyte przedstawia do wybrakowania i spisania,
8) wykonuje inne zadania zlecone przez dyrektora zgodnie z zakresem czynności.
9) Kierownik świetlicy kieruje blokiem żywienia i jest odpowiedzialny za:
a) estetyczny wygląd stołówki tzn. wystrój wnętrza,
b) przyjmowanie opłat za dożywianie (pobieranie opłat regulowane jest stosownymi
przepisami prawa, środki odprowadzane są na konto szkoły),
c) prowadzenie na bieżąco miesięcznych wykazów żywionych osób,
d) planowanie jadłospisów ,
e) przestrzeganie obowiązujących przepisów bhp, p.poż, sanitarno-higienicznych.
Zadaniem wychowawcy świetlicy w zakresie pracy opiekuńczo-wychowawczej jest:
1) zapewnienie bezpieczeństwa podopiecznym w nauce i zabawie podczas pobytu w szkole
na zje ciach świetlicowych oraz w trakcie przyjazdów do szkoły i odjazdów do domu(na
terenie szkoły);
2) organizowanie zajęć świetlicowych pod kątem prawidłowego wypoczynku dzieci
i młodzieży;
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3) organizowanie pomocy w nauce;
4) współpraca z nauczycielami i rodzicami pod kątem jednolitego oddziaływania
wychowawczego;
5) zapewnienie opieki uczniom nieuczęszczającym na lekcje religii;
6) wykonywanie innych poleceń przełożonego związanych z pracą dydaktycznowychowawczą;
7) prowadzenie zajęć zgodnie z rocznym planem i tygodniowym rozkładem zajęć;
8) dbanie o estetyczny wygląd sali;
9) wdrażanie uczniów do poszanowania wyposażenia świetlicy i zachowania czystości;
10) utrzymywanie kontaktów z wychowawcami klas i rodzicami;
11) opracowanie planu pracy i prowadzenie dokumentacji - dziennika zajęć świetlicy;
12) uczestniczenie w doraźnych zastępstwach zgodnie z potrzebami szkoły.
16. Zadania pracowników administracji i obsługi zabezpieczają sprawną pracę placówki;
1) zgodną z przepisami obsługę administracyjną szkoły zapewnia sekretariat placówki;
2) zasady działania sekretariatu szkoły regulują odrębne przepisy;
3) obowiązki pracowników administracji zatrudnionych w sekretariacie zawarte są
w indywidualnych zakresach obowiązków;
4) intendent szkoły jest odpowiedzialny za jakość żywienia;
5) obowiązki intendenta określone są w indywidualnym zakresie obowiązków;
6) obsługę szkoły zapewniają pracownicy obsługi;
7) zadania i odpowiedzialność pracowników obsługi określona jest w indywidualnych
zakresach obowiązków;
8) ilość pracowników administracji i obsługi określa każdego roku arkusz organizacji szkoły
zatwierdzony przez organ prowadzący.
1.

§9.
Zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych
przez szkołę, a także sposób i formy wykonywania tych zadań dostosowane są do wieku
i potrzeb uczniów oraz warunków środowiskowych szkoły;
1) dyżury nauczycieli w budynku i na terenie wokół budynku szkolnego pełnione są według
grafiku ustalonego przez dyrektora i wywieszonego w pokoju nauczycielskim. Plan
dyżurów nauczycielskich ustala dyrektor lub wicedyrektor zgodnie z kompetencjami
uwzględniając tygodniowy rozkład zajęć i możliwości kadrowe. Harmonogram pełnionych
dyżurów stanowi załącznik do tygodniowego rozkładu zajęć;
2) w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i pracownikom dyrektor co najmniej raz w
roku (przed rozpoczęciem roku szkolnego) dokonuje kontroli zapewnienia bezpiecznych i
higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły, w tym
bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, oraz określa kierunki ich poprawy. Kopie
protokołu zawierającego wyniki kontroli przekazuje organowi prowadzącemu szkołę;
3) za zabezpieczenie pożarowe szkoły odpowiada dyrektor;
4) zapewnienie opieki na wszystkich zajęciach z uczniami, w tym pozalekcyjnych:
a) w czasie zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych opiekę nad
uczniami sprawuje prowadzący te zajęcia,
b) opiekę nad uczniami zakwalifikowanymi do świetlicy i wszystkimi uczniami
dojeżdżającymi sprawują, w czasie pobytu uczniów w świetlicy, wychowawcy
świetlicy; za bezpieczeństwo uczniów przy odwozach odpowiedzialnych jest minimum
dwóch wychowawców świetlicy,
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c)

w czasie dowozu uczniów opiekę sprawuje opiekun zatrudniony przez organ
prowadzący (lub przewoźnika) albo kierowca autobusu (w przypadku braku opiekuna),
d) w czasie przerw międzylekcyjnych opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel
dyżurujący. Obowiązki nauczyciela dyżurującego określa odrębny regulamin
opracowany przez dyrektora, podany do wiadomości wszystkich nauczycieli,
e) opiekę ciągłą nad dziećmi z oddziałów przedszkolnych i w klasach 1-3 sprawują
nauczyciele, którym te oddziały powierzono podczas pobytu dziecka w szkole. W
przypadku niezbędnej przerwy w zajęciach (dla nauczyciela) opiekę w oddziale
przedszkolnym pełni wychowawca świetlicy, a w oddziałach 1-3 nauczyciel dyżurny
wyznaczony przez dyrektora lub wicedyrektora spośród nauczycieli kształcenia
zintegrowanego,
f) opiekę nad dziećmi podczas zajęć poza terenem szkoły, w tym w trakcie wycieczek,
imprez i spacerów, sprawują nauczyciele, których opiece powierzono oddziały
uczestniczące w zajęciach i ewentualnie nauczyciele wyznaczeni przez dyrektora lub
wicedyrektora zatwierdzającego scenariusz imprezy lub kartę wycieczki. W razie
potrzeby mogą to być także inne osoby dorosłe, w szczególności rodzice. Szczegółowe
zasady regulują odrębne przepisy i zarządzenia dyrektora,
g) podczas spacerów i innych zajęć organizowanych poza salą dydaktyczną nauczyciela
w oddziale przedszkolnym w jego pracy opiekuńczej i związanej z zapewnieniem
dzieciom bezpieczeństwa wspomaga inny nauczyciel lub wychowawca wskazany
przez dyrekcję szkoły na wniosek nauczyciela,
h) dyrektor może upoważnić nauczycieli do samodzielnego doboru innych dorosłych
do udziału w sprawowaniu opieki nad dziećmi podczas zajęć, o których mowa w
pkt f,
i) rodzice przyprowadzają i odbierają dzieci z Suchania z oddziału przedszkolnego
i klas 1-3 szkoły podstawowej. Są oni odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w
drodze do szkoły i ze szkoły do domu. Dzieci z pozostałych miejscowości są
odprowadzane do autobusu szkolnego i odbierane z niego po powrocie ze szkoły, a
za ich bezpieczeństwo w drodze do autobusu i po jego opuszczeniu za zgodą
opiekuna w drodze do domu odpowiadają rodzice. W czasie przejazdu za
bezpieczeństwo uczniów opowiada opiekun i kierowca;
- dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez osobę dorosłą, zdolną do
podejmowania czynności prawnych, upoważnioną na piśmie (jednorazowo lub
na stałe) przez rodziców . Upoważnienie stałe jest skuteczne nie dłużej niż cały
rok szkolny. Może ono w każdej chwili zostać odwołane lub zmienione na
piśmie,
- szkoła może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby
zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie
zapewnić dziecku bezpieczeństwa. W takiej sytuacji szkoła jest zobowiązana do
podjęcia wszelkich dostępnych czynności w celu nawiązania kontaktu
z rodzicami,
- życzenie rodzica dotyczące braku zgody na odbierania dziecka przez jedno
z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe;
5) podejmowanie odpowiednich działań związanych z nagłym pogorszeniem stanu zdrowia
ucznia;
a) w szkole nie przewiduje się dokonywania jakichkolwiek zabiegów lekarskich ani
podawania farmaceutyków. W sytuacji pogorszenia zdrowia dziecka, nauczyciel lub
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przedstawiciel dyrekcji informuje rodziców o stanie zdrowia dziecka, a rodzice są
zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka ze szkoły. W sytuacjach nagłych
wzywane jest pogotowie lub lekarz, z równoczesnym poinformowaniem rodziców;
6) omawianie zasad bezpieczeństwa na zajęciach edukacyjnych, w tym na godzinach
wychowawczych;
7) edukacja komunikacyjna na zajęciach;
8) ubezpieczanie uczniów szkoły i wychowanków oddziałów przedszkolnych od następstw
nieszczęśliwych wypadków (za zgodą rodziców). Opłatę z tego tytułu uiszczają rodzice we
wrześniu każdego roku szkolnego;
9) szkolenie pracowników w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także
stwarzanie warunków do ich przestrzegania;
10) dostosowywanie sprzętów szkolnych do obowiązujących zasad bhp i rodzaju
prowadzonej działalności ;
11) utrzymywanie prawidłowego stanu higieniczno – sanitarnego pomieszczeń szkolnych;
12) uwzględnianie w tygodniowym rozkładzie zajęć dydaktyczno – wychowawczych zasad
ochrony zdrowia i higieny pracy;
13) opracowanie zasad zachowania bezpieczeństwa w postaci „Instrukcji bezpieczeństwa”
i przestrzeganie przez wszystkich członków społeczności szkolnej zasad bezpieczeństwa
obowiązujących na terenie szkoły;
14) objęcie budynków i terenu szkolnego nadzorem kamer CCTV;
15) podejmowanie działań zabezpieczających uczniów przed dostępem do treści, które
mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, w szczególności przez
zainstalowanie i aktualizowanie oprogramowania zabezpieczającego w komputerach
uczniowskich z dostępem do Internetu;
a) zasady wykorzystywania zapisów monitoringu dla realizacji misji wychowawczej
szkoły określa szczegółowo program wychowawczy szkoły;
16) na terenie szkoły obowiązuje zakaz nagrywania i fotografowania pracowników szkoły
oraz uczniów bez ich wyraźnej zgody (za wyjątkiem uroczystości , imprez szkolnych
i innych zajęć w celu udokumentowania np. w kronice szkolnej);
17) w szkole obowiązuje zakaz przynoszenia rzeczy wartościowych oraz niebezpiecznych
przedmiotów np. petard, ostrych narzędzi, laserów, niewypałów i innych rzeczy,
substancji zagrażających zdrowiu lub bezpieczeństwu osób przebywających na terenie
szkoły;
18) w szkole obowiązuje zakaz używania przez uczniów podczas zajęć telefonów
komórkowych, odtwarzaczy i innego tego typu sprzętu .
§10.
1. Zasady korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych i wszelkiego typu sprzętu
elektronicznego:
1) w szkole obowiązuje całkowity zakaz przynoszenia i używania telefonów komórkowych i
sprzętu elektronicznego (w tym m.in. tablety, laptopy, dyktafony), aparatów
fotograficznych i innych urządzeń utrwalających obraz i głos za wyjątkiem sytuacji
określonych w statucie szkoły;
2) podczas wycieczek szkolnych zasady korzystania z telefonów i innego sprzętu określa
kierownik wycieczki w regulaminie wycieczki;
3) dopuszcza się możliwość przynoszenia telefonu i innego sprzętu wymienionego w
punkcie 1 wyłącznie w niżej wymienionych wyjątkowych sytuacjach:
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a) ze względu na stan zdrowia w związku z koniecznością umożliwienia stałego kontaktu z
rodzicami (choroba przewlekła) – na pisemny wniosek rodziców i za zgodą dyrektora,
b) udział w zajęciach popołudniowych ( konieczność kontaktu z rodzicami) – na pisemny
wniosek rodziców i za zgodą dyrektora,
c) uczestnictwo w wycieczce- na zasadach określonych w regulaminie wycieczki,
d) określone przez nauczyciela przedmiotu zadania wiążą się z wykorzystaniem
wymienionego sprzętu na zajęciach dydaktycznych- za zgodą nauczyciela przedmiotu
(wpis w dzienniczku);
4) wniosek rodzica , o którym mowa w pkt 3 a i b wraz z odpowiednim uzasadnieniem ma
być skierowany na piśmie do dyrektora lub wicedyrektora. Zgoda dyrektora przekazana
jest do wiadomości rodzicom oraz wychowawcy klasy. Wychowawca klasy wpisuje ją do
dzienniczka ucznia. Obowiązkiem ucznia jest noszenie przy sobie dzienniczka i okazanie go
każdemu nauczycielowi na żądanie w sytuacji, gdy korzysta z komórki. Uczeń, który nie
posiada dzienniczka z aktualnym wpisem dotyczącym zgody na korzystanie z telefonu jest
traktowany tak, jak każdy inny uczeń, tzn. nie posiadający takiej zgody;
5) poprzez „używanie" należy rozumieć (w wypadku telefonu komórkowego):
a) nawiązywanie połączenia telefonicznego,
b) redagowanie lub wysyłanie wiadomości typu sms, mms lub podobnej,
c) rejestrowanie materiału audiowizualnego,
d) odtwarzanie materiału audiowizualnego lub dokumentacji elektronicznej,
e) transmisja danych,
f) wykonywanie obliczeń;
6) w przypadku innych urządzeń elektronicznych np. odtwarzaczy MP3 pojęcie „używanie”
dotyczy wszystkich w/w punktów możliwych do wykonania na danym urządzeniu;
7) uczniowie przynoszący do szkoły telefony komórkowe i inny sprzęt wymieniony w
punkcie 1
robią to na własną odpowiedzialność. Szkoła nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za ich zniszczenie, zagubienie czy kradzież;
8) w przypadku zaistnienia konieczności przyniesienia do szkoły telefonu komórkowego lub
innego sprzętu, o którym mowa w pkt 1, w związku z sytuacją określoną w pkt 3 aparaty
telefoniczne i wymienione urządzenia powinny być wyłączone/wyciszone/ tryb „milczy”
itp. i schowane wyłącznie w plecaku/torbie;
9) każdy uczeń, w uzasadnionych przypadkach, może skorzystać z telefonu stacjonarnego w
sekretariacie szkoły;
10) w wyjątkowych sytuacjach ( określonych w pkt 3 ) uczeń może użyć telefonu w obecności
nauczyciela dyżurującego lub nauczyciela w klasie – tylko za jego zgodą;
11) rodzic może skontaktować się z dzieckiem w pilnej sprawie za pośrednictwem
pracownika sekretariatu, który przekaże uczniowi stosowne informacje lub z
wychowawcą klasy, jeśli ten wyrazi na to zgodę i udostępni prywatny numer telefonu;
12) naruszenie przez ucznia przyjętych zasad korzystania z telefonów komórkowych i sprzętu
elektronicznego pociąga za sobą określone konsekwencje. Wprowadzony zostaje
następujący system:
a) w przypadku przyniesienia do szkoły niedozwolonych urządzeń lub naruszenia
obowiązujących w szkole zasad ich używania następuje zdeponowanie telefonu lub
innego niedozwolonego sprzętu w sekretariacie szkoły – aparat zostaje wyłączony w
obecności ucznia i przekazany przez nauczyciela do sekretariatu (także w obecności
ucznia). Pracownik sekretariatu zapisuje niezbędne informacje w prowadzonym
rejestrze i informuje o zdarzeniu wychowawcę klasy, który odnotowuje to w zeszycie
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wychowawczym. Jeżeli sytuacja zdarzyła się po raz pierwszy, uczeń sam może po
lekcjach odebrać telefon z sekretariatu. Za każdym kolejnym razem osobą
upoważnioną do odebrania telefonu jest rodzic ucznia,
b) w przypadku, gdy uczeń odmawia oddania sprzętu w depozyt o zajściu informowany
jest dyrektor lub wicedyrektor albo pedagog lub psycholog szkolny, a także
wychowawca klasy. Wychowawca udziela uczniowi nagany na piśmie,
c) uczeń, który wielokrotnie narusza określone w statucie zasady korzystania z telefonów
komórkowych i innego sprzętu elektronicznego nie może otrzymać oceny zachowania
wyższej niż „dobre”.
§11.
1. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego:
1) cele i zakres oceniania wewnątrzszkolnego określają odrębne przepisy, w tym ustawa o
systemie oświaty;
2) wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych
śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych – zasady formułowania i informowania:
a) wymagania edukacyjne są to zamierzone osiągnięcia i kompetencje uczniów na
poszczególnych etapach kształcenia w zakresie wiadomości, umiejętności i postaw
uczniów. Określają, co uczeń powinien wiedzieć, rozumieć i umieć po zakończeniu
procesu nauczania,
b) wymagania edukacyjne nauczyciele opracowują na bazie obowiązujących podstaw
programowych i realizowanych programów nauczania dla poszczególnych zajęć
edukacyjnych i dla danego etapu kształcenia,
c) wymagania edukacyjne w nauczaniu zintegrowanym tworzy zespół nauczycieli
uczących w klasach I – III,
d) wymagania edukacyjne w klasach IV – VIII i klasach gimnazjalnych tworzą nauczyciele
przedmiotów,
e) nauczyciele opracowują indywidualne wymagania edukacyjne dla uczniów, u których
stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się (opinia PPP i innych ),
f) zasady zwolnienia ucznia z niektórych przedmiotów określają odrębne przepisy,
g) zbiór wymagań edukacyjnych dotyczący poszczególnych przedmiotów jest dostępny
u wicedyrektora,
h) nauczyciele przedmiotu na początku każdego roku szkolnego przygotowują notatki na
temat wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie. Uczniowie i rodzice
podpisem złożonym w dzienniku potwierdzają zapoznanie się z wymaganiami
edukacyjnymi z poszczególnych przedmiotów zgodnie z procedurą określoną w
statucie;
3) ocenianiu podlegają:
a) odpowiedzi ustne,
- wypowiedzi ustne to: udział i przygotowanie ucznia do zajęć oraz spójna
odpowiedź na pytanie nauczyciela,
- w wypowiedzi ustnej ocenie podlega: znajomość zagadnienia, samodzielność
wypowiedzi, kultura języka, precyzja, jasność i oryginalność ujęcia tematu;
b) prace pisemne,
- w pracy pisemnej ocenie podlega: zrozumienie tematu, znajomość
opisywanych zagadnień, umiejętność stosowania wiedzy,
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4)

5)
6)

7)

nauczyciel może oceniać dodatkowe elementy pracy ucznia wynikające ze
specyfiki zajęć edukacyjnych;
c) zadania praktyczne, projekty edukacyjne,
d) testy sprawnościowe,
e) działalność muzyczna,
f) różne formy pracy na lekcji:
- praca w zespole(ocenę za pracę w zespole może otrzymać cały zespół lub
indywidualny uczeń, ocenie podlegają umiejętności: planowanie
i organizacja pracy grupowej, efektywne współdziałanie, wywiązywanie się
z powierzonych ról, rozwiązywanie problemów w sposób twórczy),
- aktywność na lekcji,
- estetyka i systematyczność prowadzenia zeszytu przedmiotowego,
- przygotowanie do zajęć,
- praca pozalekcyjna ucznia,
- próbne sprawdziany, ogólnoszkolne testy kompetencji,
- aktywne uczestnictwo w życiu społecznym szkoły, środowiska, gminy;
rodzaje i częstotliwość prac pisemnych:
a) kartkówka (z nie więcej niż 3 ostatnich jednostek metodycznych – może być
niezapowiedziana),
b) sprawdzian (może trwać max. 30 min., obejmuje materiał z więcej niż trzy jednostki
metodyczne, zapowiedziany najpóźniej na lekcji poprzedzającej sprawdzian,
w tygodniu mogą być co najwyżej trzy sprawdziany, dziennie nie więcej niż dwa),
c) praca klasowa (może trwać1-2 godz. lekcyjne, zapowiadana 1 tydzień wcześniej
i poprzedzona lekcją powtórzeniową, w tygodniu mogą być nie więcej niż dwie prace
klasowe, dziennie nie więcej niż jedna),
d) opracowania, referaty,
e) zadania domowe (szczegółowe kryteria określają nauczyciele przedmiotu w ramach
zespołu przedmiotowego) ,
f) o ilości pisemnych prac kontrolnych przewidzianych w semestrze decyduje
nauczyciel. Jest ona zależna od specyfiki przedmiotu, ilości godzin przeznaczonych
na realizację treści przedmiotowych. Minimalną ilość ocen z przedmiotu za
poszczególne rodzaje aktywności nauczyciele ustalają w ramach zespołu
przedmiotowego;
sprawdzone prace pisemne należy oddać w terminie do 2 tygodni;
ocena zadań domowych:
a) ilościowa (w zależności od omawianych tematów szybka, pobieżna z postawieniem
tylko znaku „v” /łac. vidi / ),
b) jakościowa (dokładne sprawdzenie 2 – 3 prac z wystawieniem stopnia i pisemną
recenzją);
bieżące ocenianie i śródroczna klasyfikacja - edukacja wczesnoszkolna:
a) w klasach I – III szkoły podstawowej stosuje się ocenianie bieżące wyrażone
stopniem i ocenę opisową śródroczną oraz roczną,
b) nauczyciel notuje swoje spostrzeżenia w dzienniku lekcyjnym,
c) sposoby oceniania w klasach I-III szkoły podstawowej:
- wstępna ocena rozwoju ucznia i jego możliwości dokonywana we wrześniu na
początku etapu lub w przypadku przyjęcia nowego ucznia –do 4 tygodni po jego
przyjęciu; dostarcza informacji o indywidualnych możliwościach i poziomie
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rozwoju fizycznego, społeczno-emocjonalnego ucznia oraz rozwoju jego funkcji
poznawczo-motorycznych, warunkujących osiąganie sukcesów w edukacji szkolnej
i sporządzana jest w formie opisowej wg uznania nauczyciela,
ocena bieżąca odbywa się każdego dnia w trakcie zajęć szkolnych; polega na
stałym informowaniu ucznia o jego zachowaniu i postępach; może być wyrażona
stopniem zapisanym w karcie pracy lub zeszycie i dzienniku lub też może być to
ocena wspomagająca i motywująca ucznia,
ocenianie wspomagające ma charakter ciągły, odbywa się na bieżąco, podczas
wielokierunkowej działalności ucznia (nauczyciel nagradza uśmiechem, pochwałą,
gestem oraz wskazuje, co uczeń powinien zmienić, poprawić czy wyeksponować),
nauczyciel stosuje wszystkie dostępne sposoby oceniania wspomagającego tj.:
obserwuje ucznia i jego pracę, rozmawia z nim, pisze recenzje prac, motywuje do
dalszych wysiłków,
nauczyciel porównuje osiągnięcia ucznia w kolejnych miesiącach, śledzi jak
kształtują się poszczególne umiejętności i jakie postępy czyni dziecko,
spostrzeżenia nauczyciela (notowane systematycznie w dzienniku lekcyjnym) i
prace dziecka są podstawą do skonstruowania oceny opisowej ucznia,
oceny bieżące wyrażone stopniem ustala się w następującej skali:
stopień

oznaczenie
skrót
cyfrowe
celujący
6
cel.
bardzo dobry
5
bdb
dobry
4
db
dostateczny
3
dst
dopuszczający
2
dop.
niedostateczny
1
ndst
- szczegółowe wymagania na poszczególne oceny i kryteria oceny opracowuje
zespół nauczycieli kształcenia zintegrowanego,
- ocena śródroczna i roczna redagowana jest na piśmie na koniec semestru i koniec
roku szkolnego i przedstawiana rodzicom na zasadach określonych w statucie; w
sposób syntetyczny informuje o osiągnięciach ucznia w danym roku szkolnym w
zakresie: sprawności językowej (mówienie, czytanie, słuchanie), umiejętności
matematycznych, społeczno-przyrodniczych, artystycznych i rozwoju fizycznego
zgodnie z wymaganiami określonymi przez nauczyciela na początku roku
szkolnego,
- roczna ocena opisowa klasyfikacyjna uwzględnia poziom opanowania przez ucznia
wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie
programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje
potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności
w nauce lub rozwijaniem uzdolnień,
- na zakończenie etapu nauczyciel sprawdza za pomocą testu poziom kompetencji
ucznia zawartych w podstawach programowych; wynik testu jest uwzględniany w
ocenie opisowej na koniec III klasy.
8) Ocenianie i klasyfikacja z zajęć edukacyjnych w klasach IV – VIII szkoły podstawowej
i klasach gimnazjalnych:
a) sposób ustalania ocen bieżących:
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ocenę bieżącą nauczyciel ustala w oparciu o spełnione przez ucznia, ustalone dla
każdej formy sprawdzania wiadomości lub umiejętności ucznia kryteria sukcesu,
- ocena bieżąca ustalana jest w formie odnoszącej się do ustalonych kryteriów
oceny sumującej lub informacji zwrotnej;
b) skala ocen w niniejszym punkcie obowiązuje w przypadku:
- ocen bieżących z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych
(w tym z religii i etyki) we wszystkich oddziałach,
- ocen śródrocznych, rocznych i końcowych z religii i etyki we wszystkich
oddziałach,
- ocen śródrocznych, rocznych i końcowych z zajęć obowiązkowych
i dodatkowych począwszy od klasy IV wzwyż ;
stopień

oznaczenie cyfrowe

celujący
bardzo dobry
dobry
dostateczny
dopuszczający
niedostateczny

6
5
4
3
2
1

skrót
(nie dotyczy ocen rocznych i końcowych)
cel.
bdb
db
dst
dop.
ndst

c) jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć
komputerowych, informatyki lub innych uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub
rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny
klasyfikacyjnej wpisuje się: „zwolniony” albo „zwolniona”,
d) uczniowie zwolnieni z nauki drugiego języka obcego otrzymują w dokumentacji
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpis: „zwolniony” albo
zwolniona”,
e) przeprowadzane w szkole sprawdziany wiadomości i umiejętności (w tym
wszystkie obowiązkowe sprawdziany i prace klasowe) są punktowane w
odniesieniu do ustalonych kryteriów, a punkty lub procenty można przeliczać na
stopnie szkolne według skali:
% materiału zaliczonego pozytywnie

Stopień szkolny

Poniżej 35 %

Niedostateczny (1)

35 % - 50 %

Dopuszczający (2)

51 % - 69 %

Dostateczny (3)

70 % - 89 %

Dobry (4)

90 % - 99%

Bardzo dobry (5)

100%

Celujący (6)

-

w przypadku pozostałych prac pisemnych nauczyciel przedmiotu może
zmodyfikować punktację stosownie do rodzaju pracy, możliwości psychofizycznych
uczniów i określonych przez siebie wymagań na oceny. O zastosowanej punktacji
informuje uczniów w dowolnej formie przed wystawieniem oceny;
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f) osiągnięcia edukacyjne ucznia realizującego zindywidualizowany program
nauczania podlegają ocenianiu zgodnie z przyjętymi w statucie szkoły zasadami
lub ich modyfikacją zapisaną w jego zindywidualizowanym programie nauczania.
Nauczyciele mogą też opracować w programie nauczania indywidualny systemem
oceniania danego ucznia, dla którego WSO zostaje zawieszony,
g) o sposobie oceniania ucznia realizującego zindywidualizowany program nauczania
decyduje zespół nauczycieli uczących tego ucznia powołany przez wychowawcę,
h) zajęcia edukacyjne „Wychowanie do życia w rodzinie” nie podlegają ocenie.
Uczestnictwo uczniów w zajęciach dokumentuje się w dzienniku lekcyjnym,
i) w przypadku ocen bieżących dopuszcza się stosowanie umownych znaków
graficznych i literowych:
- w sytuacji nieprzygotowania ucznia do lekcji:
odpowiedź ustna:
np
brak pracy domowej:
bz
niećwiczenie na wf
nć
brak przyborów:
Za każde trzy takie znaki uczeń może otrzymać ocenę niedostateczną,
- za aktywne uczestnictwo podczas zajęć: „+” (za 6 znaków „+”ocena celująca),
- za brak aktywności podczas zajęć, nieuważanie na lekcji lub wręcz utrudnianie
nauczycielowi prowadzenie zajęć: „-" (za trzy minusy uczeń może otrzymać ocenę
niedostateczną);
j) podstawą do wystawienia oceny śródrocznej i rocznej z każdego przedmiotu jest
wystawienie przez nauczyciela minimum 3 ocen cząstkowych (w tym jednej,
oznaczonej w dzienniku kolorem czerwonym - z obowiązkowej pracy pisemnej),
jeżeli przedmiot jest realizowany jedną godzinę tygodniowo; przy więcej niż jedna
godzina tygodniowo uczeń powinien posiadać minimum cztery oceny cząstkowe
(w tym co najmniej jedną z obowiązkowej pracy pisemnej - poza wychowaniem
fizycznym). Uczeń musi mieć wystawione oceny ze wszystkich prac
obowiązkowych określonych przez nauczyciela,
k) uczeń może poprawić ocenę na zasadach określonych w statucie; przy
wystawianiu ocen śródrocznych i rocznych lub końcowych nauczyciel bierze pod
uwagę jedną ocenę za pracę pisemną, jeśli była poprawiana – uwzględnia się
ocenę korzystniejszą dla ucznia,
l) oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne z zajęć edukacyjnych ustala nauczyciel
uczący danego przedmiotu w oparciu o przepisy prawa dotyczące oceniania
i zapisy statutu szkoły. Oceny te nie powinny być ustalane jako średnia
arytmetyczna stopni cząstkowych,
m) oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych
dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub
znacznym są ocenami opisowymi za wyjątkiem ocen z religii , które wystawia się
w skali ocen 1-6,
n) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę
klasyfikacyjną zachowania,
o) nauczyciele wystawiają ostateczne oceny klasyfikacyjne śródroczne nie później niż
3 dni przed zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej i informują o nich
uczniów (ustnie). Na tydzień przed śródrocznym zebraniem klasyfikacyjnym nie
należy przeprowadzać prac kontrolnych (sprawdzianów, prac klasowych)
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i diagnoz. Dopuszcza się pisanie zaległych prac kontrolnych przez uczniów, którzy
nie pisali tych prac we wcześniejszym terminie razem z klasą,
p) w ostatnim tygodniu przed zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej
uczniowie nie mają już możliwości poprawy oceny śródrocznej (nie poprawiają
prac kontrolnych, nie zaliczają na ocenę zaległych partii materiału itp.). W tym
czasie nauczyciele dokonują wystawienia oceny śródrocznej w oparciu o oceny
uzyskane przez ucznia w trakcie całego semestru. Nie dotyczy to uczniów, którzy
byli nieobecni w szkole z powodów usprawiedliwionych przez dłuższy czas i nie
mieli możliwości napisania w terminie zaległych prac kontrolnych lub ich poprawy,
q) prowadzący zajęcia edukacyjne przyjmują średnią ważoną przy wystawianiu
oceny śródrocznej i rocznej. Ocena roczna jest średnią arytmetyczną
semestralnych średnich „ważonych”;
- w przypadku ustalania przewidywanych ocen rocznych średnią ważoną
wylicza się na podstawie ocen wystawionych nie później niż 5 dni przed
zebraniem rodziców, na którym będą przekazane oceny. Jeżeli po
przekazaniu informacji uczniom i rodzicom średnia ocen zmieni się w
sposób istotny, nauczyciel może zmienić proponowaną ocenę na wyższą
lub niższą (nie więcej niż o 1 stopień, pod warunkiem, że nie będzie to
ocena niedostateczna),
9) wagi ocen cząstkowych stosowane w ocenianiu zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem
wychowania fizycznego, muzyki, plastyki, informatyki i techniki, przy ustalaniu oceny
śródrocznej i końcowej lub rocznej:
a) waga 1 - stosuje się dla ocen cząstkowych otrzymanych przez ucznia za:
- zadania domowe,
- odpowiedź ustną ,
- kartkówkę,
- pracę w grupach na zajęciach lekcyjnych,
- referat,
- wypracowanie,
- aktywność na lekcjach,
- prowadzenie zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń,
b) waga 2 - stosuje się dla ocen bieżących otrzymywanych przez ucznia za:
- sprawdziany, testy kontrolne obejmujące materiał z więcej niż 3 ostatnich
lekcji,
- prezentacje, projekty, pracę w grupach przygotowującą obszerny materiał
poza lekcjami,
- prace praktyczne,
- referat, prezentację lub inną pracę obejmującą materiał wykraczający poza
wymagania programowe lub go rozszerzający,
- zajęcie miejsca 1-5 w konkursach organizowanych wyłącznie na szczeblu
szkolnym,
- zajęcie miejsca od 1 do 3 w etapie szkolnym konkursów przedmiotowych
i innych mających swą kontynuację oraz zakwalifikowanie się do kolejnego
etapu konkursu,
- zadania z zakresu danego przedmiotu egzaminacyjnego rozwiązane na
próbnym zewnętrznym sprawdzianie ósmoklasisty lub próbnym
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zewnętrznym egzaminie gimnazjalnym (przeprowadzanych w ramach
wewnątrzszkolnego mierzenia wyników nauczania),
- badanie wyników nauczania – diagnozy przedmiotowe (z wyjątkiem testu
badającego umiejętności i wiadomości ucznia na początku etapu, za który
ocen się nie wystawia);
c) waga 3 – stosuje się do ocen cząstkowych otrzymanych przez ucznia za prace
klasowe,
d) waga 4 – stosuje się dla ocen otrzymanych przez ucznia za:
- uzyskanie tytułu laureata lub finalisty w konkursach niezwalniających z
egzaminu zewnętrznego ,
- uzyskanie tytułu finalisty w konkursach przedmiotowych na etapie
wojewódzkim,
e) nauczyciele wychowania fizycznego, plastyki, muzyki, informatyki i techniki
opracowują na zespole przedmiotowym własne wagi (jednakowe w całej szkole na
poszczególnych zajęciach),
f) w ustalaniu oceny za 1 semestr, oceny końcowej i rocznej, po wyliczeniu średniej
ważonej, stosuje się następującą skalę:
- ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, którego średnia ważona wyniosła do
1,75,
- ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, którego średnia ważona wyniosła od
1,76 – 2,60,
- ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, którego średnia ważona wyniosła od 2,61 –
3,60,
- ocenę dobrą otrzymuje uczeń, którego średnia ważona wyniosła od 3,61 do
4,60,
- ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, którego średnia ważona wyniosła od 4,61
– 5,40,
- ocenę celującą otrzymuje uczeń, którego średnia ważona wyniosła 5,41 i wyżej;
g) ostateczną decyzję o ocenie śródrocznej i rocznej (końcowej) podejmuje nauczyciel
prowadzący dane zajęcia edukacyjne po uwzględnieniu zapisów statutu dotyczących
oceniania,
h) aby wyliczyć średnią ważoną z danego semestru należy:
- każdą ocenę pomnożyć przez jej wagę, wszystkie wyniki zsumować (jest to suma
iloczynów ocen i wag),
- ilość ocen cząstkowych w obrębie każdej wagi pomnożyć przez tę wagę,
wszystkie wyniki zsumować (jest to suma wag),
- następnie sumę iloczynów ocen i wag podzielić przez sumę wag, wynik
zaokrąglić do dwóch liczb po przecinku;
10) kryteria ocen przy ocenie bieżącej, klasyfikacyjnej śródrocznej i rocznej:
a) stopień CELUJĄCY otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania stopnia bardzo
dobrego, w pełni opanował podstawę programową, czyli spełnia wszystkie
wymagania określone przez nauczyciela w oparciu o podstawę programową
kształcenia ogólnego dla określonego etapu nauczania i przedmiotu oraz co
najmniej jedno z wymienionych kryteriów:
- opanował umiejętności określone w programie nauczania przedmiotu
wykraczające poza podstawę programową,
- umie formułować problemy i dokonywać analizy i syntezy nowych zjawisk,
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b)

c)

d)

e)

rozwiązuje problemy w sposób twórczy w sytuacjach trudnych i nietypowych,
na sprawdzianach i klasówkach oraz w domu samodzielnie rozwiązuje zadania
dodatkowe, nietypowe z zakresu podstawy programowej,
- samodzielnie rozwija własne uzdolnienia,
- korzysta z nowości technologii informacyjnej, potrafi kojarzyć i łączyć
wiadomości z różnych dziedzin wiedzy, korzysta z wielu sposobów pracy,
- jest finalistą lub laureatem w konkursach przedmiotowych, artystycznych lub
zawodach sportowych na szczeblu co najmniej powiatowym lub posiada inne
porównywalne osiągnięcia;
stopień BARDZO DOBRY otrzymuje uczeń, który spełnił wymagania określone
w programie nauczania przedmiotu niewykraczające poza podstawę programową,
a ponadto co najmniej jedno z wymienionych kryteriów:
- opanował umiejętności formułowania problemów, dokonywania analizy i
syntezy nowych zjawisk (czyli uczeń potrafi np.: udowodnić, przewidzieć, ocenić,
wykryć, zanalizować, zaproponować, zaplanować),
- potrafi stosować zdobyte umiejętności do rozwiązywania problemów i zadań w
nowych sytuacjach,
- wykazuje dużą samodzielność i potrafi bez pomocy nauczyciela korzystać z
różnych źródeł informacji, posiada umiejętność oceny wartości i przydatności
danych zebranych z różnych źródeł,
- potrafi efektywnie zaplanować pracę w zespole, umiejętnie podejmować
decyzje, interpretować wyniki, odnajdywać i porządkować informacje,
- reprezentuje szkołę w konkursach na szczeblu co najmniej międzyszkolnym lub
jest finalistą albo laureatem konkursów i zawodów szkolnych;
stopień DOBRY otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na stopień dostateczny,
a ponadto:
- opanował umiejętności praktycznego posługiwania się wiadomościami według
podanych mu wzorców (czyli potrafi np.: rozwiązać, zastosować, porównać,
sklasyfikować, określić, skonstruować, narysować, scharakteryzować, zmierzyć,
wybrać sposób, zaprojektować, wykreślić),
- umie stosować wiadomości w sytuacjach podobnych do ćwiczeń szkolnych,
- wykazuje aktywną postawę wobec trudnych i nietypowych zagadnień,
- potrafi współpracować w grupie zarówno jako lider, jak i partner, wyciągać
wnioski, różnicować ważność informacji, dzielić się wiedzą z innymi;
stopień DOSTATECZNY otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania stopnia
dopuszczającego, a ponadto:
- potrafi przedstawić wiadomości w innej formie, niż je zapamiętał, potrafi
wytłumaczyć wiadomości, zinterpretować je, streścić i uporządkować, uczynić je
podstawą prostego wnioskowania (czyli umie np. : wyjaśnić, streścić, rozróżnić,
zilustrować),
- współpracuje w grupie, potrafi objaśnić niektóre wyniki pracy, logicznie je
uporządkować,
- rozwiązuje proste zadania teoretyczne i praktyczne;
stopień DOPUSZCZAJĄCY otrzymuje uczeń, który:
- zna podstawowe pojęcia, terminy, fakty, prawa, zasady, reguły. Na ogół nie myli
ich ze sobą (potrafi np. : nazwać, zdefiniować, wymienić, zidentyfikować,
wyliczyć, wskazać),
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rozumie podstawowe zagadnienia wyrażone w sposób prosty i jednoznaczny,
współpracuje w grupie, pyta, prosi o wyjaśnienie, słucha dyskusji, potrafi
dostosować się do decyzji grupy, rozwiązuje proste zadania teoretyczne
i praktyczne przy pomocy kolegi lub nauczyciela,
- otrzymał oceny za obowiązkowe prace pisemne wymagane przez nauczyciela;
f) stopień NIEDOSTATECZNY otrzymuje uczeń, który nie spełnia wszystkich wymagań
na ocenę dopuszczającą;
11) sposoby korygowania niepowodzeń szkolnych uczniów:
a) prace klasowe są obowiązkowe; jeśli z przyczyn losowych uczeń nie może jej napisać
z całą klasą, powinien to uczynić w terminie dwutygodniowym od rozdania
sprawdzonych prac (termin wyznacza nauczyciel przedmiotu). Jeśli uczeń nie
dotrzyma terminu, to pisze pracę na najbliższej lekcji,
b) niekorzystną, zdaniem ucznia ocenę z pracy klasowej lub sprawdzianu (co najwyżej
dobrą), uczeń może poprawić w czasie ustalonym wcześniej z nauczycielem, jednak
nie później niż 2 tygodnie od rozdania prac. Termin ten nauczyciel może skrócić w
związku z klasyfikacją roczną lub wydłużyć w przypadku dłuższej nieobecności
ucznia lub nauczyciela o czas tej nieobecności. Wówczas nauczyciel informuje
zainteresowanych uczniów o nowym terminie przy okazji rozdania sprawdzonych
prac,
c) poprawa oceny jest dobrowolna i musi odbywać się poza lekcjami uczeń może
poprawiać daną ocenę tylko jeden raz,
d) zasady oceniania za poprawioną pracę pisemną są takie same, jak za pracę
pierwotną, ocena z poprawy jest zapisywana tak, jak w przykładzie: 1/3 (pierwsza
ocena ndst , druga dst),
e) w przypadku czterodniowej lub dłuższej nieobecności w szkole uczeń ma szansę
uzupełnienia braków w wiadomościach w ciągu 7 dni. Nauczyciel zobowiązany jest
udzielić uczniowi wskazówek na temat zakresu materiału i swoich wymagań w tym
zakresie,
f) w przypadku krótszych nieobecności uczeń zobowiązany jest uzupełnić w domu
wiadomości do czasu powrotu do szkoły na podstawie informacji i wskazówek
udzielonych przez nauczyciela (na wniosek ucznia lub jego rodziców), notatek w
zeszytach kolegów z klasy, materiału z podręcznika itp.,
g) po każdej pracy klasowej dokonuje się analizy błędów i przeprowadza poprawę
pracy,
h) uczniowie, u których stwierdzono braki, mogą je uzupełnić wykonując dodatkowe
zadania domowe, uczestniczyć w konsultacjach z nauczycielem.
§12.
1. Zasady oceniania uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym,
znacznym i głębokim:
1) cel i zakres oceny wewnątrzszkolnej:
a) wspieranie ucznia w jego rozwoju psychofizycznym i adaptacji szkolnej,
b) uzyskanie obiektywnych informacji o rozwoju dziecka i o jego bieżących postępach w
poszczególnych
obszarach
oddziaływania
dydaktyczno-wychowawczego
i rewalidacyjnego,
c) ustalenie kierunków oddziaływań pedagogicznych,
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d) wdrażanie nauczycieli do systematycznego monitorowania efektów swoich metod
pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie,
e) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznowychowawczej i rewalidacyjnej,
f) informowanie rodziców o osiągnięciach edukacyjnych dziecka oraz jego potrzebach
rozwojowych w celu uczynienia rodziców współodpowiedzialnymi za proces
rewalidacji;
2) zasady i kryteria oceniania:
a) ocena bieżąca to ciągłe monitorowanie postępów w rozwoju dziecka w opanowaniu
przez nie nowych wiadomości i umiejętności. Oceny te są wystawiane w kartach
pracy ucznia, kartach obserwacji dołączonych do indywidualnych programów
edukacyjnych c o najmniej trzy razy do roku w celu diagnozowania postępów ucznia i
stopnia realizacji indywidualnego programu,
b) oceny bieżące osiągnięć edukacyjnych wyrażone są znaczkami „+” i „-”
„+” – oznacza opanowanie w sposób zadowalający,
„-” - oznacza nieopanowanie tej umiejętności;
c) wprowadza się cztery kryteria przewidywanych osiągnięć:
- wykonuje działania samodzielnie i poprawnie,
- wykonuje je z pomocą nauczyciela,
- popełnia błędy,
- nie podejmuje działania;
d) ocenianie bieżące prowadzone może być na odrębnych kartach pracy uczniów i
gromadzone przez nauczycieli w indywidualnych teczkach. Na kartach tych dokonuje
się oceny postępów i osiągnięć w systemie punktowych, wskazując ilość punktów
uzyskanych na oraz ilość punktów możliwych do uzyskania;
e) oceny zachowania stanowią integralną część oceny poziomu funkcjonowania ucznia,
odnoszą się głównie do:
- umiejętności komunikowania się z otoczeniem;
- przestrzegania ogólnie przyjętych norm współżycia;
- radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych i życiowych
- zaspokajanie własnych potrzeb i samodzielności życiowej;
- pełnienia ról społecznych;
f) brak postępów w edukacji ucznia nie może być wartościowany negatywnie,
natomiast negatywnie oceniane są niepożądane zachowania ucznia. Uczeń
odpowiednio do poziomu swojego rozwoju, stopnia rozumienia norm społecznomoralnych powinien uzyskać czytelną informację jakie jego zachowania uznawane są
jako pożądane, a jakie są niewłaściwe,
g) oceny zachowania dla ucznia niepełnosprawnego intelektualnie w
stopniu
umiarkowanym i znacznym jest oceną opisową i ustaloną wspólnie przez nauczycieli
prowadzących zajęcia z uczniem,
h) w styczniu wystawiana jest ocena śródroczna, która zawiera opis zachowania ucznia,
jego postępów z zajęć edukacyjnych w I semestrze, uwagi i spostrzeżenia nauczyciela
dotyczące dalszej pracy z dzieckiem,
i) klasyfikacja roczna ucznia odbywa się w czerwcu i polega na podsumowaniu jego
osiągnięć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania z uwzględnieniem
indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla każdego ucznia
niepełnosprawnego intelektualnie
w stopniu umiarkowanym i znacznym,
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zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustalenia rocznych ocen
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
j) wyniki klasyfikacji wpisywane są na osobnej karcie i przechowywane w specjalnych
indywidualnych teczkach uczniów,
k) o ukończeniu szkoły przez ucznia niepełnosprawnego intelektualnie w stopniu
umiarkowanym i znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej
rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia w porozumieniu
z rodzicami.
§13.
1. Począwszy od klasy IV wzwyż ustala się śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną
zachowania zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami ustalonymi przez szkołę w statucie
według skali:
ocena
wzorowe
bardzo dobre
dobre
poprawne
nieodpowiednie
naganne
2. Tryb i zasady ustalania oceny

skrót (tylko za 1 sem.)
wz.
bdb
db
pop.
ndp
ng
zachowania:

1) ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy,
nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad
współżycia społecznego i norm etycznych;
2) wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i ich
rodziców o:
a) warunkach, sposobie i kryteriach oceniania zachowania,
b) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania,
c) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
3) ocenę zachowania ustala wychowawca klasy w następujący sposób:
a) zasięga opinii samych uczniów (samoocena ucznia, rozumiana jako prawo do
wyrażenia opinii o własnym zachowaniu i postępowaniu) oraz umożliwia ocenę
ucznia na forum klasy przez kolegów (rozumianą jako opinia samorządu klasowego
danej klasy) w ramach narady klasowej,
b) zasięga opinii nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły,
c) nauczyciele opiniują zachowanie uczniów podając swoje propozycje dla
poszczególnych uczniów w formie pisemnej (na specjalnie przygotowanym arkuszu
zbiorczym klasy, umieszczonym odpowiednio wcześnie w dzienniku lekcyjnym).
Każdy nauczyciel uczący w danej klasie ma obowiązek wyrazić swoją opinię,
d) nauczyciel, który nie wystawi uczniowi oceny, zgadza się tym samym z oceną
wychowawcy,
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e) opinia o uczniu członków rady pedagogicznej powinna być skonsultowana z
wychowawcą najpóźniej na dwa tygodnie przed zebraniem klasyfikacyjnym rady
pedagogicznej,
f) wychowawca uwzględniając powyższe uwagi proponuje ocenę ostateczną,
g) wychowawca wpisuje proponowaną ocenę do dziennika (ołówkiem);
4) ocena zachowania powinna być ostatecznie ustalona na trzy dni przed zebraniem
zespołu klasyfikacyjnego;
a) w wyjątkowej sytuacji, jeśli uczeń po wystawieniu oceny przestanie spełniać
wymagane na tę ocenę kryteria (np. dopuści się czynów drastycznych, poważne
naruszy regulamin szkoły) wychowawca może zmienić ocenę przed podjęciem
uchwały przez radę pedagogiczną,
b) jeżeli naruszenie regulaminu szkoły nastąpi po końcowym plenarnym, klasyfikacyjnym
zebraniu rady pedagogicznej, dyrektor na wniosek wychowawcy zwołuje
nadzwyczajne zebranie rady pedagogicznej, która może podjąć uchwałę w sprawie
zmiany oceny zachowania, wystawionej przez wychowawcę;
5) ocena zachowania musi być jawna zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców;
6) w klasach I – III szkoły podstawowej oceny zachowania są ocenami opisowymi;
7) ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna jest jednolita i uwzględnia elementy:
a) wywiązywania się z obowiązków ucznia, w tym dbanie o powierzone uczniowi
bezpłatne podręczniki,
b) postępowania zgodnie z dobrem społeczności szkoły,
c) dbałość o honor i tradycje szkoły,
d) dbałość o piękno mowy ojczystej,
e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
f) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią ,
g) okazywanie szacunku innym osobom;
8) przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono
zaburzenia lub odchylenia rozwoju, wychowawca uwzględnia wpływ stwierdzonych
zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni
psychologiczno- pedagogicznej, w tym specjalistycznej;
9) potwierdzenie zawiadomienia rodziców o przewidywanej rocznej nagannej ocenie
klasyfikacyjnej zachowania wychowawca dołącza do arkusza ocen.
3. Kryteria ocen zachowania:
1) wywiązywanie się z obowiązków uczniauczeń:
a) systematycznie przygotowuje się do zajęć,
b) aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych,
c) odrabia prace domowe,
d) w terminie wywiązuje się z powierzonych zajęć,
e) w terminie usprawiedliwia nieobecności na zajęciach,
f) nosi obowiązujący w szkole strój uczniowski,
g) nosi obuwie zmienne,
h) ma usprawiedliwione nieobecności,
i) nie spóźnia się do szkoły,
j) dba o powierzone bezpłatne podręczniki ;
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności uczniowskiej31

3)

4)

5)

6)

uczeń:
a) wykazuje inicjatywę w podejmowaniu działań na rzecz klasy, szkoły, środowiska
lokalnego,
b) chętnie uczestniczy w działaniach na rzecz klasy, szkoły, środowiska,
c) rozwija swoje zainteresowania przez aktywny udział w zajęciach pozalekcyjnych
i pozaszkolnych lub systematycznie uczestniczy w zajęciach z zakresu pomocy
psychologiczno-pedagogicznej (np. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zespół
korekcyjno-kompensacyjny,
zajęcia
logopedyczne
–
pod
warunkiem
zakwalifikowania na te zajęcia),
d) bierze udział w konkursach szkolnych,
e) pełni funkcje w klasie lub w szkole,
f) troszczy się o mienie szkoły, klasy , kolegów;
dbałość o honor i tradycje szkoły –
uczeń
a) reprezentuje szkołę w konkursach, zawodach, imprezach najmniej międzyszkolnych,
b) osiąga sukces w konkursach , zawodach, festiwalach i innych imprezach na szczeblu
co najmniej międzyszkolnym – zdobywa w nich wyróżnienia lub zajmuje miejsca 1-5,
c) jest członkiem pocztu sztandarowego szkoły,
d) zdobywa tytuł finalisty konkursów rejonowych i wojewódzkich,
e) nie plami honoru szkoły popełniając przestępstwa lub czyny karalne albo inne
zabronione prawem;
dbałość o piękno mowy ojczystejuczeń:
a) w sposób kulturalny wyraża swoje zdanie (np. nie przekrzykuje innych, mówi
spokojnie, nie wyrywa się do odpowiedzi, nie obraża się na swoich rozmówców
itp.), przestrzega zasad kultury językowej,
b) nie używa wulgaryzmów,
c) występuje w przedstawieniach szkolnych i klasowych,
d) zamieszcza artykuły lub inną własną twórczość literacką w gazetce szkolnej, na
szkolnej stronie internetowej itp. , wykonuje gazetki ścienne w klasie, prowadzi
audycje w radiowęźle szkolnym;
dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własneuczeń
a)
nie biega po szkole, klasie, po schodach itp.,
b)
ustawia się po dzwonku przed klasą lub szkołą (podczas wyjść w teren),
c)
nie pije alkoholu,
d)
nie pali papierosów,
e)
nie używa środków odurzających,
f)
nie krzywdzi fizycznie innych osób,
g)
nie krzywdzi psychicznie innych osób (np. przez zastraszanie, wyśmiewanie,
zaczepki słowne itp.),
h)
nie wywołuje bójek,
i)
prawidłowo reaguje w sytuacjach konfliktowych,
j)
propaguje zdrowy styl życia,
k)
dba o własny wygląd i czystość;
godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza niąuczeń:
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a)
b)
c)
d)

stosuje zwroty grzecznościowe,
jest prawdomówny,
nie utrudnia prowadzenia zajęć nauczycielom,
nie odmawia wykonania poleceń wydanych przez nauczycieli i innych pracowników
szkoły,
e) zachowuje się stosownie podczas wyjść, wycieczek, imprez szkolnych,
f) jest koleżeński, pomaga innym;
7) okazywanie szacunku innym osobomuczeń:
a) okazuje szacunek wszystkim uczniom i pracownikom szkoły (odpowiednio wita się z
osobami dorosłymi),
b) nie poniża godności innych osób (np. przez wyzwiska, złośliwe uśmiechy,
komentarze itp.) ,
c) jest tolerancyjny wobec innych osób,
d) nie prowokuje sytuacji konfliktowych.
4. W celu określenia szczegółowych kryteriów na poszczególne oceny zachowania wymienione
w ust. 3 ogólne kryteria oceny zachowania zostały pogrupowane na trzy zakresy oceny:
1)
kulturę osobistą (dbałość o piękno mowy ojczystej, godne, kulturalne zachowanie
się w szkole i poza nią, okazywanie szacunku innym osobom, dbałość o
bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych);
2)
stosunek do obowiązków (wywiązywanie się z obowiązków ucznia);
3)
postawę społeczną (postępowanie zgodne z dobrem społeczności uczniowskiej ,
dbałość o honor i tradycje szkoły).
5. Szczegółowe kryteria oceny zachowania:
1) ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo
dobrą, a ponadto:
a) kultura osobista
- zawsze jest przykładem wysokiej kultury osobistej wobec nauczycieli,
pracowników szkoły i kolegów,
- nie otrzymał ani jednej negatywnej uwagi zapisanej w zeszycie spostrzeżeń,
- nigdy nie używa wulgarnego słownictwa,
- zawsze dba o bezpieczeństwo własne i innych ,
- wykazuje tolerancję w stosunku do innych narodowości i poglądów,
- okazuje szacunek innym osobom i jest otwarty na ich potrzeby;
b) stosunek do obowiązków
- nigdy nie spóźnia się i jest zdyscyplinowany (dopuszczalne spóźnienia
usprawiedliwione),
- nie ma ani jednej godziny nieusprawiedliwionej,
- dąży do rozwijania własnych zainteresowań i zdolności – uczestniczy w pracy
przynajmniej jednego koła zainteresowań,
- z zaangażowaniem uczestniczy w procesie lekcyjnym, chętnie podejmuje się
wykonywania zadań dodatkowych,
- podczas zajęć zachowuje się wzorowo;
c) postawa społeczna
- godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz, bierze udział w konkursach
przedmiotowych i zawodach sportowych,
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-

jest aktywny społecznie, pełni funkcje w klasie i szkole, pracuje na rzecz szkoły
i środowiska;
2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
a) kultura osobista
- nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć, nie popada w konflikty z kolegami
i osobami dorosłymi,
- ma odpowiedni ubiór i wygląd, szczególnie na uroczystościach szkolnych,
- nie ulega nałogom i nie używa wulgarnego słownictwa,
- wykazuje się tolerancją w stosunku do innych,
- jest koleżeński, chętnie pomaga innym;
b) stosunek do obowiązków
- usprawiedliwia w terminie nieobecności na zajęciach szkolnych, nie ma godzin
nieusprawiedliwionych,
- punktualnie i systematycznie uczęszcza do szkoły (dopuszczalne
usprawiedliwione spóźnienia),
- wywiązuje się z zadań powierzonych przez wychowawcę, nauczyciela, dyrektora
lub innych pracowników szkoły,
- dotrzymuje zobowiązań podjętych wobec nauczyciela,
- właściwie dba o powierzone przez szkołę bezpłatne podręczniki, zwraca je do
biblioteki w wyznaczonym terminie w nienagannym stanie ;
c) postawa społeczna
- bierze udział w imprezach i innych działaniach podejmowanych na terenie szkoły,
- chętnie podejmuje się rozmaitych obowiązków związanych z codziennym życiem
klasy i szkoły, sumiennie się z nich wywiązuje;
3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
a)
kultura osobista
- zachowuje się kulturalnie wobec kolegów i koleżanek oraz pracowników szkoły,
- jest otwarty na potrzeby innych ludzi ,
- nie używa wulgarnego słownictwa,
- dba o zdrowie i higienę oraz bezpieczeństwo własne i innych osób;
b)
stosunek do obowiązków
- zazwyczaj nie spóźnia się i jest zdyscyplinowany,
- w semestrze ma nie więcej niż 6 spóźnień i 3 godziny nieusprawiedliwione,
- stara się wywiązywać ze wszystkich obowiązków ucznia,
- dąży do rozwijania własnych zainteresowań i zdolności na miarę swoich
możliwości ,
- dobrze zachowuje się podczas zajęć,
- sporadycznie otrzymuje od nauczycieli upomnienia ustne lub uwagi pisemne w
zeszycie spostrzeżeń ,
- dba o powierzone przez szkołę bezpłatne podręczniki, zwraca je do biblioteki w
wyznaczonym terminie; zużycie podręczników jest niewielkie;
c)
postawa społeczna
- stara się być aktywny społecznie;
4) ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
a) kultura osobista
- sporadycznie popada w konflikty z rówieśnikami,
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- zdarza mu się niestosownie odzywać do kolegów, nauczycieli i pracowników
szkoły,
- w przypadku nieumyślnego zniszczenia własności szkolnej lub prywatnej dokonał
naprawy lub w inny sposób zrekompensował szkodę,
- sporadycznie nie przestrzega zasad higieny, estetyki osobistej i ogólnie przyjętych
norm współżycia w zbiorowości szkolnej,
- zdarzające się uchybienia nie mają charakteru stałego i nie stanowią zagrożenia dla
otoczenia, a uczeń wykazuje chęć poprawy i podejmuje wysiłek w celu zmiany
postępowania ;
b) stosunek do obowiązków
- w semestrze ma nie więcej niż 15 godzin nieusprawiedliwionych i 10 spóźnień,
- otrzymuje pisemne negatywne uwagi,
- otrzymał karę nagany od wychowawcy,
- sporadycznie zapomina obuwie zmienne albo strój apelowy,
- stara się dbać o powierzone przez szkołę bezpłatne podręczniki, zwraca je do
biblioteki w wyznaczonym terminie; niekiedy stan podręczników budzi
zastrzeżenia, jednak pozwala na dalsze użytkowanie w cyklu trzyletnim;
c)
postawa społeczna
- niechętnie bierze udział w imprezach i innych działaniach podejmowanych na
terenie szkoły;
5) ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę
poprawną, a ponadto przejawia następujące zachowania (część lub wszystkie):
a) kultura osobista
- często wykazuje brak kultury, bywa arogancki, wulgarny i konfliktowy,
- ulega nałogowi nikotynizmu,
- zachowuje się nieodpowiednio do okoliczności,
- łamie zasady kulturalnego zachowania,
b) stosunek do obowiązków
- opuścił bez usprawiedliwienia nie więcej niż 30 godzin, często się spóźnia
zwłaszcza na kolejne godziny lekcyjne w ciągu dnia, ma w semestrze nie więcej
niż 20 spóźnień,
- wielokrotnie dopuszczał się łamania obowiązków ucznia, ma lekceważący
stosunek do obowiązków szkolnych,
- nie przestrzega ustalonych zasad bezpieczeństwa samowolnie opuszczając teren
szkoły lub oddalając się od grupy podczas wyjść poza teren szkoły,
- zdarzyło mu się zniszczyć mienie szkoły lub prywatną własność,
- odmawia wykonania zadań na rzecz klasy lub szkoły, nie wykonuje poleceń
nauczyciela,
- nie pracuje na miarę swoich możliwości ,
- często nie nosi obuwia zmiennego lub stroju apelowego,
- otrzymał karę nagany od wicedyrektora ,
- nie dba o powierzone podręczniki lub nie zwraca ich w wyznaczonym terminie;
stan podręczników nie pozwala na dalsze ich użytkowanie w cyklu trzyletnim
(nie dotyczy sytuacji niezawinionych przez ucznia) lub podręcznik został
zagubiony ;
c) postawa społeczna
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- zazwyczaj nie wywiązuje się z obowiązków związanych z codziennym
funkcjonowaniem klasy i szkoły,
- na ogół nie bierze udziału w imprezach i innych działaniach podejmowanych przez
szkołę;
6) ocenę naganną otrzymuje uczeń, który nie spełnił wymagań na ocenę nieodpowiednią, a
ponadto przejawia następujące zachowania (część lub wszystkie):
a) kultura osobista
- zachowuje się niekulturalnie - jest arogancki, agresywny i wulgarny w stosunku do
nauczycieli, pracowników szkoły lub kolegów,
- znęca się psychicznie i fizycznie nad słabszymi, stosuje szantaż, wyłudzenie,
zastraszanie,
- prowokuje bójki , brał udział w pobiciu, kradł,
- ulega nałogom – pali papierosy (lub e-papierosy), pije alkohol, ma kontakt ze
środkami odurzającymi, dopalaczami itp.
- rozmyślnie dokonał zniszczenia mienia szkolnego lub prywatnego,
- jest agresywnie nastawiony do otoczenia,
- rozpowszechnia zdjęcia , filmy lub oszczerstwa dotyczące nauczycieli, koleżanek,
kolegów lub innych osób
- stosuje niedozwolone formy zachowań (agresja słowna , psychiczna, fizyczna),
- wniósł do budynku szkoły narzędzia lub materiały zagrażające zdrowiu, życiu i
bezpieczeństwu innych,
- sfałszował dokumenty szkolne lub podpis rodziców albo nauczyciela,
- stale łamie zasady kulturalnego zachowania, nie wykazuje poprawy mimo
podejmowanych przez szkołę środków zaradczych;
b)
stosunek do obowiązków
- opuścił bez usprawiedliwienia ponad 30 godzin, notorycznie spóźnia się na zajęcia,
- otrzymał naganę dyrektora szkoły,
- ze względu na swoje zachowanie często stanowi zagrożenie dla siebie i dla innych,
- działa w grupach nieformalnych o przestępczym charakterze, wchodzi w konflikt
z prawem,
c)
postawa społeczna
- notorycznie nie wywiązuje się z obowiązków dotyczących codziennego
funkcjonowania klasy i szkoły,
- dezorganizuje działania i imprezy szkolne,
d) inne nieuwzględnione w regulaminie negatywne zachowania będą rozpatrywane
indywidualnie przez radę pedagogiczną.
6. Szczegółowy sposób ustalania oceny zachowania:
1) ocenę zachowania ustala wychowawca i przedstawia na zebraniu
zespołu
klasyfikacyjnego rady pedagogicznej przed radą klasyfikacyjną;
2) sposób ustalania oceny jest następujący:
a) każdej ocenie przyporządkowuje się punkty:
Ocena zachowania

Liczba punktów

wzorowe
bardzo dobre
dobre

6
5
4
36

poprawne
nieodpowiednie
naganne

3
2
1

b) nauczyciele poszczególnych przedmiotów, samorząd klasowy oraz wychowawca
wystawiają uczniom ocenę w postaci punktów odpowiadających ocenie zachowania.
Samooceny dokonuje też w ten sam sposób uczeń. Wszystkie informacje nt oceny
wychowawca wpisuje do indywidualnego arkusza oceny zachowania ucznia (wzór w
załączniku nr 1 do statutu);
c) wychowawca, na podstawie powyższych propozycji ustala ocenę zachowania obliczając
średnią arytmetyczną ze wszystkich punktów zdobytych przez ucznia (samoocena, ocena
samorządu klasowego, wychowawcy i nauczycieli )np.:
ocena wychowawcy – dobre = 4 punkty
samoocena ocena ucznia – bardzo dobre=5 punktów
średnia nauczycieli – dobre = 4 punkty
ocena samorządu - wzorowe = 6 punktów
(4 +5+4+6):4 =4,75
d) w klasie trzeciej na zakończenie nauki w gimnazjum ocenę zachowania ustala się
analogicznie jak w pozostałych klasach gimnazjum, ale dodatkowo do wyliczenia średniej
punktów wlicza się punkty zdobyte za projekt edukacyjny :
- uczeń podczas realizacji projektu gimnazjalnego czynnie uczestniczył
w formułowaniu tematu projektu, aktywnie uczestniczył w kluczowych działaniach
na poszczególnych etapach jego realizacji – 6 pkt,
- pełnił aktywną rolę podczas realizacji projektu gimnazjalnego, wspomagając
członków zespołu – 5 pkt,
- prawidłowo wypełniał swoje zadania w okresie realizacji projektu gimnazjalnego,
reagując pozytywnie na uwagi zespołu i opiekuna projektu – 4 pkt,
- wypełniał swoje obowiązki w trakcie realizacji projektu gimnazjalnego, lecz
zdarzało mu się nie wywiązać z przyjętych zadań, co było przyczyną opóźnień lub
konfliktów w zespole – 3 pkt;
e) następnie wychowawca z tabeli odczytuje jakiej ocenie zachowania odpowiada zdobyta
średnia liczba punktów:
Średnia liczba punktów

ocena zachowania

1,0-1,49
1,5-2,49
2,5-3,49
3,5-4,49
4,5-5,49
5,5-6,00

naganne
nieodpowiednie
poprawne
dobre
bardzo dobre
wzorowe

f) jeżeli z przeliczenia punktów na ocenę okaże się, że zachowanie ucznia nie spełnia
kryteriów na daną ocenę (ocena jest zbyt wysoka, bo np. uczeń ma naganę lub dużo
opuszczonych godzin nieusprawiedliwionych), to wychowawca odpowiednio obniża
ocenę zgodnie z przyjętymi kryteriami ogólnymi,
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g) na miesiąc przed klasyfikacją roczną wychowawca klasy informuje ucznia i jego rodziców
(prawnych opiekunów) o przewidywanej rocznej nagannej ocenie zachowania,
h) uczeń po konsultacji z wychowawcą ustala warunki konieczne do spełnienia w celu
podwyższenia przewidywanej oceny. Może uzyskać wyższą ocenę, jeżeli spełni wszystkie
ustalone warunki, a poprawa zachowania będzie wyraźna i niepodważalna oraz jeśli
nauczyciele i uczniowie, nie wniosą umotywowanych zastrzeżeń,
i) wychowawca jest zobowiązany do pisemnego uzasadnienia na oceny nagannej na
zebraniu klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.
§14.
1.

Zadania i obowiązki nauczycieli związane z ocenianiem:
1)
obowiązkiem wychowawcy klasy jest na początku każdego roku szkolnego
zapoznanie uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o :
a) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,
b) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania,
c) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania
zasadach klasyfikowania i promowania określonych w przepisach oświatowych
dotyczących zasad oceniania i wewnątrzszkolnych zasadach oceniania zgodnie
z procedurą określoną w punkcie 2) ;
2)
procedura zapoznania uczniów i rodziców:
a) od kl. 4 wzwyż:
- przedstawienie i omówienie w/w zasad WSO na pierwszych lekcjach
wychowawczych na początku roku szkolnego; dokumentacja: wpis tematu w
dzienniku lekcyjnym i wywieszenie tekstu zasad na tablicy samorządu
szkolnego na okres września,
b) zapoznanie uczniów klas młodszych – procedura wg uznania wychowawcy,
zapis w dzienniku (temat);
c) zapoznanie rodziców:
- odczytanie i omówienie wewnątrzszkolnych zasad oceniania na pierwszym w
danym roku zebraniu,
- dokumentacja: protokół z zebrania (podpisany przez przedstawiciela
rodziców) z załączoną listą obecności;
3)
nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich
rodziców (prawnych opiekunów) o:
a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych
śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych
zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu
nauczania,
b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
c) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej
oceny
klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych wg procedury
określonej punkcie 4;
4)
procedura zapoznania uczniów i rodziców:
a) informowanie uczniów od klasy 4 wzwyż:
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-

5)
6)
7)
8)
9)

10)

zapoznanie ustnie, przez każdego nauczyciela przedmiotu na pierwszych
lekcjach w każdym roku szkolnym,
- dokumentacja: wpis w dzienniku, zwięzła notatka w zeszycie
przedmiotowym, podpis ucznia w odpowiedniej notatce w dzienniku,
- udostępnienie do wglądu przez nauczyciela na prośbę ucznia lub
wywieszenie na gazetce w klasie we wrześniu;
b) zapoznanie uczniów klas młodszych – procedura wg uznania wychowawcy,
zapis w dzienniku (temat),
c) zapoznanie rodziców:
- ustnie przez wychowawcę , na pierwszym w danym roku zebraniu,
- dokumentacja: protokół z zebrania (podpisany przez przedstawiciela
rodziców) z załączoną listą obecności, wpis w dzienniku (notatka z
podpisem rodzica),
- udostępnienie do wglądu przez nauczyciela lub wicedyrektora na prośbę
rodzica,
- w przypadku nieobecności rodzica wychowawca przekazuje mu
niezwłocznie informacje w inny dostępny sposób (np. na kolejnym
zebraniu, poprzez pocztę listem poleconym lub podczas wizyty domowejpotwierdzenie w formie pisemnej);
nauczyciele poszczególnych przedmiotów mają obowiązek systematycznie
dokonywać oceny wiedzy i umiejętności ucznia w formach i warunkach
zapewniających obiektywność oceny;
nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych
i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia;
nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne w przypadkach
określonych w rozporządzeniu MEN w sprawie oceniania;
nauczyciel dostosowuje formy i metod kształcenia do potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów mających trudności
adaptacyjne i komunikacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą;
nauczyciel uzasadnia ocenę w oparciu o znane uczniowi kryteria niezbędne do
osiągnięcia celu. Nauczyciel ustalając stopień szkolny powinien uzasadnić go w
następujący sposób:
- w przypadku pracy pisemnej należy umieścić komentarz na pracy lub załączyć
go w postaci załącznika. Komentarz powinien zawierać szczegółowe kryteria,
przyjętą punktację i określać zasady jej przyznawania. Ponadto nauczyciel
powinien odnieść się do przyjętych w danym roku szkolnym wymagań na
poszczególne stopnie i określić , w jakim stopniu uczeń je spełnił,
- w przypadku pozostałych form aktywności ucznia obowiązują zasady
przedstawione powyżej , jednak uzasadnienie jest ustne;
w końcu każdego semestru zgodnie z terminami ustalonymi w planie pracy szkoły
(na podstawie statutu szkoły i obowiązujących przepisów) nauczyciel ustala oceny
klasyfikacyjne śródroczne i roczne.
§15.
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1. Zasady informowania uczniów i ich rodziców oraz wychowawców, dyrektora, rady
pedagogicznej o ustalonych ocenach bieżących, postępach i osiągnięciach oraz sposoby
dokumentowania tych czynności, a także udostępniania prac uczniowskich:
1) nauczyciel ma obowiązek informować rodziców (prawnych opiekunów) o uzyskanych
przez ucznia bieżących ocenach cząstkowych wg następującej procedury: każda ocena
powinna być niezwłocznie wpisana do:
a) dziennika lekcyjnego,
b) zeszytu przedmiotowego (w przypadku oceny zadania domowego) wraz z datą,
podpisem wystawiającego ocenę, z komentarzem (w przypadku pracy pisemnej)
i informacją za co została wystawiona,
c) każdej pracy pisemnej wraz
z datą, podpisem wystawiającego ocenę
i z komentarzem oraz informacją za co została wystawiona (np. kryteria oceny),
d) dzienniczka ucznia lub zeszytu przedmiotowego (w przypadku każdej oceny) - na
prośbę ucznia - potwierdzenie podpisem każdej otrzymanej oceny;
2) sposoby informowania uczniów o postępach edukacyjnych:
a) informacja niewerbalna (wyraz twarzy, gest itp.),
b) informacja werbalna (pochwała, dezaprobata, instruktaż),
c) informacja pisemna (recenzja, komentarz do pracy, ocena cyfrowa, ocena opisowa);
3) oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (opiekunów);
4) uczniowie są informowani o ocenach na bieżąco w trakcie zajęć edukacyjnych oraz
w trakcie konsultacji z nauczycielem;
5) rodzice są informowani o postępach i osiągnięciach uczniów na zebraniach okresowych
(co najmniej 3 razy w roku- 2 zebrania w 1 semestrze i 1 w drugim), spotkaniach
klasowych (częstotliwość wg potrzeb ustala wychowawca klasy co najmniej 4 razy w roku
łącznie z zebraniami okresowymi) oraz ustnie w trakcie indywidualnych spotkań w szkole
i w domu rodzinnym ucznia (wizyty domowe wg potrzeb i za zgodą rodziców);
6) w klasach I-III rodzice są zapoznawani z śródroczną oceną opisową na zebraniu
klasowym po podjęciu uchwały w sprawie klasyfikacji uczniów przez radę pedagogiczną;
7) na zebranie po zakończeniu 1 semestru wychowawcy (od kl. IV wzwyż) przygotowują
pisemną informację dla rodzica z ocenami śródrocznymi ucznia;
8) wychowawcy klas we współpracy z nauczycielami przedmiotów w klasach objętych
szkolną diagnozą wyników nauczania przygotowują i przekazują rodzicom na piśmie
zwięzłą informację na temat poziomu umiejętności ucznia objętych próbnym
sprawdzianem ;
9) wychowawca śledzi postępy uczniów ze swej klasy na bieżąco na podstawie zapisów w
dzienniku i zeszycie spostrzeżeń, otrzymuje na bieżąco informacje od nauczycieli
przedmiotu;
10) dyrektor otrzymuje informacje ustne i pisemne od wychowawców i nauczycieli
przedmiotu (szczególne osiągnięcia i niepowodzenia , wyniki badania umiejętności);
11) rada pedagogiczna zapoznawana jest ustnie i pisemnie przez wychowawcę (wpis do
protokolarza – szczególne osiągnięcia i niepowodzenia uczniów, wyniki klasyfikacji,
wyniki badania umiejętności);
12) sprawdzone i ocenione prace pisemne ucznia oraz inną dokumentację dotyczącą
oceniania, w tym egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego, nauczyciel udostępnia
wyłącznie do wglądu (bez możliwości powielania w jakikolwiek sposób) uczniowi lub jego
rodzicom np. na zebraniu rodziców lub na spotkaniu indywidualnym w uzgodnionym
terminie;
40

13) nauczyciel danego przedmiotu odpowiada za przechowywanie prac kontrolnych i innych
prac pisemnych . Prace przechowywane są do końca danego roku szkolnego;
14) dokumentacja z egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych przechowywana jest na
zasadach określonych w odrębnych przepisach.
§16.
1. Sposoby dokumentowania osiągnięć i postępów uczniów:
1) szkoła prowadzi dla każdego oddziału dziennik lekcyjny, arkusze ocen (zgodnie
z odrębnymi przepisami), w których dokumentuje się osiągnięcia i postępy uczniów w
danym roku szkolnym;
2) oceny w wymienionych w pkt 1 dokumentach wpisywane są wg obowiązujących w szkole
zasad szczegółowo opisanych w statucie oraz w przepisach dotyczących oceniania
i dokumentacji nauczania;
3) w dzienniku od kl. IV wzwyż obowiązuje prowadzenie stałych rubryk dotyczących form
oceniania zgodnych z WSO . Ustala się jednolity zapis form oceniania w dzienniku:
a) PK – praca klasowa
b) S – sprawdzian
c) K – kartkówka
d) T – test (również sprawnościowy)
e) O – odpowiedź ustna
f) R – referat , notatka, ćwiczenie lub inne opracowanie
g) ZD – zadanie domowe
h) PR – zadanie praktyczne
i) M – działalność muzyczna
j) GR – praca w zespole
k) A – aktywność
l) CZ – czytanie głośne i ze zrozumieniem
m) SŁ – słuchanie ze zrozumieniem
n) Z – zeszyt
o) KS – konkurs
p) D – diagnoza (np. próbny sprawdzian, test kompetencji);
4) oceny z obowiązkowych prac klasowych , sprawdzianów przedmiotowych, próbnych
sprawdzianów, diagnoz oraz badań wyników nauczania powinny być wpisane kolorem
czerwonym, pozostałe oceny kolorem czarnym lub niebieski;,
5) obok symbolu literowego można umieszczać np. nr kolejnej pracy lub jej dokładniejszą
nazwę;
6) nauczyciel może zapisywać punktację za aktywność i za prace domowe poza dziennikiem
i po przeliczeniu punktacji, wpisuje stopień w skali 1-6 do dziennika;
7) nauczyciele mogą ponadto dokumentować informacje o
uczniach w innych
dokumentach opracowanych przez siebie (np. karty pracy, karty obserwacji, karty
samooceny ucznia itp.).
2. Sposób dokumentowania spostrzeżeń na temat zachowania ucznia:
1) wychowawca zakłada i prowadzi dla klasy klasowy zeszyt uwag; gromadzi na bieżąco
informacje dotyczące zachowania uczniów. Prowadzi rejestr udzielonych pochwał i nagan
(w klasowym zeszycie uwag), monitoruje frekwencję na zajęciach lekcyjnych, noszenie
mundurka, obuwia zmiennego i stroju apelowego;
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2) nauczyciele zapisują uwagi w klasowym zeszycie uwag, uwzględniając uwagi innych
pracowników szkoły (w trzech obszarach: kultura osobista, stosunek do obowiązków
szkolnych, postawa społeczna);
3) opisy szczególnych przypadków nauczyciel gromadzi w segregatorze i umieszcza
w indywidualnej dokumentacji ucznia.
§17.
1. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z
obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych:
1) za przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych i zachowania oraz
klasyfikacji końcowej przyjmuje się ocenę śródroczną (na zakończenie pierwszego
semestru);
2) warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana końcowej i rocznej oceny
klasyfikacyjnej:
a) niezbędne warunki podwyższenia proponowanej oceny z zajęć edukacyjnych:
- zaliczone wszystkie obowiązkowe prace (określone przez nauczyciela),
- terminowo oddane wszystkie prace domowe,
- aktywny udział w zajęciach,
- obecność na zajęciach (dopuszcza się tylko nie więcej niż 5 godzin nieobecności
usprawiedliwionej zwolnieniem lekarskim lub rodzica albo w inny sposób dozwolony
w statucie szkoły w ciągu roku w przypadku przedmiotów, których wymiar
tygodniowy wynosi co najmniej 3 godziny oraz nie więcej niż 2 godziny na
pozostałych),
- w przypadku uczniów, dla których przewidywana ocena roczna jest niższa niż
śródroczna lub uczniów zagrożonych oceną niedostateczną, jeśli spełniają wyżej
wymienione warunki, nauczyciel może przygotować dodatkowe zadania do
wykonania w celu umożliwienia poprawy oceny. Termin wykonania tych prac ustala
nauczyciel. Uczeń powinien otrzymać wskazówki i pomoc nauczyciela w formie
indywidualnych konsultacji (jeśli istnieje taka możliwość) lub stosowną informację na
piśmie (np. w formie notatki, kontraktu itp.). W przypadku, gdy uczeń się z tego nie
wywiąże, otrzymuje proponowaną wcześniej ocenę roczną,
- po ogłoszeniu przewidywanej oceny końcowej i rocznej (na koniec 1 semestru lub w
przypadku zajęć realizowanych tylko w drugim semestrze - na 8 tygodni przed
zakończeniem rocznych zajęć dydaktycznych) co najmniej 70 % nowych prac musi
być zaliczone na ocenę, o którą ubiega się uczeń, wg kryteriów oceniania z danego
zajęcia edukacyjnego;
b) w przypadku usprawiedliwionej nieobecności na sprawdzianie, który odbył się w
pierwszym półroczu i nie został przez ucznia zaliczony przed jego zakończeniem, uczeń
może go zaliczyć w terminie do dwóch tygodni od momentu rozpoczęcia drugiego
półrocza. Termin zaliczenia wyznacza nauczyciel. Przekroczenie tego terminu oznacza
rezygnację przez ucznia z możliwości jego zaliczenia i uniemożliwia podwyższenie oceny
końcowej lub rocznej. Warunek powyższy nie dotyczy sytuacji, w której uczeń był
zagrożony roczną lub końcową oceną niedostateczną,
c) do końca maja uczeń zagrożony oceną niedostateczną musi zaliczyć na ocenę pozytywną
treści programowe z danych zajęć edukacyjnych z okresu poprzedzającego ocenę
śródroczną,
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2.
1)
2)

3)

1.

d) o podwyższenie oceny dba uczeń i jego rodzice
e) obowiązkiem nauczyciela jest sprawdzenie, przed wystawieniem oceny rocznej lub
końcowej, czy uczeń spełnił powyższe warunki . Jeśli tak się stało, wówczas nauczyciel
podwyższa ocenę.
Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania:
uczeń lub rodzic, który nie zgadza się z proponowaną przez wychowawcę klasy roczną oceną
zachowania składa w terminie do dnia zebrania zespołu klasyfikacyjnego wniosek o ponowne
ustalenie oceny - na piśmie, za pośrednictwem sekretariatu;
wychowawca ucznia, pedagog szkolny i co najmniej dwóch nauczycieli uczących rozpatrują
ocenę zachowania ucznia , nie później niż do dnia rady plenarnej, na której będą zatwierdzane
wyniki klasyfikacji. Z narady sporządza się notatkę z uzasadnieniem ustalonej oceny
zachowania. Ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się w drodze głosowania zwykłą
większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos wychowawcy;
o ustalenie wyższej niż przewidziana rocznej oceny zachowania może ubiegać się uczeń, który
w trakcie roku szkolnego:
a) nie został ukarany żadną karą przewidzianą w statucie szkoły ,
b) nie opuścił więcej niż 20 godzin bez usprawiedliwienia,
c) nie otrzymał ani jednej uwagi dotyczącej niewłaściwego stosunku do innych osób.
§18.

Rodzaje klasyfikacji:
1) klasyfikacja śródroczna polega na:
a) okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych ,
b) okresowym podsumowaniu zachowania ucznia,
c) ustaleniu oceny śródrocznej z zajęć edukacyjnych,
d) ustaleniu oceny śródrocznej zachowania;
2) klasyfikacja roczna polega na:
a)
podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych w danym roku
szkolnym,
b)
podsumowaniu zachowania ucznia w danym roku szkolnym,
c)
ustaleniu oceny rocznej z zajęć edukacyjnych,
d)
ustaleniu oceny rocznej zachowania;
3) Klasyfikacja końcowa dokonywana jest w klasie programowo najwyższej;
a) na klasyfikację końcową składają się:
- roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie
programowo najwyższej,
- roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się
odpowiednio w klasach programowo niższych,
- roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo
najwyższej.
2.
Termin i sposób informowania o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych
i ocenach zachowania:
1) informacje dla rodziców o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych (w tym o
możliwości braku promocji do klasy wyższej) przekazuje się według następującej
procedury:
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w klasach I-III szkoły podstawowej (I etap edukacyjny) informacje w formie pisemnej o
przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych rodzice otrzymują na miesiąc
przed zakończeniem rocznych zajęć edukacyjnych,
b) od klasy IV wzwyż nauczyciele przedmiotów wystawiają w dzienniku przewidywaną
ocenę roczną (ołówkiem nie później niż 5 tygodni przed zakończeniem roku). Jeżeli jest
to ocena niższa niż na semestr ze względu na słabsze postępy ucznia, wówczas uczeń
może ubiegać się o jej podwyższenie do oceny śródrocznej na zasadach określonych w
statucie szkoły. Wówczas za termin powiadomienia o przewidywanej ocenie rocznej
lub końcowej uznaje się termin 5 tygodni przed zakończeniem zajęć dydaktycznych,
pozostałe warunki stosuje się analogicznie. Obowiązkiem ucznia lub rodzica jest
niezwłoczne powiadomienie nauczyciela o chęci ubiegania się o podwyższenie oceny,
c) wychowawca przygotowuje i przekazuje pisemną informację dla rodzica z
proponowaną oceną klasyfikacyjną, o zagrożeniu oceną niedostateczną lub
nieklasyfikowaniu oraz zagrożeniu oceną naganną zachowania i w razie potrzeby
z komentarzem nauczyciela przedmiotu na temat osiągnięć ucznia,
d) wychowawcę obowiązuje następująca procedura:
- wychowawca przygotowuje na zebranie klasowe rodziców w/w pisemną
informację o proponowanych ocenach rocznych w dwóch egzemplarzach:
jeden dla rodziców, drugi do dokumentacji wychowawcy klasy,
potwierdzony przez ucznia i rodzica (opiekuna prawnego) z adnotacją
„zostałem
zapoznany”,
datą
zapoznania
z
ocenami
i czytelnym podpisem,
- w przypadku nieobecności rodzica na zebraniu wychowawca zaprasza
rodzica (i ewentualnie ucznia) na spotkanie w indywidualnie uzgodnionym
terminie lub przesyła za potwierdzeniem odbioru informację na wskazany do
korespondencji adres. Jeśli przesyłka nie zostanie odebrana, uznaje się ją za
dostarczoną,
- wszystkie czynności należy zakończyć nie później niż miesiąc przed
zakończeniem rocznych zajęć edukacyjnych,
- podpisaną przez rodziców kopię listu lub kopię i dowód wysłania listu
poleconego przechowuje wychowawca w arkuszu ocen do końca roku
szkolnego;
2) jeśli po upływie terminu na powiadomienie rodziców (miesiąc przed zakończeniem
rocznych zajęć edukacyjnych), ale nie później niż 3 dni przed zebraniem klasyfikacyjnym
uczeń opuści więcej niż 50 % zajęć, może być również nieklasyfikowany. Wychowawca na
wniosek nauczyciela przedmiotu, informuje o tym rodzica w terminie do dnia
poprzedzającego zebranie klasyfikacyjne zgodnie z powyższą procedurą;
3) nauczyciel przedmiotu informuje uczniów o przewidywanej ocenie rocznej lub groźbie
nieklasyfikowania, a wychowawca o przewidywanej rocznej ocenie zachowania na
miesiąc przed zakończeniem rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych wg
następującej procedury:
a) nauczyciel przedmiotu :
- ustnie informuje ucznia o przewidywanej ocenie rocznej,
- wpisuje ją do dziennika ołówkiem (cyfrą) – do czasu ustalenia oceny ostatecznej,
- w przypadku nieobecności nauczyciela przedmiotu informacji udziela wychowawca,
a)
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- jeśli nieobecność nauczyciela jest dłuższa i dotrzymanie terminu jest niemożliwe,
ocenę wpisuje wychowawca lub nauczyciel wyznaczony w zastępstwie przez
dyrektora (w oparciu o wskazówki udzielone przez nauczyciela przedmiotu);
b) wychowawca:
- ustnie informuje ucznia o przewidywanej ocenie zachowania (z uwzględnieniem
procedury wystawiania ocen zachowania),
- wpisuje ją do dziennika ołówkiem (do czasu ustalenia oceny ostatecznej) ;
4) w przypadku przedmiotu realizowanego tylko w jednym semestrze danego roku szkolnego
lub zwolnienia ucznia z przedmiotu w jednym semestrze, ocena śródroczna jest
równocześnie oceną roczną;
5) ocena klasyfikacyjna roczna jest efektem podsumowania osiągnięć edukacyjnych ucznia
w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania;
a) ocenę końcową i roczną wystawia się na podstawie oceny śródrocznej i ocen
bieżących uzyskanych po wystawieniu oceny śródrocznej,
b) na 2 tygodnie przed zebraniem klasyfikacyjnym dotyczącym drugiego semestru nie
należy przeprowadzać prac kontrolnych (sprawdzianów, prac klasowych) i diagnoz
(jeśli są oceniane stopniem). Dopuszcza się pisanie zaległych, obowiązkowych prac
kontrolnych przez uczniów, którzy nie pisali tych prac we wcześniejszym terminie
razem z klasą lub poprawę prac przez chętnych;
6) uczeń, który uzyskał ocenę niedostateczną za pierwszy semestr zobowiązany jest nadrobić
braki w wiadomościach i umiejętnościach w drugim semestrze (nie później niż do końca
maja) w terminie i na zasadach (odpowiednio udokumentowanych w formie np. notatki,
kontraktu itp.) ustalonych przez nauczyciela. Uczeń powinien otrzymać wskazówki
i pomoc nauczyciela w formie indywidualnych konsultacji, zakwalifikowania na zajęcia
wyrównawcze lub inne zajęcia specjalistyczne (jeśli istnieje taka możliwość);
7) uczeń, który za drugi semestr otrzymał ocenę niedostateczną, otrzymuje ocenę roczną
również niedostateczną.
3.
Terminy klasyfikacji:
1) nauczyciele wystawiają ostateczne klasyfikacyjne oceny śródroczne, roczne i końcowe
z zajęć edukacyjnych nie później niż 3 dni robocze przed zebraniem zespołu
klasyfikacyjnego rady pedagogicznej;
2) ocena zachowania powinna być ostatecznie ustalona także na 3 dni przed zebraniem
zespołu klasyfikacyjnego;
3) terminy zebrań zespołów klasyfikacyjnych i rady klasyfikacyjnej ustala dyrektor. Terminy
te zapisuje się w planie pracy szkoły.
4.
Zasady ustalania rocznych i końcowych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych
i zachowania , warunki promocji uczniów, promocji z wyróżnieniem, ukończenia szkoły,
ukończenia szkoły z wyróżnieniem , sposób przeprowadzania egzaminów kończących
szkołę, egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych, świadectw szkolnych określają
odrębne przepisy MEN, m.in. w sprawie oceniania, klasyfikacji i promocji uczniów oraz
ustawa o systemie oświaty;
1) uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich
obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne i przystąpił
do sprawdzianu ósmoklasisty, a w klasie trzeciej
gimnazjalnej do egzaminu
gimnazjalnego;
a) szczegółowe informacje o egzaminie każdy uczeń i rodzic może znaleźć w
Informatorach, dostępnych na stronach internetowych OKE w Poznaniu i CKE oraz
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otrzymać m.in. na spotkaniach organizowanych w szkole poświęconych tej
tematyce;
2) uczeń klasy II dotychczasowego gimnazjum, który w roku szkolnym 2017/18 nie otrzymał
promocji do klasy III z dniem 1 września 2018r. staje się uczniem klasy VIII szkoły
podstawowej;
3) uczeń klasy III dotychczasowego gimnazjum, który w roku szkolnym 2018/2019 nie
ukończył tej szkoły, z dniem 1 września 2019r. staje się uczniem klasy VIII szkoły
podstawowej.
1.

§19.
Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego:
1) Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego (WSDZ) obejmuje ogół działań
podejmowanych przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do wyboru
dalszej drogi kształcenia;
2) system ten określa rolę i zadania osób odpowiedzialnych w ramach rocznego planu
działań, czas i miejsce realizacji zadań, oczekiwane efekty, metody pracy. WSDZ jest
częścią planu profilaktyczno - wychowawczego szkoły;
3) dobrze przygotowany uczeń do podjęcia decyzji edukacyjnej i zawodowej to taki, który
wie jakie ma zainteresowania i predyspozycje, potrafi dokonać samooceny, zna swoją
wartość, ma plany na przyszłość;
4) Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego zakłada, że:
a) wybór zawodu jest procesem rozwojowym i stanowiącym sekwencję decyzji
podejmowanych na przestrzeni wielu lat życia,
b) na wybór zawodu składają się: wiedza na temat siebie, wiedza na temat zawodów,
ścieżek edukacyjnych i rynku pracy,
c) na wybór zawodu wpływają głównie cechy osobowościowe jednostki (temperament,
charakter, poziom inteligencji, zainteresowania, zdolności), umiejętności,
doświadczenia, wyznawane wartości i normy, czynniki emocjonalne, zdrowotne,
rodzaj i poziom wykształcenia, wpływ rodziny , aktywność własna Jednostki,
d) preferencje zawodowe wywodzą się z doświadczeń dzieciństwa i rozwijają się w toku
życia człowieka;
5) działania w ramach WSDZ muszą być systematyczne, zaplanowane i realizowane wg
harmonogramu pracy szkoły;
6) WSDZ obejmuje indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami i nauczycielami (radą
pedagogiczną);
7) WSDZ ma charakter planowych działań ogółu nauczycieli i koordynowany jest przez
szkolnego doradcę zawodowego, dzięki czemu wszelkie działania szkoły mają spójny
charakter;
8) cele WSDZ:
a) przygotowanie uczniów do trafnego wyboru drogi dalszego kształcenia i zawodu,
b) cel główny wykazuje konieczność kształcenia u uczniów konkretnych umiejętności i
dyspozycji, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w różnych rolach
zawodowych i społecznych. Jest zobowiązaniem całej społeczności szkolnej do
systematycznych oddziaływań wychowawczo –doradczych,
c) cele szczegółowe - uczniowie:
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- rozwijają umiejętności pracy zespołowej, przełamywania barier środowiskowych
oraz kształtowania właściwych relacji społecznych,
- wiedzą ,jak się uczyć i rozwijać swoje zainteresowania, pasje i talenty,
- posiadają informacje o zawodach z najbliższego otoczenia;
d) cele szczegółowe - nauczyciele:
- potrafią diagnozować potrzeby i zasoby uczniów,
- rozwijają talenty, zainteresowania, zdolności, predyspozycje,
- wspierają rodziców w procesie doradczym, udzielają informacji, lub kierują do
specjalistów,
- znają ofertę szkół, zasady rekrutacji,
- włączają rodziców, przedstawicieli instytucji i zakładów pracy w proces orientacji i
doradztwa zawodowego w szkole;
e) cele szczegółowe- rodzice:
- znają swoje dziecko,
- są zaangażowani i przygotowani do pełnienia roli „doradców”,
- znają czynniki ważne przy wyborze szkoły i zawodu,
- znają ofertę szkół, zasady rekrutacji,
- wiedzą, gdzie szukać pomocy dla swoich dzieci w sytuacjach trudnych,
- angażują się w pracę doradczą szkoły (np. prezentują swoje zawody, zakłady
pracy);
9) funkcjonowanie WSDZ w Szkole Podstawowej im. J.Kusocińskiego w Suchaniu:
a) za realizację WSDZ odpowiada dyrektor szkoły, doradca zawodowy, pedagog,
psycholog szkolny, bibliotekarz, nauczyciele przedmiotowi, wychowawcy i inne osoby
wspomagające,
b) w szkole ma miejsce wspólne planowanie działań systemowych przez specjalistów
i nauczycieli, co pozwoli podzielić się poszczególnymi zadaniami adekwatnie do
posiadanej przez nich wiedzy, doświadczeń, kompetencji w obszarze wychowania,
przedsiębiorczości, doradztwa i orientacji zawodowej,
c) treści z zakresu doradztwa zawodowego są realizowane w szkole w ciągu roku
szkolnego, zgodnie z harmonogramem działań WSDZ;
10) formy, metody i techniki pracy doradczej:
a) formy pracy adresowane do uczniów:
- badanie (diagnoza) zapotrzebowania na działania doradcze prowadzone w szkole
(wywiad, kwestionariusz ankiety),
- zajęcia edukacyjne z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów klasy VII i VIII
zgodnie z ramowym planem nauczania,
- zajęcia warsztatowe (grupowe) służące rozbudzeniu świadomości konieczności
planowania własnego rozwoju i kariery zawodowej, umożliwiające poznanie siebie
i swoich predyspozycji zawodowych,
- warsztaty doskonalące umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej i
współdziałania w grupie, radzenie sobie ze stresem,
- udostępnianie informacji o zawodach, szkołach,
- spotkania z przedstawicielami różnych zawodów,
- prowadzenie kółek zainteresowań dla uczniów,
- udzielanie indywidualnych porad uczniom,
- organizowanie wycieczek;
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b) metody i techniki w poradnictwie grupowym najczęściej stosowane w pracy doradczej
to:
- aktywizujące problemowe (burza mózgów, dyskusja),
- metoda dramy (inscenizacje i odgrywanie ról),
- metody testowe (kwestionariusze, ankiety, testy),
- metody audiowizualne (filmy edukacyjne, zasoby Internetu i programy
multimedialne, prezentacje multimedialne,
- treningi umiejętności społecznych, mini wykłady, pogadanki,
- techniki plastyczne, wzmacniające myślenie krytyczne oraz strategiczne (np.
analizę SWOT), kwestionariusze, wywiady, gry i zabawy.
2. Oczekiwane efekty wynikające z wdrożenia WSDZ w szkole:
1) kształtowanie aktywności zawodowej uczniów;
2) pomoc rodzinie w kształtowaniu określonych postaw i zachowań związanych
z planowaniem kariery zawodowej ich dzieci;
3) dostęp do informacji zawodowej dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców;
4) świadome, trafniejsze decyzje edukacyjne i zawodowe;
5) mniej niepowodzeń szkolnych, zniechęcenia, porzucania szkoły, a potem pracy, jako
konsekwencji niewłaściwych wyborów.
3. Ewaluacja:
1) doradca zawodowy na koniec roku sporządzi sprawozdanie na podstawie ankiety
ewaluacyjnej lub rozmowy z uczniami.
§20.
1. Prawa i obowiązki uczniów:
1) prawa wychowanków oddziału przedszkolnego i uczniów szkoły wynikają w
szczególności z Konwencji o prawach dziecka, przepisów oświatowych i niniejszego
statutu;
2) dziecko uczęszczające do oddziału przedszkolnego ma prawo do:
a) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – dydaktycznego zgodnego z
zasadami higieny pracy umysłowej,
b) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej oraz ochrony
i poszanowania godności osobistej,
c) życzliwego i podmiotowego traktowania,
d) wypoczynku, gdy jest zmęczone, jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione;
3) podstawowe normy obowiązujące wychowanków oddziałów przedszkolnych to:
a) przestrzeganie racjonalnego trybu życia,
b) zgłaszanie się na zbiórki, zwłaszcza w czasie spacerów i wycieczek,
c) pomoc dzieciom młodszym,
d) przestrzeganie norm i zasad współżycia w grupie,
e) poszanowanie cudzej własności;
4) uczniowie mają prawo do:
a) szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych, jak i rówieśników,
b) wolności głoszenia własnych poglądów, nie naruszających godności innych ludzi,
c) informacji o programach nauczania i podręcznikach, stawianych wymaganiach,
zasadach i kryteriach oceniania,
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jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
e) organizacji życia szkolnego umożliwiającej zachowanie właściwych proporcji
między wysiłkiem szkolnym a możliwościami rozwijania i zaspokajania własnych
zainteresowań,
f) korzystania z pomocy materialnej zgodnie z odrębnymi przepisami,
g) korzystania,
w szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. dłuższa,
usprawiedliwiona nieobecność ucznia, przygotowanie do egzaminu kończącego
szkołę), z indywidualnych konsultacji z nauczycielem w czasie wspólnie
uzgodnionym (poza zajęciami),
h) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu i środków dydaktycznych zgodnie z
ich przeznaczeniem w myśl obowiązujących regulaminów,
i) reprezentowania szkoły w konkursach, zawodach, olimpiadach zgodnie z ich
regulaminami,
j) dobrowolnego uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych w szkole,
k) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową i zrzeszanie się w
organizacjach i stowarzyszeniach działających w szkole,
l) bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych na zasadach
określonych w odrębnych przepisach;
- regulamin korzystania z podręczników oraz szczegółowe warunki wypożyczenia
podręczników, materiałów edukacyjnych i warunki przekazywania uczniom
materiałów ćwiczeniowych z biblioteki szkolnej określa dyrektor szkoły;
5) uczennica w ciąży może skorzystać z następujących form pomocy:
a) indywidualne konsultacje przedmiotowe,
b) indywidualny tok nauczania oraz oceniania wiadomości i umiejętności na
zasadach określonych w odrębnych przepisach,
c) dostosowanie a wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych i sytuacji
pozaszkolnej ucznia (na podstawie opinii PPP),
d) wsparcie materialne (w razie potrzeby szkoła podejmie kroki w celu zapewnienia
pomocy materialnej uczennicy m.in. poprzez współpracę szkoły z ośrodkiem
pomocy społecznej, instytucjami charytatywnymi itp.),
e) wsparcie i ukierunkowania działań zmierzających do podjęcia nauki w szkole dla
dorosłych ze względu na szczególną sytuację życiową;
6) uczniowie mają obowiązek:
a) regularnego uczestniczenia w zajęciach szkolnych. W przypadku zakwalifikowania
dziecka na zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (za zgodą
rodziców) obecność na zajęciach jest obowiązkowa i rozliczana tak jak pozostałe
zajęcia obowiązkowe,
b) usprawiedliwiania nieobecności w zajęciach na piśmie w ciągu 7 dni. W
szczególnych warunkach wychowawca może usprawiedliwić nieobecność ucznia w
terminie późniejszym,
c) uważania na lekcji, aktywnego w niej uczestniczenia, wykonywania poleceń
nauczyciela celem przyswojenia wiedzy i nabycia umiejętności. Nauczyciel ma
prawo egzekwować ten obowiązek poprzez zapytanie ucznia o bieżący tok lekcji,
sprawdzenie stopnia wykonania poleconego zadania;
d)
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- w razie braku odpowiedzi na pytanie i stwierdzenia, że uczeń nie uważa i nie
pracuje na zajęciach, nauczyciel może postawić znak minus lub ocenę
niedostateczną,
- udzielone odpowiedzi, w zależności od stopnia wyczerpania tematu nauczyciel
nagradza plusem lub oceną wg skali 2-6,
- za trzy minusy uczeń może otrzymać ocenę niedostateczną;
d) przestrzegania norm i zasad współżycia społecznego, traktowania z szacunkiem
wszystkich dorosłych i rówieśników, kulturalnego i życzliwego zachowania się na
terenie szkoły i poza terenem szkoły;
e) przeciwstawiania się przejawom agresji, brutalności,
f) dbania o higienę oraz o bezpieczeństwo i zdrowie własne i swoich kolegów,
g) dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,
h) niezwłocznego uzupełniania braków wynikających z absencji, prowadzenia
starannie zeszytów i wykonywania prac domowych zgodnie z wymogami
nauczyciela przedmiotu, sumiennego przygotowywania się do zajęć,
i) przestrzegania zasad obowiązujących w szkole, w tym regulaminów pomieszczeń
szkolnych,
j) nieużywania w czasie zajęć telefonów komórkowych,
k) noszenia stroju apelowego,
l) współuczestniczenia w wyborach i w działaniach swoich przedstawicieli we
wszystkich organach szkoły,
m) podporządkowywania się zaleceniom dyrekcji szkoły, nauczycieli i innych
pracowników oraz ustaleniom samorządu uczniowskiego,
n) szanowania sprzętów szkolnych oraz wyposażenia klas i innych pomieszczeń. Za
wyrządzoną szkodę odpowiada materialnie uczeń (w jego imieniu rodzice,
opiekunowie prawni), który ją wyrządził lub grupa uczniów przebywająca w
miejscu jej dokonania,
o) korzystania z szatni w okresie ustalonym przez dyrekcję szkoły,
- w szatni nie wolno przebywać dłużej niż wymaga tego zmiana odzieży i obuwia,
- szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zaginioną lub zniszczoną odzież i obuwie;
p) posiadania dzienniczka ucznia, w którym znajdują się m.in. wzory podpisów
rodziców,
- dzienniczek służy do korespondencji między szkołą a rodzicami (wpisywanie
ocen z przedmiotów, zwolnień, usprawiedliwień, informacji na temat
zachowania ucznia, terminów zebrań i innych informacji dotyczących ucznia),
- wszelkie informacje wpisane przez nauczyciela lub na jego polecenie muszą być
podpisane
przez
rodziców
ucznia
lub
opiekunów
prawnych
i bezzwłocznie przedstawione nauczycielowi do wglądu,
- uczeń jest zobowiązany do codziennego noszenia dzienniczka do szkoły
i okazywania go nauczycielowi na każde żądanie;
7) uczniowie klas gimnazjalnych mają obowiązek uczestniczenia w realizacji projektu
edukacyjnego w związku z zapisami ustawy o systemie oświaty;
- szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w postaci zarządzenia
zawierającego odpowiednie procedury określa dyrektor w porozumieniu z radą
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pedagogiczną,
- udział ucznia w realizacji projektu jest brany pod uwagę przy ocenie zachowania
(szczegółowe kryteria określa WSO),
- w szczególnie uzasadnionych przypadkach, określonych w wymienionych wyżej
procedurach, dyrektor może zwolnić ucznia z realizacji projektu;
8) uczniowie nie mogą samowolnie opuszczać terenu szkoły . Zawsze powinni przebywać
wyłącznie w miejscach dla nich wyznaczonych, w których zapewniona jest opieka
nauczyciela dyżurującego;
a) uczeń, który samowolnie, podczas zajęć programowych lub w trakcie oczekiwania
na lekcje lub oczekiwania na odjazd autobusu szkolnego opuści teren szkoły, ma
obowiązek zgłosić się do wychowawcy lub pedagoga szkolnego,
- fakt opuszczenia budynku bez zezwolenia zostanie odnotowany w dokumentacji
pedagoga lub wychowawcy klasy jako naruszenie zasad bezpieczeństwa i statutu
szkoły,
- w przypadku niezgłoszenia się zostanie zastosowana surowsza kara niż za sam
fakt opuszczenia budynku,
- w przypadku samowolnego opuszczenia terenu szkoły wychowawca zgłosi to
zdarzenie niezwłocznie rodzicom ucznia;
b) zwolnienie z lekcji i innych zajęć edukacyjnych może nastąpić wyłącznie na
pisemną lub osobistą prośbę rodzica (opiekuna prawnego);
9) podczas przerw obowiązuje na korytarzach szkolnych:
a) na schodach ruch prawostronny, uczniowie poruszają się po schodach pojedynczo,
zachowując bezpieczną odległość. Pierwszeństwo mają uczniowie schodzący z
wyższych pięter,
b) zakaz:
- biegania, grania w piłkę, uprawiania hazardu, innych niebezpiecznych zabaw,
- otwierania okien bez zgody nauczyciela dyżurującego,
- siadania na parapetach,
- zaśmiecania, brudzenia, plucia itp.;
10) ucznia obowiązuje ponadto zakaz picia alkoholu, używania narkotyków, dopalaczy
i palenia tytoniu;
11) uczniom zabrania się reklamowania i promocji substancji psychotropowych, w tym
m.in. rysowania lub noszenia wizerunku tych substancji;
12) za naruszenie obowiązków ucznia uznaje się niewłaściwe wywiązywanie
z wymienionych w niniejszym paragrafie obowiązków ucznia, a także wystąpienie
następujących zachowań:
a) agresja i przemoc rówieśnicza lub wobec innych osób,
b) fałszerstwo,
c) palenie papierosów,
d) spożywanie alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających,
e) kradzież lub zabór mienia,
f) wystąpienie przejawów demoralizacją;
13) szczegółowe procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych , dotyczące m.in.
wymienionych w powyższym punkcie zachowań określa zarządzenie dyrektora.
2. Strój i oznaki przynależności szkolnej:
1) obowiązkiem uczniów jest znajomość hymnu szkoły, sylwetki patrona oraz szacunek dla
sztandaru szkoły i zasad ujętych w ceremoniale uroczystości szkolnych;
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2)

3)

4)

5)

6)
7)

3.

strój szkolny apelowy: to biała bluzka i czarna lub granatowa spódniczka albo eleganckie,
garniturowe spodnie w tym samym kolorze dla dziewczynek oraz biała koszula
i granatowe lub czarne , eleganckie, garniturowe spodnie dla chłopców; strój powinien
być bez zbędnych ozdób, wycięć, bluzki nieprzeźroczyste, bez dużych dekoltów,
spódniczki niezbyt krótkie, tj. co najmniej po połowy uda, a spodnie długie;
oznaką przynależności do społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej im.
J.Kusocińskiego w Suchaniu jest również kulturalne zachowanie się ucznia poza szkołą;
przebywanie w miejscach publicznych dozwolone jest do godz. 22.00;
strój ucznia musi być zawsze estetyczny, czysty, kolory stonowane. Obowiązuje zakaz :
a) farbowania włosów,
b) noszenia fryzur i strojów demonstrujących przynależność do subkultur,
c) malowania paznokci, makijażu,
d) tatuaży,
e) noszenia w szkole drogiej i okazałej biżuterii.
f) zbyt krótkich spódnic, spodenek, wydekoltowanych, przeźroczystych lub zbyt
krótkich bluzek;
na zajęciach wychowania fizycznego obowiązuje całkowity zakaz noszenia biżuterii
i ozdób, uczniowie ćwiczą w stroju sportowym określonym przez nauczyciela; kontroli
stroju dokonuje nauczyciel wychowania fizycznego, brak stroju odnotowuje w klasowym
zeszycie spostrzeżeń;
na terenie szkoły uczeń przebywa w obuwiu zmiennym , odzież wierzchnią - płaszcze,
kurtki, czapki, szaliki należy zostawić w szatni;
noszenie odpowiedniego stroju apelowego lub stroju sportowego jest uwzględniane w
kryteriach oceny zachowania.
Zasady, terminy i formy usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach edukacyjnych:
a) obowiązkiem rodziców jest powiadomienie wychowawcy klasy (lub wicedyrektora w
przypadku nieobecności wychowawcy) o przewidywanym czasie nieobecności ucznia
w szkole w sposób uzgodniony z wychowawcą (np. na pierwszym zebraniu
klasowym);
b) nieobecności ucznia na zajęciach obowiązkowych usprawiedliwiane są na podstawie
zwolnień lekarskich lub zwolnień podpisanych przez rodziców ucznia;
a) jeśli uczeń wagaruje, wychowawca ma prawo wprowadzić wobec niego
obowiązek usprawiedliwiania nieobecności wyłącznie na podstawie zwolnień
lekarskich lub innych dokumentów lub zaświadczeń potwierdzonych przez
instytucje (np. wezwanie do sądu, szczepienie, badanie w poradni PPP itp.);
c) zasady usprawiedliwiania nieobecności:
a) nieobecność ucznia usprawiedliwia w formie pisemnej uzgodnionej
z wychowawcą klasy rodzic w terminie do 7 od powrotu ucznia do szkoły,
b) przy ustalaniu prawa ucznia do nagrody z tytułu 100% frekwencji nieobecności
ucznia w związku z obowiązkowymi szczepieniami lub z powodu spóźnienia się
autobusu szkolnego są usprawiedliwione i traktowane jak obecność na zajęciach,
c) przyczyny usprawiedliwiające nieobecność ucznia to:
- choroba lub wizyta kontrolna u lekarza, badania profilaktyczne,
- złe samopoczucie uniemożliwiające pobyt w szkole (dotyczy nagłego
pogorszenia na terenie szkoły),
- zdarzenie losowe (np. wypadek, pożar, ekstremalne zjawiska pogodowe),
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ważne sprawy rodzinne (np. choroba rodzica, śmierć lub pogrzeb bliskiego
członka rodziny),
- badania w poradni psychologiczno-pedagogicznej,
- inne sytuacje – jeżeli zostaną uznane przez wychowawcę za usprawiedliwiające
nieobecność w szkole;
d) o usprawiedliwieniu nieobecności nie związanych z wymienionymi wyżej
sytuacjami, zdarzeniami losowymi itp. decyduje wychowawca na podstawie
pisemnego usprawiedliwienia rodzica,
e) nie usprawiedliwia nieobecności w szkole pozostawanie przez ucznia w domu lub
poza nim w celu wykonania czynności, które mogą być wykonane poza godzinami
zajęć lekcyjnych (np. wyjazd na zakupy, wycieczkę nie zorganizowaną przez
szkołę, pomoc w gospodarstwie, opieka nad rodzeństwem itp.);
4) zasady odnotowywania nieobecności w dokumentacji zajęć:
a) nieobecność ucznia odnotowuje się w dzienniku zajęć w następujący sposób:
- nieobecność w postaci pionowej kreski ( I),
- nieobecność usprawiedliwioną na zasadach określonych w statucie w
postaci znaku plus (+),
- spóźnienie w postaci małej litery s,
- spóźnienie nieusprawiedliwione w postaci małej litery s w kółeczku (kolor
czarny lub niebieski),
- w przypadku, gdy jest pewne, że uczeń przebywa na wagarach
nieobecność otaczamy czerwonym kółkiem.
4. Przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły:
1) dyrektor szkoły może na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty,
w drodze decyzji, skreślić z listy uczniów ucznia nie podlegającego obowiązkowi
szkolnemu w następujących przypadkach:
a) rezygnacji z dalszej nauki i nie złożenia na piśmie stosownego oświadczenia,
b) nieusprawiedliwionych nieobecności ( w ostatnim semestrze nauki przed
nabyciem pełnoletniości lub już po jej nabyciu),
c) stosowania przemocy wobec innych,
d) dewastacji mienia,
e) palenia papierosów na terenie szkoły,
f) picia alkoholu na terenie szkoły lub podczas zajęć szkolnych,
g) zażywania lub rozprowadzania wśród uczniów środków odurzających,
h) stosowania gróźb karalnych wobec uczniów lub zachowań mających na celu
wymuszenie od innych uczniów np. pieniędzy,
i) zaniedbywania obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły;
2) procedura skreślenia z listy ucznia, o którym mowa w powyższym punkcie, musi
uwzględniać normy zawarte w kodeksie postępowania administracyjnego (ustawa z
dnia 14 czerwca 1960 r.; Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz obejmuje
następujące czynności :
a) utrwalenie na piśmie przez wychowawcę, nauczyciela , pedagoga, wicedyrektora
lub dyrektora informacji dotyczących przypadku, stanowiącego podstawę do
skreślenia z listy uczniów ( np. adnotacji, notatki lub protokołu),
b) zebranie materiałów, mogących służyć jako dowód w sprawie (w szczególności
mogą to być: dokumenty, zeznania świadków, opinie),
c) wysłuchanie wyjaśnień ucznia,
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podjęcie uchwały przez radę pedagogiczną. Przed podjęciem uchwały rada
powinna sprawę szczegółowo przedyskutować i zapoznać się ze zgromadzonymi
dowodami. Interesy ucznia na radzie reprezentuje wychowawca klasy,
e) zaopiniowanie uchwały przez samorząd uczniowski. Opinia SU powinna być
złożona niezwłocznie na zasadach określonych w regulaminie SU, na piśmie, w
terminie nie dłuższym jednak niż 1 tydzień, licząc do dnia złożenia żądania wydania
opinii,
f) wydanie decyzji przez dyrektora. Decyzja dyrektora jest decyzja administracyjną w
rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,
g) poinformowanie ucznia pełnoletniego, jako strony toczącego się postępowania, o
każdym stadium toczącego się postępowania .
d)

5. Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia:
1) w przypadku naruszenia praw ucznia obowiązuje następujący tryb składania
i rozpatrywania skarg:
a) w przypadku naruszenia praw ucznia przez innych uczniów, uczniowi lub
wychowawcy klasy lub rodzicom ucznia przysługuje prawo wniesienia ustnej lub
pisemnej skargi odpowiednio do wychowawcy (w przypadku spraw dotyczących
uczniów tej samej klasy) lub do pedagoga szkolnego,
- skargi powinny być niezwłocznie zbadane i rozpatrzone oraz
udokumentowane w formie notatki lub wpisu w dokumentacji
wychowawcy klasy lub pedagoga,
- uczeń lub jego rodzice są informowani o rozstrzygnięciu ustnie lub na
piśmie,
- uczeń lub jego rodzice mogą odwołać się od rozstrzygnięcia skargi w
terminie 7 dni od otrzymania informacji nt rozstrzygnięcia do
wicedyrektora
- po zbadaniu sprawy, nie później niż w terminie 14 dni wicedyrektor
ostatecznie rozstrzyga skargę przekazując informację na piśmie stronom
konfliktu;
b) w przypadku naruszenia praw ucznia przez nauczycieli, wychowawców lub innych
pracowników pedagogicznych uczniowi, wychowawcy klasy i pedagogowi
szkolnemu reprezentującym interesy ucznia lub rodzicom ucznia przysługuje
prawo wniesienia pisemnej skargi do wicedyrektora,
- skargi powinny być niezwłocznie zbadane i rozpatrzone oraz
udokumentowane w formie notatki lub wpisu w dokumentacji szkolnej,
- uczeń lub jego rodzice są informowani o rozstrzygnięciu na piśmie. Mogą
złożyć odwołanie do dyrektora w terminie 7 dni od otrzymania
rozstrzygnięcia,
- po zbadaniu sprawy, nie później niż w terminie 30 dni, dyrektor ostatecznie
rozstrzyga skargę przekazując informację na piśmie stronom konfliktu ;
c) w przypadku naruszenia praw ucznia przez wicedyrektora lub pracowników
niepedagogicznych uczniowi, wychowawcy klasy i pedagogowi szkolnemu
reprezentującym interesy ucznia lub rodzicom ucznia przysługuje prawo
wniesienia pisemnej skargi do dyrektora,
- skargi powinny być niezwłocznie zbadane i rozpatrzone oraz
udokumentowane w formie notatki lub wpisu w dokumentacji szkolnej,
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- uczeń lub jego rodzice są informowani o rozstrzygnięciu na piśmie;
d) w przypadku naruszenia praw ucznia przez dyrektora szkoły rodzicom ucznia
przysługuje prawo wniesienia pisemnej skargi do organu prowadzącego szkołę lub
do organu nadzoru pedagogicznego.
6. Do przestrzegania praw i obowiązków ucznia zobowiązani są zarówno uczniowie, jak
i nauczyciele oraz wszyscy pozostali pracownicy szkoły.
7. Propozycje zmian w statucie w odniesieniu do praw i obowiązków ucznia mogą zgłaszać
uczniowie, nauczyciele, rodzice. Proponowane zmiany wymagają akceptacji rady
pedagogicznej.
§ 21
1. Rodzaje nagród i warunki ich przyznawania uczniom oraz tryb wnoszenia zastrzeżeń do
przyznanej nagrody:
1) ucznia można nagrodzić za:
a) wybitne osiągnięcia w nauce,
b) zaangażowanie w różnorodną działalność na rzecz szkoły i aktywność społeczną,
c) osiągnięcia związane z działalnością pozalekcyjną szkoły,
d) wzorowe zachowanie,
e) wysoką frekwencję na zajęciach,
f) różne formy aktywności w procesie dydaktyczno – wychowawczym na lekcjach
g) systematyczne i aktywne uczestnictwo w zajęciach z zakresu pomocy psychologicznopedagogicznej;
2) nagrodami, o których mowa w ust. 1 są:
a) pochwała ustna nauczyciela prowadzącego zajęcia lub wychowawcy wobec uczniów
klasy,
wpis pochwały przez nauczyciela lub wychowawcę do zeszytu spostrzeżeń klasy,
b) pochwała ustna wychowawcy, wicedyrektora lub dyrektora wobec uczniów szkoły,
c) list pochwalny wychowawcy , wicedyrektora lub dyrektora do rodziców,
d) dyplom uznania od nauczyciela , wychowawcy, wicedyrektora lub dyrektora,
e) nagroda rzeczowa od wychowawcy lub dyrektora,
f) odznaka „Złota Tarcza”,
- uczeń otrzymuje odznakę „Złota Tarcza” na koniec roku szkolnego za bardzo
dobre wyniki w nauce (średnia ocen na świadectwie powyżej 5,00 bez ocen
dostatecznych) oraz wzorowe zachowanie,
g) wpis do księgi pamiątkowej „Księga Talentów”,
- nagrodę w tej postaci przyznaje się na koniec roku szkolnego za udział
w konkursach lub zawodach przedmiotowych, sportowych, artystycznych
i innych na szczeblu co najmniej wojewódzkim pod warunkiem zajęcia miejsca
punktowanego w pierwszej dziesiątce,
h) za 100% frekwencję w roku szkolnym uczeń otrzymuje nagrodę w formie ustalonej
przez radę pedagogiczną,
i) tytuł najlepszego ucznia klasy zgodnie z regulaminem opracowanym przez samorząd
uczniowski klasy w uzgodnieniu z wychowawcą klasy,
j) tytuł najlepszego przedmiotowca szkoły zgodnie z regulaminem opracowanym przez
samorząd szkolny w uzgodnieniu z opiekunem samorządu i dyrektorem,
k) świadectwo z wyróżnieniem zgodnie z odrębnymi przepisami,
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znaczące osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych
odnotowuje się na świadectwie szkolnym zgodnie z odrębnymi przepisami,
m) stypendium (w przypadku zapewnienia środków finansowych przez organ
prowadzący zgodnie z odrębnymi przepisami).
n) dyplom „Pomocna dłoń” otrzymuje na koniec roku szkolnego uczeń, który został
wytypowany przez uczniów ze swojej klasy i wychowawcę za aktywną pracę w
zespole klasowym w zakresie:
- organizowanie lub udzielanie pomocy koleżeńskiej w nauce,
- zaangażowanie w rozwiązywanie konfliktów koleżeńskich,
- wrażliwość etyczną i właściwe reagowanie na krzywdę innych osób;
wychowawca lub dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, może postanowić o
przyznaniu nagrody w innej formie;
z tego samego tytułu można przyznać więcej niż jedną nagrodę;
z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić członek społeczności szkolnej, z tym, że
wniosek taki nie ma charakteru wiążącego;
szkoła informuje rodziców o przyznanej nagrodzie.
l)

3)
4)
5)
6)

§22.
1.

Rodzaje kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwoływania się od kary:
1) za nieprzestrzeganie postanowień statutu, a w szczególności uchybianie swoim
obowiązkom , uczeń może zostać ukarany przez:
a) ustne lub pisemne upomnienie wychowawcy klasy,
b) naganę wychowawcy klasy,
- naganę otrzymuje uczeń za co najmniej dziesięć uwag zapisanych w zeszycie
spostrzeżeń, powtarzające się wagary, wielokrotne naruszanie
obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły,
- nagana powoduje także zawieszenie w przywilejach szkolnych;
c) pozbawienie przez wychowawcę pełnionych w klasie funkcji,
d) ustne lub pisemne upomnienie dyrektora lub wicedyrektora szkoły, które uczeń
może otrzymać za:
- zachowanie agresywne wobec kolegów lub koleżanek,
- zniszczenie mienia szkolnego,
- aroganckie zachowanie wobec nauczycieli lub innych pracowników szkoły
lub innych osób dorosłych,
- powtarzające się wagary,
- brak poprawy w zachowaniu mimo udzielonej kary przez wychowawcę
klasy;
e) naganę wicedyrektora albo dyrektora, którą uczeń może otrzymać za:
- częste uwagi w zeszycie uwag (powyżej 15 w semestrze),
- kradzież na terenie szkoły lub poza nią,
- bójki na terenie szkoły i poza nią,
- wymuszenia,
- znieważenie nauczyciela lub innych osób dorosłych,
- wnoszenie lub rozprowadzanie substancji niebezpiecznych dla życia
i zdrowia innych,
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- brak poprawy w zachowaniu mimo nałożonych kar statutowych przez
dyrektora lub wicedyrektora,
- inne poważne naruszenie obowiązków ucznia zapisanych w statucie szkoły;
f) zakaz uczestnictwa w imprezach klasowych i szkolnych udzielony przez
wychowawcę,
g) pozbawienie pełnionych na forum szkoły funkcji (karę wymierza wicedyrektor lub
dyrektor);
h) zawieszenie przez wicedyrektora lub dyrektora prawa do udziału w zajęciach
pozalekcyjnych,
i) zawieszenie przez wicedyrektora lub dyrektora prawa do reprezentowania szkoły
w zawodach i imprezach międzyszkolnych i innych,
j) obniżenie przez wychowawcę oceny zachowania – do nieodpowiedniej lub
nagannej;
k) przeniesienie przez wicedyrektora lub dyrektora na wniosek wychowawcy albo
rady pedagogicznej do równoległej klasy;
2) w wyjątkowych sytuacjach, ze względu na wagę popełnionego czynu, gradacja
(stopniowanie) kar może zostać pominięta;
3) na wniosek wychowawcy lub rady pedagogicznej, po zapoznaniu się z opinią
pedagoga szkolnego i nauczycieli uczących ucznia, dyrektor może również wystąpić
do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie do innej szkoły w przypadku, gdy
zmiana środowiska wychowawczego może korzystnie wpłynąć na postawę ucznia;
a) o przeniesienie ucznia wnioskuje się w następujących sytuacjach (pod warunkiem,
że zaszły wszystkie wymienione):
- uczeń notorycznie łamie przepisy statutu szkolnego, otrzymał już kary
przewidziane w statucie, a stosowane środki zaradcze nie przynoszą
pożądanych efektów,
- zachowuje się w sposób demoralizujący bądź agresywny, zagrażający
zdrowiu i życiu innych uczniów lub osób dorosłych,
- dopuszcza się czynów zabronionych prawem np. czynów karalnych,
przestępstw ściganych z urzędu;
b) zastosowanie kary przeniesienia następuje także, jeżeli zachodzą co najmniej
dwa z wymienionych niżej zdarzeń:
- uczeń otrzymał drugą nieodpowiednią ocenę zachowania w ciągu etapu
edukacyjnego (śródroczną lub roczną),
- uprawniony organ udowodnił uczniowi popełnienie przestępstwa,
- uczeń w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających
uczestniczył w zajęciach organizowanych przez szkołę,
- wobec ucznia zastosowano już w ciągu etapu edukacyjnego więcej niż 50 %
kar dozwolonych w statucie szkoły i nie przyniosły one oczekiwanego efektu
- posiadanie, rozprowadzanie czy używanie substancji psychoaktywnych,
- stwarzanie sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa innych lub swojego,
- częste stosowanie agresji i przemocy w stosunku do uczniów lub nauczycieli;
c) można odstąpić od zastosowania kary przeniesienia za poręczeniem udzielonym
przez nauczyciela, organ samorządu uczniowskiego albo radę rodziców,
d) dyrektor może wystąpić do kuratora o przeniesienie ucznia do innej szkoły
również w sytuacji, gdy uczeń nauczany indywidualnie zmienił miejsce

57

4)
5)
6)

7)

8)
9)

zamieszkania na miejscowość leżącą poza rejonem szkoły, a rodzice ucznia nie
wystąpili o przeniesienie dziecka do szkoły rejonowej;
zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia. Kary nie
mogą być stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą ucznia;
o nałożonej karze informuje się rodziców w formie pisemnej za potwierdzeniem
odbioru;
od kary nałożonej przez wychowawcę przysługuje odwołanie do dyrektora;
a) odwołanie może wnieść rodzic w ciągu 7 dni od uzyskania informacji
o nałożeniu kary,
b) dyrektor rozpatruje odwołanie najpóźniej w ciągu 7 dni od jego otrzymania,
c) rozstrzygnięcie dyrektora jest ostateczne;
od kar nakładanych przez wicedyrektora lub dyrektora przysługuje wniosek
o ponowne rozpatrzenie sprawy złożony na piśmie przez rodziców (opiekunów
prawnych) do dyrektora w ciągu 7 dni od uzyskania informacji o nałożonej karze;
a) przed podjęciem rozstrzygnięcia dyrektor zasięga opinii rady pedagogicznej na
najbliższym zebraniu rady pedagogicznej;
uczeń, który swoim postępowaniem spowodował krzywdę innych osób jest
zobowiązany do ich przeproszenia i zadośćuczynienia;
uczeń, którego postępowanie spowodowało szkodę materialną innych osób lub szkoły
zobowiązany jest do pokrycia w całości, lub w części wyrządzonej szkody. Decyzję w
tej sprawie podejmuje wicedyrektor lub dyrektor.
§23.

1. W szkole umożliwia się działania w zakresie wolontariatu.
2. Działalność wolontariuszy (osoby spoza szkoły) realizowana jest w zakresie:
a) organizacji zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych,
b) rozwijania zainteresowań i uzdolnień oraz aktywności i kreatywności uczniów,
c) działań w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
d) organizacji pomocy w zakresie odrabiania zadań domowych w świetlicy,
e) przygotowania i prowadzenia szkolnych imprez uzgadnianych z samorządem uczniowskim,
f) innych działań za zgodą dyrektora.
3. Działaniem poprzedzającym rozpoczęcie pracy wolontariusza jest zawarcie z nim
porozumienia- umowy o wolontariacie.
4. Osobą właściwą do zawierania umowy, o której mowa w ust. 3 jest dyrektor szkoły.
5. Po zrealizowaniu przez wolontariusza zadań określonych w porozumieniu, dyrektor szkoły
wystawia zaświadczenie o odbyciu wolontariatu.
6. W szkole można zorganizować dla uczniów Szkolny Klub Wolontariusza .
7. Wyznaczone cele i działania Szkolnego Klubu Wolontariusza:
1) zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowaniem;
2) uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych;
3) kształtowanie postaw prospołecznych, np. cierpliwość oraz poszanowanie i zrozumienie
drugiego człowieka;
4) inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego;
5) kształtowanie umiejętności działania w zespole;
6) zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach;
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7) angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej o charakterze
regularnym i akcyjnym;
8. Obszary działania uczniów w zakresie wolontariatu:
1) środowisko szkolne:
a) udział w akcjach wewnątrzszkolnych np. „Czytanie dzieciom” - przedszkolakom oraz
pierwszoklasistom,
b) organizowanie pomocy uczniom osiągającym słabsze wyniki w nauce w ramach
koleżeńskich korepetycji,
c) inne za zgodą dyrektora szkoły;
2) środowisko pozaszkolne:
a) udział w akcjach charytatywnych wspierających instytucje, np. Dom Dziecka,
pomoc w ramach akcji świątecznej „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem”;
schronisko dla zwierząt,
b) fundacje i stowarzyszenia,
c) charytatywne akcje ogólnopolskie np.:
zorganizowanie na terenie szkoły zbiórki pieniędzy w ramach ogólnopolskiej akcji
„Góra Grosza”,
zaangażowanie w ogólnopolską akcję Wieka Orkiestra Świątecznej Pomocy
poprzez zbiórkę pieniędzy przez wolontariuszy naszej szkoły;
d) inne realizowane przez wolontariuszy działania będą podejmowane w razie
potrzeb pojawiających się ciągu roku szkolnego i za zgodą dyrektora szkoły;
3) sposób realizacji działań:
a) przybliżenie dzieciom i młodzieży idei wolontariatu podczas spotkań i godzin
wychowawczych;
b) umożliwianie rozpoznania własnych motywacji do pracy.;
c) poznanie obszarów pomocy;
d) poznanie zasad pracy i etyki działalności woluntarystycznej;
e) zapoznanie z prawami i obowiązkami wolontariuszy.
f) wywieszanie plakatów zachęcających młodzież do włączenia się w pracę
wolontariatu.
g) zamieszczanie informacji o działalności Szkolnego Klubu Wolontariatu na stronie
internetowej szkoły.
h) zachęcanie uczniów do działań w szkolnym wolontariacie podczas rozmów
prowadzonych przez nauczycieli i doświadczonych wolontariuszy.
i) szkolenia członków wolontariatu w zakresie udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej.
j) systematyczne zebrania członków wolontariatu.
k) pomoc najuboższym rodzinom, samotnym, chorym i osobom starszym przy
współpracy z miejscową parafią
l) uzupełnianie „mapy” potrzeb środowiska szkolnego i lokalnego.
9. Monitorowanie działalności wolontariuszy:
1) Szkolny Klub Wolontariusza ma:
a) opiekuna klubu,
b) członków klubu,
c) Szkolnym Klubem Wolontariusza opiekują się nauczyciele koordynatorzy (jeden
koordynator na etap);
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2) w momencie powołania SKW dyrektor szkoły, opiekun klubu oraz nauczyciele
koordynatorzy opracowują regulamin działalności klubu.
1.
1)

2)
3)

4)

5)

§24
Formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych
jest potrzebna pomoc i wsparcie:
szkoła umożliwia rozwijanie kultury i sprawności fizycznej, odporności i wytrzymałości
uczniów, kształtowanie nawyków sportowych i innych form aktywnego wypoczynku w czasie
zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych ( np. koła sportowe, Uczniowski Klub Sportowy );
szkoła może organizować zajęcia dodatkowe dla uczniów, z uwzględnieniem w szczególności
ich potrzeb rozwojowych;
w szkole obok bieżącej pracy z uczniem, do form pomocy psychologiczno-pedagogicznej
zalicza się:
a) zajęcia rozwijające uzdolnienia,
b) zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się,
c) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
d) zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające
kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym,
e) zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i
kariery zawodowej ,
f) zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia,
g) warsztaty,
h) porady i konsultacje;
w oddziałach przedszkolnych pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie
bieżącej pracy z uczniem oraz w formie:
a) zajęć rozwijających uzdolnienia,
b) zajęć specjalistycznych; korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających
kompetencje emocjonalno- społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
c) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania
przedszkolnego,
d) porad i konsultacji;
w związku z udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej na zasadach określonych
szczegółowo w rozporządzeniu MEN w tej sprawie nauczyciele oraz specjaliści w oddziałach
przedszkolnych i szkole rozpoznają odpowiednio indywidualne potrzeby rozwojowe
i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów, w tym ich
zainteresowania i uzdolnienia;
a) nauczyciele oraz specjaliści w oddziale przedszkolnym i szkole prowadzą w
szczególności:
- w oddziale przedszkolnym: obserwację pedagogiczną zakończoną analizą
i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna),
- w całej szkole w trakcie bieżącej pracy z uczniem: wspomaganie uczniów w
wyborze kierunku kształcenia i zawodu, obserwację pedagogiczną, mającą na
celu rozpoznanie u uczniów szczególnych uzdolnień lub trudności w uczeniu się
(w przypadku uczniów klas I-III szkoły podstawowej deficytów kompetencji,
zaburzeń sprawności językowych i ryzyka wystąpienia specyficznych trudności
w uczeniu się, a także potencjału ucznia i jego zainteresowań),
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w przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne
oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną,
odpowiednio nauczyciel lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w
trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują o tym:
w przypadku szkoły wychowawcę klasy,
w przypadku oddziału przedszkolnego – dyrektora;
c) wychowawca klasy lub dyrektor (w przypadku oddziałów przedszkolnych) informuje
innych nauczycieli lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologicznopedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem – jeżeli stwierdzi taką potrzebę;
d) o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców
ucznia albo pełnoletniego ucznia,
e) o ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą
realizowane, dyrektor niezwłocznie informuje pisemnie, w sposób przyjęty w szkole,
rodziców ucznia;
6) dla uczniów z zaburzeniami rozwojowymi:
a) z niepełnosprawnością intelektualną stopnia lekkiego i umiarkowanego na podstawie
orzeczenia publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej i na wniosek rodziców
szkoła może prowadzić nauczanie trybem specjalnym;
b) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim szkoła może organizować
zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze na podstawie orzeczenia publicznej poradni
psychologiczno – pedagogicznej i na wniosek rodziców;
c) z zaburzeniami narządu ruchu lub innymi zaburzeniami fizycznymi organizuje się
nauczanie indywidualne zgodnie z odrębnymi przepisami na podstawie orzeczenia
publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej i zgody rodziców. Dyrektor
organizuje takie nauczanie w porozumieniu z organem prowadzącym,
d) dla uczniów z zaburzeniami wzroku, słuchu, mowy szkoła podejmuje działania
zapewniające kształcenie w placówce specjalistycznej lub naucza w integracji;
7) uczniom, którzy z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc,
szkoła udziela wsparcia poprzez:
a) pomoc psychologiczno – pedagogiczną udzielaną przez nauczycieli i specjalistów na
zasadach określonych w odpowiednim rozporządzeniu MEN,
b) zapewnienie dożywiania w formie obiadów finansowanych przez ośrodek pomocy
społecznej (pod warunkiem spełnienia warunków, określonych w odrębnych
przepisach, niezbędnych do przyznania takiej formy pomocy ),
c) wypożyczenie uczniom podręczników szkolnych z księgozbioru biblioteki,
d) organizowanie pomocy materialnej i rzeczowej w ramach akcji charytatywnych,
e) pomoc w uzyskaniu stypendium socjalnego (na zasadach określonych w odrębnych
przepisach),
8) w celu dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych
uczniów szkoła zapewnia pomoc udzielaną przez pedagoga szkolnego we współdziałaniu
z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Stargardzie w formie:
a) pomocy rodzicom w sprawie podjęcia decyzji o badaniach w poradni dzieci z deficytami
rozwojowymi;
b) wydawania zaleceń dotyczących nauczania indywidualnego bądź nauczania trybem
specjalnym;
c) spotkań terapeutycznych;
b)
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d)

zajęć z preorientacji zawodowej.
§25

1. Warunki stosowania sztandaru szkoły, godła szkoły oraz ceremoniału szkolnego:
1) Szkoła Podstawowa posiada własny hymn, godło, sztandar i ceremoniał;
a) treść hymnu Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Suchaniu zawiera
załącznik nr 2 do statutu szkoły;
b) wzór godła Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Suchaniu zawiera
załącznik nr 3 ;
c) warunki stosowania sztandaru szkoły oraz przebieg uroczystości szkolnych określa
ceremoniał szkolny określony w załączniku nr 4 do statutu.
§ 26
1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materialnej określają odrębne
przepisy.
§ 27
1. Dokonywanie zmian w statucie odbywa się w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
2. Zasady postępowania w sprawie uchylenia statutu lub niektórych postanowień określa
ustawa.
3. Załączniki stanowią integralną część statutu. Zmiany w ich treści dokonywane są przez organ ,
który je uchwalił w trybie właściwym do ich uchwalenia. Po uprawomocnieniu tych uchwał
załączniki są dołączane do statutu.
§ 28
1. Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze statutem wszystkim członkom społeczności
szkolnej.
§ 29
Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.
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Załącznik nr 1 do statutu szkoły
ARKUSZ OCENY ZACHOWANIA UCZNIA
Imię i nazwisko …………………………………… klasa ……………… semestr ………
Cz.I - wypełnia wychowawca:
Godziny
usprawiedliwione
(1 sem – do końca
grudnia,
2 sem – do końca maja )

Godziny
nieusprawiedliwione
(1 sem – do końca
grudnia,
2 sem – do końca maja )

wagary, ucieczki –
liczba godz. w semestrze
(do dnia wystawienia
oceny )

spóźnienia
(1 sem – do końca
grudnia,
2 sem – do końca maja)

Kary statutowe: ……………………………………………………………………………………………………
Nagrody statutowe …………………………………………………………………………………………………
Cz.II – wypełnia uczeń, samorząd klasowy i wychowawca
samoocena
ucznia

Kryteria oceny zachowania

max 6 pkt



Wywiązywanie się z obowiązków ucznia ,




Postępowanie zgodne z dobrem społeczności
uczniowskiej ,
Dbałość o honor i tradycje szkoły ,



Dbałość o piękno mowy ojczystej ,



Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne ,



Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i
poza nią ,
Okazywanie szacunku innym osobom



Punkty za projekt (dotyczy 2 semestru w kl. 3G)
RAZEM (max. 24 pkt)
ŚREDNIA ARYTMETYCZNA PKT
UZYSKANA OCENA ZACHOWANIA
(w razie potrzeby uzasadnienie wychowawcy dotyczące
obniżenia lub podwyższenia oceny na podstawie
kryteriów ogólnych)
Średnia liczba punktów

ocena zachowania

1,0-1,49
1,5-2,49
2,5-3,49
3,5-4,49
4,5-5,49
5,5-6,00

naganne
nieodpowiednie
poprawne
dobre
bardzo dobre
wzorowe
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ocena
zespołu
klasowego
max 6 pkt

ocena
wychowawcy

Ocena
nauczycieli

max 6 pkt

max 6 pkt

Załącznik nr 2 do statutu szkoły

HYMN SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W SUCHANIU
1.

Dziś w pierwszym ustaw się szeregu
i w przyszłość skieruj jasny wzrok,
bo od szybkości na rozbiegu
w następny wiek zależy skok.
Refren Silniej ! Dalej ! Wyżej ! –
Wieczna maksyma – młodych zew.
Dalej zmierzaj, wtedy cel już będzie bliżej.
Wyżej sięgaj – do nieba !
Silniej pracuj – bo trzeba.
Niech zgodnie tętni młoda krew.

2.

W szlachetny bój podąża śmiało
Walecznych ojców wierny syn.
Niechaj wysmukłe zdrowe ciało
Rozumną myśl przekuwa w czyn.
Refren

3.

Niech KUSY będzie twoim wzorem,
od niego się OJCZYZNY ucz.
Kto umie przegrać, lecz z honorem,
Ten znalazł do zwycięstwa klucz.
Refren
(Autor tekstu: Wojciech Makowski)
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Załącznik nr 3 do statutu szkoły

WZÓR GODŁA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W SUCHANIU
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Załącznik nr 4 do statutu szkoły

CEREMONIAŁ SZKOLNY Z WYKORZYSTANIEM SZTANDARU
W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO
Ceremoniał szkolny jest opisem przeprowadzenia uroczystości z udziałem sztandaru szkolnego i samej
celebracji sztandaru.
Jest pomocny w organizowaniu ślubowań, przyrzeczeń i innych uroczystości szkolnych. Stanowi integralną
część z przyjętą tradycją szkolną i harmonogramem uroczystości i imprez szkolnych.

1. S z t a n d a r s z k o l n y:
1) Sztandar szkolny dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski-Narodu-Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej
najbliższe otoczenie;
2) uroczystości z udziałem sztandaru wymagają zachowania powagi, a przechowywanie, transport i
przygotowanie sztandaru do prezentacji, właściwych postaw jego poszanowania;
3) sztandar jest przechowywany na terenie szkoły w zamkniętej gablocie;
4) w tej samej gablocie znajdują się insygnia pocztu sztandarowego;
5) poczet sztandarowy powinien być wytypowany z uczniów klas 4-5 wyróżniających się w nauce o
nienagannej postawie i wzorowym zachowaniu w następującym składzie: chorąży (sztandarowy) i asysta -2
uczennice;
6) kandydatury składu pocztu sztandarowego są przedstawione przez wychowawców klas oraz samorząd
szkolny na czerwcowej radzie pedagogicznej i przez nią zatwierdzone;
7) kadencja pocztu trwa 1-2lat (począwszy od przekazania w dniu uroczystego zakończenia roku szkolnego);
8) decyzją rady pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu sztandarowego. W takim
przypadku dokonuje się wyboru uzupełniającego;
9) chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie:
a)
uczeń-ciemne spodnie, biała koszula,
b)
uczennice-białe bluzki i ciemne spódnice;
10) insygnia pocztu sztandarowego:
a)
biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym w stronę
kołnierza, spięte na lewym biodrze,
b)
białe rękawiczki;
11) udział sztandaru w uroczystościach na terenie szkoły:
a)
uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego,
b)
ślubowanie klas pierwszych,
c)
Dzień Patrona,
c)
Święto Szkoły,
d)
uroczystości rocznicowe: Święto Konstytucja 3 Maja i Święto Niepodległości,
e)
uroczyste zakończenie roku szkolnego;
12) chwyty sztandaru:
a) postawa – zasadnicza - sztandar położony na trzewiku drzewca przy prawej nodze na wysokości czubka
buta. Drzewce przytrzymywane prawą ręką na wysokości pasa. Lewa ręka jak w postawie zasadniczej,
b) postawa „spocznij”- sztandar trzymany przy prawej nodze jak w postawie "zasadniczej". Chorąży
i asysta w postawie "spocznij",
c) postawa „na ramię”- chorąży prawą ręką (pomagając sobie lewą) kładzie drzewce na prawe ramię
i trzyma je pod kątem 45° w stosunku do ramienia. Prawa ręka wyciągnięta wzdłuż drzewca,
d) postawa „prezentuj” - z postawy "zasadniczej" chorąży podnosi sztandar prawą ręką i pionowo do góry
wzdłuż prawego ramienia ( dłoń prawej ręki na wysokości barku). Następnie lewą ręką chwyta drzewiec
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e)
f)
g)

sztandaru tuż pod prawą i opuszcza prawą rękę na całej jej długości, obejmując dolną część drzewca.
Asysta w postawie "zasadniczej",
salutowanie sztandaru w miejscu- 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 do
przodu pod kątem 45°. Po czasie "salutowania" przenosi sztandar do postawy "prezentuj",
salutowanie sztandarem w marszu - z położenia "na ramię" w taki sam sposób jak przy salutowaniu w
miejscu,
komendy:
- „na prawo patrz” - pochyla sztandar,
- „baczność” - bierze sztandar na ramię;

13) ceremoniał uroczystości szkolnych z udziałem sztandaru:
a) wprowadzenie sztandaru:
L.p.

Komendy

1.

„Proszę o powstanie.”

2.

„Baczność! Sztandar
wprowadzić !”

Opis sytuacyjny zachowania się
uczestników po komendzie
Uczestnicy powstają przed
wprowadzeniem sztandaru
Uczestnicy w postawie
"zasadniczej"

3.

„Do hymnu!”

jak wyżej

4.

„Po hymnie!”

5.

„Można usiąść .”

uczestnicy w postawie
"spocznij"
uczestnicy siadają
b)

Poczet sztandarowy
przygotowanie do
wyjścia
- wprowadzenie
sztandaru
- zatrzymanie na
ustalonym miejscu
postawa
”zasadnicza”
spocznij

sztandar
postawa „na ramię”
- w postawie „na ramię w
marszu”
- postawa „prezentuj”

spocznij

postawa "salutowanie w
miejscu"
- postawa "prezentuj"
- postawa "spocznij"
postawa "spocznij"

spocznij

postawa "spocznij"

- postawa zasadnicza - wyprowadzenie
sztandaru

postawa "zasadnicza"
postawa "na ramię w marszu"

wyprowadzenie sztandaru:

1.

„Proszę o powstanie!”

2.

"Baczność! Sztandar
wyprowadzić!”

uczestnicy powstają przed
wprowadzeniem sztandaru
uczestnicy w postawie
”zasadniczej”

3.

„Spocznij!”

uczestnicy siadają

14) ceremoniał przekazania sztandaru:
L.p.

Komendy

1.

„Proszę wstać!”

2.

„Poczet sztandarowy oraz nowy
skład pocztu (lub wytypowani
uczniowie kl. II) do przekazania
sztandaru- wystąp!”
„Baczność! Sztandar przekazać!”

3.

Opis sytuacyjny zachowania
się uczestników
uczestnicy wstają
uczestnicy postawa
"zasadnicza" nowy skład
pocztu występuje i ustawia
się z przodu sztandaru
uczestnicy postawa
„zasadnicza”
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Poczet sztandarowy

Sztandar

postawa
"spocznij"
postawa
"zasadnicza"

postawa "spocznij"

dotychczasowa asysta
przekazuje insygnia ustawia się obok
nowej asysty po lewej
i prawej stronie

- chorąży podaje sztandar
jednej z asysty,
- przekazuje szarfę potem
rękawiczki
- następnie odbiera sztandar i
przekazuje go nowemu
chorążemu i mówi:

-postawa "zasadnicza"
postawa "prezentuj"

"Przekazujemy Wam sztandar
szkoły-symbol patriotyzmu i
tradycji, noście go z dumą i
honorem"
nowy chorąży klęka, całuje róg
Sztandaru, Wstaje i mówi:
”Przyjmujemy od was sztandar
szkoły i obiecujemy nosić go z
dumą i honorem”.
- sztandar w postawie
"spocznij"
4.

„Baczność! Ustępujący poczet
odmaszerować! Spocznij!"

5.

„Baczność! Sztandar
wyprowadzić!”

6.

„Spocznij!”

uczestnicy w postawie
"zasadniczej" nagradzają
barwami ustępujący poczet,
który przechodzi na
wyznaczone miejsce
postawa "zasadnicza"

postawa "zasadnicza"
postawa "spocznij"

postawa "prezentuj"
postawa "spocznij"

postawa "zasadnicza"
wyprowadzenie
sztandaru

postawa "zasadnicza"
postawa "na ramię w marszu"

uczestnicy siadają

15. Ceremoniał ślubowania klas pierwszych:
L.p.

Komendy

Poczet sztandarowy

Sztandar

„Proszę wstać!”

Opis sytuacyjny zachowania
się uczestników
Uczestnicy wstają

1.
2.

„Baczność! Sztandar
wprowadzić!”

Uczestnicy w postawie
zasadniczej

-postawa "na ramię w
marszu"
-postawa zasadnicza

3.

„Do ślubowania!"

4.

„Po ślubowaniu!"

5.

„Baczność! Sztandar szkoły
wyprowadzić”

Uczestnicy w postawie
"zasadniczej" ślubujący
podnoszą prawą rękę do
ślubowania (palce na
wysokości oczu)
Uczestnicy "spocznij"
ślubujący opuszczają rękę
Uczestnicy postawa
"zasadnicza"

-wprowadzenie
sztandaru,
zatrzymanie na
ustalonym miejscu
Postawa "zasadnicza"

6.

„Spocznij!”

Uczestnicy siadają

-postawa "prezentuj"
-postaw "salutowanie w
miejscu"

Postawa "spocznij"

-postawa "prezentuj"
-postawa "zasadnicza"
- postawa - zasadnicza - - postawa "zasadnicza"
wyprowadzenie
- postawa "na ramię w
sztandaru
marszu"

16. Udział sztandaru w uroczystościach poza terenem szkoły:
Sztandar szkoły może brać udział w uroczystościach rocznicowych organizowanych przez administrację samorządową
i państwową oraz w uroczystościach religijnych: mszy świętej, uroczystościach pogrzebowych i innych.
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