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Ilekroć  jest mowa bez bliższego określenia o: 

1. Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Powstańców Wielkopolskich 

z siedzibą przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 31 w Brzozie, 

2. Uczniach - należy przez to rozumieć uczniów klas 1-8 Szkoły Podstawowej im. Powstańców 

Wielkopolskich w Brzozie, 

3. Statucie - należy przez to rozumieć niniejszy Statut, 

4. Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej w im. Powstańców 

Wielkopolskich w Brzozie, 

5. Radzie Pedagogicznej - należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej w 

im. Powstańców Wielkopolskich w Brzozie, 

6. Rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby 

(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem, 

7. Organie Prowadzącym - należy przez to rozumieć Gminę Nowa Wieś Wielka, 

8. Organach Szkoły - należy przez to rozumieć Dyrektora, Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców, 

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej im. Powstańców  Wielkopolskich w Brzozie, 

9. Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć radę rodziców złożoną z delegatów rad 

oddziałowych Szkoły Podstawowej im. Powstańców  Wielkopolskich w Brzozie, 

10. Radzie Oddziałowej – należy przez to rozumieć radę rodziców uczniów jednego oddziału, 

11. Samorządzie Uczniowskim – należy przez to rozumieć Samorząd Uczniowski Szkoły 

Podstawowej im. Powstańców  Wielkopolskich w Brzozie, 

12. Ustawie - należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.), 

13. budynku B - budynku i terenu szkoły położonego w Brzozie, przy ul. Powstańców 

Wielkopolskich 31 A. 

Rozdział 1 
Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Brzozie jest szkołą publiczną, 

ośmioletnią,  z siedzibą przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 31 w Brzozie. 

2. Organem Prowadzącym jest Gmina Nowa Wieś Wielka. 

3. Szkoła jest szkołą obwodową. Do obwodu należą następujące miejscowości: Brzoza, 

Chmielniki, Emilianowo, Kobylarnia, Olimpin, Piecki, Prądocin, Nowe Smolno. 

4. Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty 

w Bydgoszczy. 

§ 2 

1. Szkoła prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy 

programowej kształcenia ogólnego. 

2. Nauczanie odbywa się w języku polskim. 

3. Szkoła przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.  

4. W Szkole zatrudnia się nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych 

przepisach. 

5. Szkoła używa nazwy w pełnym brzmieniu: Szkoła Podstawowa im. Powstańców 

Wielkopolskich. 

6. Zasady gospodarki finansowej Szkoły regulują odrębne przepisy.  
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7. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

8. Obsługę finansową i księgową Szkoły sprawuje Gminny Zespół Obsługi Oświaty w Nowej Wsi 

Wielkiej. 

9. Przy szkole działa Spółdzielnia Uczniowska „Brzózka”. 

10. Zajęcia odbywają się w obiektach szkolnych położonych przy  ul. Powstańców 

Wielkopolskich 31 oraz przy  ul. Powstańców Wielkopolskich 31A. 

Rozdział 2 
Cele i zadania Szkoły 

§ 3 
Misja Szkoły 

1. We wszystkich działaniach kierujemy się wartościami: prawdą, dobrem, uczciwością 

i sprawiedliwością oraz poszanowaniem praw i godności człowieka, zgodnie Konstytucją 

Rzeczpospolitej Polskiej, Konwencją o Prawach Dziecka oraz Konwencją o Ochronie Praw 

Człowieka i Podstawowych Wolności. 

2. Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych i humanistycznych, 

tolerancji, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej. 

3. Kultywujemy tradycje oraz ceremoniał szkolny, a wszystkie działania pedagogiczne 

i opiekuńczo - wychowawcze orientujemy na dobro podopiecznych, a także ich dalszy los. 

4. Tworzymy warunki dla intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, estetycznego 

i fizycznego rozwoju uczniów oraz do rozwoju aktywności uczniów, w tym ich kreatywności. 

5. Stosujemy efektywne metody nauczania i wychowania. 

6. Przygotowujemy uczniów do nauki na kolejnym etapie edukacyjnym oraz do świadomego i 

racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych i pełnienia różnych ról społecznych. 

7. Ściśle współdziałamy z Rodzicami oraz innymi partnerami zewnętrznymi wspierającymi 

Szkołę w jej rozwoju. 

8. Integrujemy się ze środowiskiem, prowadzimy wspólne działania w obszarze kształtowania 

postaw patriotycznych i społecznych oraz promujemy w nim osiągnięcia Szkoły. 

9. Promujemy zdrowy styl życia, wyposażając uczniów w wiedzę i umiejętności w tym zakresie. 

10. Okresowo przeprowadzamy wewnętrzne badanie, diagnozowanie i ocenianie jakości pracy 

Szkoły w zakresie działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a wyniki 

wykorzystujemy do stałego doskonalenia działalności Szkoły. 

§ 4 
Sylwetka absolwenta 

1. Absolwent Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Brzozie: 

a) w swoim postępowaniu dąży do dobra i prawdy, 

b) jest świadomy życiowej użyteczności zdobytej wiedzy i umiejętności przedmiotowych, 

c) posługuje się językami obcymi, 

d) potrafi korzystać z technologii informacyjnej i komunikacyjnej, 

e) wie, gdzie szukać pomocy w rozwiązywaniu złożonych problemów, 

f) jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury, 

g) zna i szanuje historię, kulturę oraz tradycje swojego regionu, kraju i narodu. 

 

2. Absolwent Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Brzozie to człowiek: 

a) potrafiący rzetelnie pracować indywidualnie i w zespole, 

b) twórczo myślący, 
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c) umiejący skutecznie się porozumiewać, 

d) umiejący zdobywać wiedzę i ja doskonalić, 

e) umiejący planować swoją pracę i ją organizować, 

f) tolerancyjny, 

g) dbający o bezpieczeństwo własne i innych, 

h) uczciwy i prawy, przestrzegający prawa, 

i) kulturalny, obowiązkowy, samodzielny, 

j) promujący zdrowy styl życia, 

k) altruista, 

l) zdolny do dokonywania właściwych wyborów, 

m) życzliwie nastawiony do świata i ludzi. 

§ 5 
Cel Szkoły 

1. Celem Szkoły jest: 

a) stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości dziecka, 

b) zapewnienie uczniom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego, psychicznego 

i fizycznego w poszanowaniu jego godności oraz wolności światopoglądowej i 

wyznaniowej, z uwzględnieniem ich możliwości psychofizycznych i potrzeb, 

c) rozwijanie aktywności i kreatywności, 

d) przygotowywanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia, 

e) przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie obywatelskim, 

f) czuwanie nad prawidłowym i bezpiecznym funkcjonowaniem uczniów w społeczności 

szkolnej i środowisku, w tym działania z zakresu profilaktyki, 

g) zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz promocja zdrowego stylu życia, 

h) koordynowanie oddziaływań wychowawczych rodziny, Szkoły i środowiska 

rówieśniczego. 

 

2. Cele realizowane są przez wszystkich pracowników Szkoły we współpracy ze środowiskiem, 

w szczególności z: 

a) Przedszkolem Samorządowym „Jarzębinka” w Brzozie, 

b) Sołectwem wsi Brzoza, 

c) Ośrodkiem Zdrowia w Brzozie, 

d) Proboszczem parafii p.w. Najświętszej Marii Panny  Królowej Polski w Brzozie, 

e) klubami sportowymi, 

f) Gminnym Domem Kultury w Nowej Wsi Wielkiej, 

g) szkołami z regionu bliższego i dalszego. 

 

3. Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach 

wykonawczych wydanych na jej podstawie. W Szkole przestrzega się postanowień Konstytucji 

Rzeczpospolitej Polskiej oraz treści zawartych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz 

Międzynarodowej Konwencji o Prawach Dziecka. 

4. Główne cele i zadania w obszarze wychowania i profilaktyki zawiera Program Wychowawczo-

Profilaktyczny uchwalany przez Radę Rodziców, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, 

opiniowany przez Samorząd Uczniowski i zawierający: 

a) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, 

b) treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych 

uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów 

występujących w Szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. 

5. Szkoła, w miarę posiadanych środków, zapewnia uczniom opiekę i konsultacje psychologa. 

6. Szkoła organizuje dla uczniów mających trudności z nauką doraźną pomoc edukacyjną w 
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formie konsultacji indywidualnych nauczycieli. 

7. W obszarze nauczania Szkoła zapewnia uczniom: 

a) naukę poprawnego wypowiadania się, pisania, czytania ze zrozumieniem, 

b) naukę języka obcego nowożytnego, 

c) poznanie i stosowanie narzędzi i rozumowań matematycznych, 

d) poznanie i stosowanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, 

e) poznanie wymaganych pojęć i zdobywania rzetelnej wiedzy na poziomie 

umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia, 

f) dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych 

treści, 

g) rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności  (przyczynowo 

– skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych), 

h) rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego, 

i) traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą 

w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie, 

j) poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego, 

k) poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury 

europejskiej. 

8. Szkoła stwarza warunki do nabycia następujących umiejętności: 

a) planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za nią coraz 

większej odpowiedzialności, 

b) skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu 

widzenia i uwzględniania poglądów innych ludzi, 

c) poprawnego posługiwania się językiem ojczystym i obcym, przygotowania do 

publicznych wystąpień, 

d) efektywnego współdziałania w zespole i pracy oraz grupie, budowania więzi 

międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego 

działania na gruncie zachowania obowiązujących norm, 

e) rozwiązywania problemów w sposób twórczy, 

f) odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i 

nawyków, 

g) posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, w tym 

dla wyszukiwania i korzystania z informacji, 

h) rozwijanie sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań, 

i) przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów 

i problemów społecznych. 

 

 

Rozdział 3 
Organy Szkoły 

§ 6 
Organy Szkoły 

1. Organami Szkoły są: Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd 

Uczniowski. 

2. Każdy z wymienionych organów w ust. 1 działa zgodnie z Ustawą i innymi przepisami prawa. 

Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. 

Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze Statutem Szkoły. 
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§ 7 
Dyrektor Szkoły 

1. Szkołą kieruje Dyrektor, któremu Organ Prowadzący powierzył stanowisko. 

2. Dyrektor Szkoły w szczególności: 

a) reprezentuje ją na zewnątrz, 

b) sprawuje nadzór pedagogiczny,  

c) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 

d) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących, 

e) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły zaopiniowanym przez 

Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także 

może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Szkoły, 

f) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom 

w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę, 

g) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych, 

h) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych, 

i) stwarza warunki do działania w Szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 

organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest 

działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności 

dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej Szkoły, 

j) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego ucznia, 

k) współpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, 

sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym 

udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki. 

3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli 

i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach: 

a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły, 

b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom Szkoły, 

c) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach 

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników 

Szkoły, 

d) współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi w zakresie ustalonym 

odrębnymi przepisami,  

e) administruje Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, zgodnie z ustalonym 

regulaminem i na zasadach określonych odrębnymi przepisami prawa. 

4. W przypadku nieobecności dyrektora Szkoły zastępuje go wicedyrektor. 

 

§ 8 
Rada Pedagogiczna 

1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły w zakresie realizacji jej statutowych 

zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor Szkoły i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w 

Szkole. W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, 

osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, 

w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji 

harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i 

wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub 
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placówki. 

3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor Szkoły. 

4. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym 

okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być 

organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora 

Szkoły, organu prowadzącego szkołę albo, co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej. 

5. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest 

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania 

zgodnie z regulaminem rady. 

6. Dyrektor Szkoły przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, 

ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o 

działalności Szkoły. 

7. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 

a) zatwierdzanie planów pracy Szkoły: 

b) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 

c) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w Szkole, po 

zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców, 

d) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły, 

e) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów, 

f) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad Szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu 

doskonalenia pracy Szkoły. 

g) uchwalenie statutu Szkoły lub jego zmian. 

8. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

a) organizację pracy szkoły lub placówki, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych, 

b) projekt planu finansowego szkoły, 

c) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 

d) propozycje dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w 

ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych, 

e) program innowacji. 

9. Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. 

O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący 

Szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny 

uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu 

opinii organu prowadzącego Szkołę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny jest ostateczne. 

10. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu Szkoły albo jego zmian oraz projekty 

regulaminów wewnętrznych. 

11. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska 

Dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w Szkole. 

12. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co 

najmniej połowy jej członków. 

13. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady Pedagogicznej są 

protokołowane. 

14. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw 

poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub 

ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły. 
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§ 9 
Rada Rodziców 

1. W Szkole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów. 

2. W skład Rad Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w 

tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału, 

3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory 

przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. 

4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności: 

a) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady, 

b) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz przedstawicieli 

rad oddziałowych do Rady Rodziców Szkoły. 

5. Oddziałowe rady rodziców mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres 

współpracy. 

6. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych rganów Szkoły, organu prowadzącego 

Szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich 

sprawach szkoły lub placówki. 

7. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

a) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo-

profilaktycznego Szkoły, 

b) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania Szkoły, 

c) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły. 

8. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska 

porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego 

Szkoły, program ten ustala dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór 

pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia 

programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną. 

9. W celu wspierania działalności statutowej Szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze z 

dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady 

Rodziców określa jej regulamin. 

10. Fundusze, o których mowa w ustępie poprzednim, mogą być przechowywane na odrębnym 

rachunku bankowym Rady Rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz 

dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne 

upoważnienie udzielone przez Radę Rodziców. 

§ 10 
Samorząd Uczniowski 

1. W Szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. 

2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół 

uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy Samorządu są jedynymi 

reprezentantami ogółu uczniów. 

3. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze statutem Szkoły. 

4. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we 

wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw 

uczniów, takich jak: 

a) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi 

wymaganiami, 

b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 

c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji 

między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych 
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zainteresowań, 

d) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej, 

e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 

zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z 

Dyrektorem, 

f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu. 

5. Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły może podejmować działania z zakresu 

wolontariatu. 

6. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu. 

§ 11 
Rozstrzyganie sporów między Organami Szkoły 

1. W przypadku sporów między organami Szkoły w pierwszej kolejności należy podjąć  próby 

jego rozwiązania ugodowo pomiędzy sobą, na terenie Szkoły.  

2. W dalszej kolejności spory rozwiązuje się poprzez: 

a) spotkanie mediacyjne dyrektora z ogółem zainteresowanych, 

b) powołanie komisji mieszanej składającej się z przedstawicieli zainteresowanych stron 

wybieranych drogą tajnego głosowania (po dwóch z każdej ze stron) z udziałem 

dyrektora. 

 

Rozdział 4 
Organizacja Szkoły 

§ 12 
Baza Szkoły 

1. Szkoła  prowadzi działalność w dwóch obiektach. 

2. Szkoła posiada: 

a) budynek wraz z kompleksem boisk sportowych przy ul. Powstańców Wielkopolskich 31 

wyposażony między innymi w: sale lekcyjne, salę gimnastyczną, świetlicę szkolną, 

bibliotekę z czytelnią i Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej oraz 

pomieszczenia: stołówki, sklepiku uczniowskiego, gabinetu pielęgniarki szkolnej, 

gabinetów pedagoga i logopedy, szatni, 

b) budynku wraz z kompleksem boisk sportowych i terenu przy ul. Powstańców 

Wielkopolskich 31A wyposażony między innymi w:  sale lekcyjne, aulę z zapleczem, 

bibliotekę, pracownię komputerową, kompleks sportowy - pokój nauczycieli wf, zaplecze 

przy sali gimnastycznej, 3 szatnie, magazynek sportowy, siłownię, pełnowymiarowe 

boisko sportowe, salę gimnastyczną, świetlicę, gabinet pedagoga, gabinet pielęgniarki, 

salę rozmów indywidualnych. 

3. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu. Treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich 

prawidłowego rozwoju, są zabezpieczane poprzez instalowanie oprogramowania 

zabezpieczającego i ciągłą jego aktualizację. 

4. Do realizacji celów statutowych Szkoły należy również działalność sklepiku szkolnego, 

prowadzonego przez Spółdzielnię Uczniowską. Wypracowane zyski przeznacza się na potrzeby 

Szkoły i Uczniów. 
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§ 13 
Formy działalności Szkoły 

1. Podstawowymi formami działalności dydaktycznej Szkoły są: 

a) obowiązkowe  i dodatkowe zajęcia edukacyjne, 

b) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych. 

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

logopedyczne, korekcyjno- kompensacyjne, wyrównawcze, rozwijające uzdolnienia, 

d) zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, 

e) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, 

f) zajęcia edukacyjne prowadzone na podstawie odrębnych przepisów, w tym: religia, etyka, 

wychowanie do życia w rodzinie. 

2. Zajęcia wymienione w punktach b,c,d mogą być prowadzone z udziałem wolontariuszy. 

3. Treści programowe i zadania wynikające z przyjętych programów, w tym wychowawczych, 

mogą być realizowane poza systemem klasowo-lekcyjnym, w szczególności w formach: 

wycieczek, zajęć w terenie, „zielonej szkoły”. 

4. Szkoła organizuje zajęcia gimnastyki korekcyjnej w miarę możliwości organizacyjnych 

i finansowych. 

5. Nauczanie odbywa się w języku polskim. 

6. Szkoła wspiera rozwój uczniów szczególnie uzdolnionych. 

7. Szkoła z własnej inicjatywy prowadzi innowacje pedagogiczne, zwane dalej „innowacjami”.  

8. Szkoła może prowadzić działalność eksperymentalną wg odrębnych przepisów. 

9. Szkoła może współpracować z uczelniami regionu. Studentów wyższych uczelni przyjmuje się 

na praktyki na podstawie umów zawieranych między Szkołą a zainteresowanymi uczelniami. 

10. Organ prowadzący zapewnia dowóz uczniom mieszkającym w obwodzie szkolnym zgodnie z 

odrębnymi przepisami i na podstawie ustalonego przez siebie regulaminu. 

§ 14 
Organizacja pracy Szkoły 

1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw 

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku 

szkolnego. 

2. Rok szkolny składa się z dwóch okresów. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się raz 

w ciągu roku szkolnego, nie później niż w ostatni piątek stycznia, a roczne nie później niż trzy 

dni przed zakończeniem roku szkolnego. Terminy posiedzeń rad klasyfikacyjnych ustala 

corocznie dyrektor Szkoły. 

3. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa 

arkusz organizacji Szkoły opracowany przez dyrektora na podstawie ramowego planu 

nauczania oraz planu finansowego Szkoły, po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji 

zakładowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezen-

tatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo jednostkami 

organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych 

reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, zrzeszających 

nauczycieli. 

4. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący Szkołę. 

5. W każdym roku szkolnym dyrektor Szkoły wyznacza dodatkowe dni wolne od zajęć 

edukacyjnych w terminie i trybie zgodnymi z rozporządzeniem w sprawie organizacji roku 

szkolnego. 

6. Szkoła prowadzi dokumentację nauczania i działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie 

z obowiązującymi przepisami,  w tym w szczególności: 

a) dziennik lekcyjny w formie elektronicznej – e-dziennik, 
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b) dziennik pedagoga, psychologa, 

c) dziennik nauczyciela współorganizującego kształcenie uczniów niepełnosprawnych, 

d) dziennik wychowawcy świetlicy – w formie elektronicznej, 

e) dokumentacja biblioteki szkolnej. 

7. W Szkole prowadzi się dodatkową dokumentację: 

a) dziennik zajęć pozalekcyjnych, w tym sportowych, 

b) dziennik zajęć specjalistycznych, 

c) teczka wychowawcy klasy. 

§ 15 
Oddziały 

1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy 

w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów 

obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem 

nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do 

użytku w Szkole. 

2. Rozwiązania organizacyjne w przypadku uczęszczania do oddziału ucznia 

z niepełnosprawnościami sprzężonymi regulują odrębne przepisy. 

3. Podział na grupy na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych regulują odrębne przepisy. 

4. Zajęcia edukacyjne w klasach 1-3 prowadzone są w oddziałach liczących nie więcej niż 25 

uczniów. 

§ 16 
Skład oddziału 

1. O składzie oddziałów decyduje dyrektor Szkoły. 

2. Liczbę oddziałów oraz ich liczebność ustala corocznie organ prowadzący z uwzględnieniem 

odpowiednich przepisów prawa oświatowego. 

§ 17 
Opiekun Oddziału 

1. Dyrektor  powierza każdy oddział opiece jednego nauczyciela, zwanego dalej wychowawcą 

klasy. Dyrektor zapewnia zachowanie ciągłości pracy wychowawczej przez cały okres 

funkcjonowania oddziału. 
2. Dyrektor może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy w danej klasie w oparciu o wyniki 

prowadzonego nadzoru pedagogicznego lub z innych ważnych przyczyn. 

§ 18 
Tygodniowy rozkład zajęć 

1. Organizację stałych, obowiązkowych i dodatkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych 

określa tygodniowy rozkład zajęć ustalany przez dyrektora na podstawie zatwierdzonego 

arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 

2. Tygodniowy rozkład zajęć klas 1-3 określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia 

wyznaczone ramowym planem nauczania; szczegółowy rozkład dzienny zajęć ustala 

nauczyciel. 
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§ 19 
Rodzaje zajęć 

1. Zajęcia w Szkole prowadzone są: 

a) w systemie klasowo - lekcyjnym, godzina lekcyjna trwa 45 min., 

b) w formie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, godzina zajęć trwa 60 min., 

c) w grupach tworzonych z poszczególnych oddziałów, z zachowaniem zasad podziału na 

grupy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego, 

d) w toku nauczania indywidualnego, 

e) w formie realizacji indywidualnego toku nauczania lub programu nauczania, 

f) w formach realizacji obowiązku nauki lub obowiązku szkolnego poza Szkołą, 

g) w formie zajęć pozalekcyjnych: zajęć rozwijających zainteresowania, zajęć 

wspomagających ucznia z okresowymi trudnościami w nauce – doraźna pomoc 

edukacyjna, konsultacji nauczycielskich, zajęć sportowo-rekreacyjnych i in., godzina 

zajęć trwa 45 min., 

h) w formie zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznych, wg 

odrębnych przepisów – godzina zajęć trwa 45 min. 

i) w formie zajęć rewalidacyjnych – godzina zajęć trwa 60 in. 

j) w systemie wyjazdowym o strukturze oddziałowej,  międzyoddziałowej i między-

klasowej: wycieczki turystyczne i krajoznawcze, zielone szkoły. 

2. Zajęcia pozalekcyjne i dodatkowe organizowane są w ramach posiadanych przez Szkołę 

środków finansowych i możliwości organizacyjnych. 

3. Dyrektor na wniosek Rady Rodziców i rady pedagogicznej może wzbogacić proces 

dydaktyczny o inne formy zajęć. 

4. Na zajęciach edukacyjnych z technologii informatycznej, informatyki dokonuje się podziału na 

grupy w oddziałach liczących 24 uczniów i więcej, z tym, że liczba uczniów w grupie nie może 

przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej. 

5. Na zajęciach edukacyjnych z języków obcych, w grupach o różnym stopniu zaawansowania 

znajomości języka, zajęcia prowadzone są w grupach międzyoddziałowych lub wewnątrz-

oddziałowych do 24 uczniów. 

6. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów, 

zgodnie z odnośnymi przepisami. Dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych lub 

wewnątrzoddziałowych. 

7. W Szkole organizuje się zajęcia z zakresu wychowania do życia w rodzinie według odrębnych 

przepisów. Zajęcia realizowane są w oddziale lub grupie międzyoddziałowej.  Uczeń nie bierze 

udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi  w formie pisemnej sprzeciw 

wobec udziału ucznia w tych zajęciach.  

8. Szkoła umożliwia uczniom udział w zajęciach religii i etyki. Decyzję o wyborze rodzaju zajęć 

podejmują rodzice, którzy deklarują w formie pisemnej udział dziecka w zajęciach. Rezygnacja 

z udziału musi mieć formę pisemną i może być dokonana w każdym momencie.  

9. Oceny z obowiązkowych zajęć dodatkowych, religii i etyki wliczane są do średniej ocen.  

10. Dyrektor zwalania ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub niektórych ćwiczeń, informatyki 

na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, 

wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.  

11. Dyrektor, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego 

ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego. 

12. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 11, posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie z 

nauki drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

13. Na początku każdego roku szkolnego może zostać przeprowadzony test diagnozujący z języka 
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nowożytnego. Na podstawie jego wyników dokonuje się tworzenia grup międzyoddziałowych 

lub wewnątrzoddziałowych o określonym poziomie znajomości języka. 

14. Dyrektor na podstawie odrębnych przepisów, na wniosek rodziców ucznia, w drodze decyzji 

administracyjnej może zezwolić, po spełnieniu wymaganych warunków, na realizowanie 

obowiązku nauki lub obowiązku szkolnego poza Szkołą. 

§ 20 
Świetlica szkolna 

1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na dojazd do Szkoły, czas 

pracy obojga rodziców lub oczekiwanie na zajęcia pozalekcyjne, organizuje się świetlicę 

szkolną. 

2. Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe 

dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające 

zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie 

lekcji. 

3. Świetlica działa z uwzględnieniem warunków wszechstronnego rozwoju ucznia oraz przepisów 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. 

4. Pierwszeństwo w przyjęciu do świetlicy w budynku A mają uczniowie z rodzin niepełnych, 

w których rodzic pracuje, oraz z rodzin, w których oboje rodzice pracują. Wszyscy uczniowie 

oczekujący na dojazd pozostają pod opieką świetlicy, chyba że rodzice postanowią inaczej. 

5. Uczniowie przyjmowani są do świetlicy na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców. 

6. Świetlica czynna jest w godzinach dostosowanych do potrzeb rodziców, z uwzględnieniem 

możliwości organizacyjnych i finansowych Szkoły. 

7. Opiekę nad uczniami sprawuje wychowawca świetlicy. 

8. W ramach pracy świetlicy działają koła zainteresowań zależnie od możliwości i umiejętności 

opiekuna oraz wynikające z potrzeb i zainteresowań uczniów. 

9. Zajęcia w świetlicy prowadzone są w grupach wychowawczych liczących do 25 uczniów. 

10. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy dydaktycznej, wychowawczej 

i opiekuńczej Szkoły i tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych. Prawa i obowiązki ucznia 

uczęszczającego do świetlicy określa Statut Szkoły i regulamin świetlicy. 

11. Świetlica szkolna swoje cele i zadania realizuje w oparciu o następujące formy pracy: 

a) praca w zespołach zgodnie z zainteresowaniami uczniów, 

b) przygotowywanie programów na uroczystości obchodzone w świetlicy i w Szkole, 

c) organizacja imprez o charakterze rozrywkowym, 

d) wycieczki pozaszkolne, 

e) dyżury porządkowe w świetlicy, 

f) zespoły pomocy koleżeńskiej w nauce, 

g) wolontariat rówieśniczy, 

h) zespoły pracy twórczej. 

12. Zadania i odpowiedzialność wychowawcy świetlicy: 

a) opracowanie planu świetlicy szkolnej, 

b) opracowanie tygodniowego rozkłady zajęć świetlicy, 

c) opracowanie wewnętrznego regulaminu świetlicy, 

d) odpowiedzialność za wyposażenie i stan urządzeń w świetlicy, 

e) odpowiedzialność za bezpieczeństwo wychowanków pozostających pod opieką, 

f) odpowiedzialność za kontrolowanie obecności uczniów dowożonych i pomoc 

w sprawdzaniu grupy odwożonej, 

g) organizacja wypoczynku, w tym na świeżym powietrzu, 

h) organizacja nauki własnej uczniów, w tym pomoc w  odrabianiu zadań domowych, 

i) organizacja imprez i uroczystości zgodnie z planem rocznym, 

j) współpraca z wychowawcami klas, pedagogiem i psychologiem, 
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k) prowadzenie dokumentacji, w tym: dziennika zajęć, listy obecności, karty zgłoszeń. 

13. W świetlicy szkolnej obowiązkowo przebywają uczniowie dojeżdżający szkolnym autobusem 

od chwili przyjazdu do rozpoczęcia zajęć oraz po zakończeniu zajęć do czasu odjazdu, a także 

uczniowie, których zajęcia planowe nie odbywają się ze względu na nieobecność nauczyciela 

oraz nieuczęszczający na zajęcia lub z nich zwolnieni na podstawie odrębnych przepisów (w 

tym: religia, wychowanie do życia w rodzinie, język nowożytny): 

14. Obecność ucznia  przebywającego w świetlicy jest sprawdzana na każdej lekcji, 

15. Uczniowie nie mogą opuszczać świetlicy bez pozwolenia wychowawcy, 

16. Wcześniejsze opuszczenie świetlicy przez ucznia wymaga pisemnego lub ustnego zwolnienia 

od rodzica. 

17. Zasady zwalniania z pobytu w świetlicy uczniów objętych dowozem autobusem szkolnym: 

DOWÓZ: 

a) jeżeli rano dziecko nie korzysta z dowozu autobusem szkolnym, wówczas rodzic 

wcześniej informuje (elektronicznie lub telefonicznie) wychowawcę świetlicy lub 

sekretariat o tym fakcie, z zaznaczeniem, że bierze pełną odpowiedzialność za 

bezpieczeństwo dziecka. 

b) w przypadku, gdy wychowawca nie był poinformowany o tym fakcie wcześniej, 

wówczas w dzienniku zamieszcza wpis „nieobecny/nieobecna”. 

ODWÓZ: 

a) jeżeli uczeń po skończonych lekcjach będzie uczestniczył w zajęciach dodatkowych 

(kółka zainteresowań/ konsultacje/ SKS-y, itp.), oczekuje na nie w świetlicy, pod 

opieką wychowawcy, który monitoruje obecność ucznia. 

b) jeżeli rodzice wyrażają zgodę na samodzielny powrót dziecka ze Szkoły, wówczas 

przed tym faktem uczeń dostarcza wychowawcy ich pisemną zgodę i opuszcza teren 

Szkoły. Wychowawca w dzienniku zamieszcza informacyjny wpis zwolniona/ 

zwolniony (symbol „zw”). 

c) jeżeli uczeń opuści teren Szkoły bez zgody rodziców, nie przedkładając wcześniej 

takiej zgody, wówczas wychowawca świetlicy zamieszcza wpis „nieobecny/ 

nieobecna” i powiadamia rodziców. 

d) jeżeli rodzic odbiera dziecko osobiście ze Szkoły,  informuje o tym fakcie 

wychowawcę świetlicy. 

§ 21 
Biblioteka szkolna 

1. W Szkole działa biblioteka szkolna (w budynku A i B), która jest: 

a) interdyscyplinarną pracownią ogólnoszkolną, w której uczniowie uczestniczą w zajęciach 

prowadzonych przez bibliotekarza (lekcje biblioteczne) oraz indywidualnie pracują nad 

zdobywaniem i poszerzaniem wiedzy, 

b) ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców, 

c) ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej. 

2. W bibliotece wykorzystuje się oprogramowanie do jej obsługi. 

3. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy Szkoły oraz rodzice 

uczniów Szkoły. 

4. Zadania biblioteki: 

a) gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych, 

b) obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów biblioteki szkolnej, 

c) prowadzenie działalności informacyjnej, 

d) tworzenia warunków do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno-

komunikacyjnymi, 

e) zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych i informacyjnych, 

f) podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej, 
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g) wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania, 

h) przysposabianie uczniów do samokształcenia, działanie na rzecz przygotowania uczniów 

do korzystania z różnych mediów, źródeł informacji i bibliotek, 

i) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i 

pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się, 

j) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną 

uczniów, w tym w zakresie podtrzymywania tożsamości narodowej i językowej uczniów 

należących do mniejszości narodowych, mniejszości etnicznych oraz społeczności 

posługującej się językiem regionalnym, 

k) kształtowanie ich kultury czytelniczej, zaspokajanie potrzeb kulturalnych, 

l)  organizacja wystaw okolicznościowych, konkursów, apeli i imprez czytelniczych, 

m) popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców, 

n) popularyzowaniu wiedzy o kraju i  regionie. 

5. Zadania nauczyciela bibliotekarza w zakresie pracy pedagogicznej: 

a) udostępnianie zbiorów zgodnie z Regulaminem biblioteki, 

b) prowadzenie działalności informacyjnej i czytelniczej, 

c) prowadzenie różnych form pracy w zakresie upowszechniania czytelnictwa, 

d) udział w realizacji programu edukacji czytelniczej i medialnej, 

e) udział w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych Szkoły poprzez współpracę 

z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, rodzicami uczniów, bibliotekarzami 

i innymi instytucjami pozaszkolnymi. 

6. Zadania nauczyciela bibliotekarza w zakresie prac organizacyjno - technicznych: 

a) gromadzenie zbiorów i selekcjonowanie zbiorów i ich konserwacja, 

b) przeprowadzania inwentaryzacji księgozbioru biblioteki szkolnej z uwzględnieniem 

przepisów; sporządzanie protokołów zniszczonych książek, a także zagubionych 

i zdezaktualizowanych, 

c) ewidencjonowanie i opracowywanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

d) prowadzenie dokumentacji pracy, 

e) układanie planu pracy biblioteki szkolnej i jego pełna realizacja i przedkładanie 

dyrektorowi sprawozdania na koniec okresu i roku szkolnego, 

f) sporządzanie sprawozdania o stanie czytelnictwa w klasach i przedstawianie go na 

podsumowujących posiedzeniach rady pedagogicznej  dwa razy w roku, 

g) realizacje zadań w zakresie dysponowania podręcznikami  wieloletnimi będącymi na 

stanie biblioteki. 

h) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji 

z różnych źródeł oraz posługiwania się technologią informacyjną, 

i) przeprowadzenie lekcji bibliotecznych we wszystkich klasach, 

j) czuwanie nad ładem w bibliotece i czytelni oraz dyscypliną uczniów korzystających z 

tych pomieszczeń, 

7. Biblioteka organizuje korzystanie z bezpłatnych podręczników, materiałów ćwiczeniowych 

i innych materiałów edukacyjnych.  

8. Nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest prowadzić politykę gromadzenia zbiorów, kierując 

się zapotrzebowaniem nauczycieli i uczniów, współpracując z Biblioteką Publiczną , analizą 

obowiązujących w Szkole programów i ofertą rynkową, możliwościami finansowymi Szkoły . 

9. Bibliotekarz odpowiada materialnie za stan majątkowy i dokumentację biblioteki. 

10. Godziny otwarcia biblioteki, zasady korzystania z jej zbiorów, tryb i warunki przeprowadzania 

zajęć dydaktycznych w bibliotece oraz zamawiania przez nauczycieli określonych usług 

bibliotecznych określa Regulamin biblioteki. 

11. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor. 

12. Szczegółowe zadania biblioteki w danym roku szkolnym ujęte są w planie pracy biblioteki. 

13. Wydatki biblioteki pokrywane są z budżetu Szkoły lub dotowane przez radę rodziców i innych 

ofiarodawców. Biblioteka może przyjmować książki, inne wydawnictwa i programy 
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edukacyjne na nośnikach elektronicznych w formie darowizny. 

14. Biblioteka szkolna współpracuje z Biblioteką Publiczną w  Brzozie w zakresie gromadzenia 

zbiorów, a w szczególności lektur oraz w tworzeniu warunków korzystania ze zbiorów 

Biblioteki Publicznej  przez uczniów Szkoły. 

15. Bibliotekarze z budynków A i B współpracują ze sobą, w szczególności  w zakresie zadań 

określonych w p. 4-6. 

16. Ogólne zasady korzystania z biblioteki szkolnej: 

a) ze wszystkich zbiorów biblioteki szkolnej można korzystać na miejscu, 

b) wypożyczanie zbiorów do domu odbywa się na podstawie karty czytelnika, 

nie wypożycza się do domu słowników, encyklopedii i innych zbiorów specjalnych, 

c) okres wypożyczenia zbioru poza bibliotekę określa regulamin  biblioteki, 

d) w przypadku zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik musi zwrócić taką samą 

pozycję albo inną, wskazaną przez bibliotekarza, o wartości odpowiadającej aktualnej 

cenie książki zagubionej. 

e) Warunki udostępniania bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych określa 

Regulamin korzystania przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Powstańców 

Wielkopolskich w Brzozie z podręczników i  materiałów edukacyjnych zapewnionych 

przez ministra właściwego  do spraw oświaty i wychowania. 

§ 22 
Stołówka szkolna 

1. W celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania właściwego rozwoju uczniów Szkoła 

może organizować stołówkę. 

2. Do korzystania z odpłatnych obiadów uprawnieni są wszyscy uczniowie oraz pracownicy 

Szkoły na zasadach określonych w Warunkach  korzystania ze stołówki Szkoły Podstawowej im. 

Powstańców Wielkopolskich w Brzozie. 

3. Wykaz uczniów korzystających z bezpłatnych posiłków sporządza Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej na początku każdego roku szkolnego i aktualizuje go w miarę potrzeb. 

4. Jeżeli liczba chętnych do korzystania z posiłków przekroczy możliwości produkcyjne stołówki, 

pierwszeństwo mają uczniowie będący pod opieką GOPS-u oraz uczniowie korzystający z 

płatnych obiadów. 

5. W przypadku nieobecności ucznia zwrot opłaty za obiad następuje wyłącznie po  zgłoszeniu 

intendentowi  nieobecności z jednodniowym wyprzedzeniem. 

6. Organizację, liczbę i godziny wydawania posiłków ustala corocznie Dyrektor, uwzględnia-jąc 

liczbę uczniów i warunki organizacyjne. 

§ 23 
Pomoc psychologiczno–pedagogiczna 

1. Pomoc psychologiczno–pedagogiczna polega na: 

a) diagnozowaniu środowiska ucznia, 

b) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia  i 

umożliwianiu ich zaspokojenia, 

c) rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez 

ucznia, 

d) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami, 

e) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców, 

f) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu 

wychowawczo-profilaktycznego Szkoły oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie, 

g) wspieraniu uczniów w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu 

i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym kierunku, 
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h) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne 

dzieci, 

i) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych 

wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia 

rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym 

wymaganiom, 

j) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, 

k) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. 

2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna realizowana jest we współpracy z rodzicami, 

psychologiem, pedagogiem, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, podmiotami działającymi 

na rzecz rodziny i dzieci. 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana na wniosek: rodziców ucznia, nauczy-

ciela, wychowawcy klasy, pedagoga, psychologa, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w 

tym poradni specjalistycznej. 

4. Objęcie dziecka zajęciami specjalistycznymi wymaga zgody rodziców. 

5. W Szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z 

uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie: 

a) zajęć rozwijających uzdolnienia, 

b) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, 

c) zajęć specjalistycznych: rewalidacyjnych, korekcyjno - kompensacyjnych, 

socjoterapeutycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne, 

logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym, 

d) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, 

e) porad i konsultacji. 

6. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze organizuje się na podstawie opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli właściwych zajęć 

edukacyjnych. 

7. Zajęcia specjalistyczne organizowane na podstawie opinii lub orzeczenia poradni 

psychologiczno-pedagogicznej i prowadzone są przez nauczycieli-specjalistów. 

8. Za zgodą organu prowadzącego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zajęcia 

specjalistyczne mogą być prowadzone indywidualnie. 

9. Zindywidualizowana ścieżka kształcenia organizowana jest według odrębnych przepisów. 

10. O objęciu dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną decyduje dyrektor. 

11. Koordynatorem udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom oddziału jest 

wychowawca oddziału.  

12. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom posiadającym orzeczenie o 

potrzebie kształcenia specjalnego koordynuje nauczyciel współorganizujący kształcenie 

uczniów niepełnosprawnych. 

13. Szkoła dostosowuje formy i metody kształcenia do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych uczniów mających trudności adaptacyjne i komunikacyjne 

związane z wcześniejszym kształceniem za granicą. 

14. Zajęcia dla rodziców organizuje się w zależności od potrzeb  w celu wspomagania 

wychowawczej funkcji rodziny, zapobieganiu dysfunkcyjnym zrachowaniom ucznia oraz 

wspieraniu jego rozwoju. 

15. Zajęcia psychoedukacyjne prowadzą, w zależności od potrzeb, pedagog, psycholog lub inni 

specjaliści . 

16. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom i nauczycielom w formie porad, 

konsultacji, warsztatów i szkoleń. 

17. Szczegółowe zasady udzielania pomocy określa Ustawa, ustawa o systemie oświaty i 

rozporządzenia wykonawcze. 
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§ 24 
Organizacja kontaktu z pedagogiem i psychologiem szkolnym 

1. W przypadku występowania trudności szkolnych uczeń jest kierowany do pedagoga przez 

wychowawcę klasy działającego w porozumieniu z rodzicami lub na wniosek rodzica. 

2. Pedagog przeprowadza wywiad z wychowawcą na temat sytuacji szkolnej dziecka, jego 

problemów w nauce; dokonuje diagnozy oraz przeprowadza rozmowę z rodzicami, proponując 

odpowiednie dla dziecka formy pomocy. 

3. W szczególnych przypadkach (np. konieczności przeprowadzenia nagłej interwencji) uczeń ma 

prawo zwrócenia się bezpośrednio do pedagoga ze swoim problemem. 

4. Pomoc psychologiczna udzielana jest za zgodą rodziców na podstawie diagnozy 

przeprowadzonej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciela, pedagoga lub 

psychologa.  

5. O pomoc mogą wnioskować wychowawcy, rodzice lub pedagog. W szczególnych przypadkach 

(np. traumatycznych) uczeń ma prawo zwrócenia się bezpośrednio do psychologa ze swoim 

problemem. 

§ 25 
Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu 

1. Uczeń, u którego stwierdzono specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu (np.: dysleksja, 

dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia) ma prawo do dostosowania wymagań nauczyciela do 

swoich możliwości. Dotyczy to w szczególności: 

a) opracowania przez nauczyciela indywidualnych wymagań programowych 

dostosowanych do możliwości dziecka, 

b) oceniania na podstawie odpowiedzi ustnych i treści prac pisemnych, 

c) zezwolenia na korzystanie ze słownika ortograficznego w czasie pisemnych zadań 

klasowych, 

d) oceniania dyktand w formie opisowej, 

e) zwiększenia czasu na wykonanie zadania pisemnego, 

f) rezygnacji z odpytywania z głośnego czytania na forum klasy, 

g) pozwolenia na pisanie drukowanymi literami i prowadzenia zeszytów przedmiotowych 

(w tym do j. polskiego) „w kratkę”, 

h) wykonywania prac pisemnych w formie elektronicznej, używania komputera na lekcji do 

prowadzenia notatek. 

2. Szczegółowe rozwiązania znajdują się w przedmiotowych wymaganiach edukacyjnych. 

§ 26 
Zadania opiekuńcze Szkoły 

1. Ustala się zasady sprawowania opieki nad uczniami przebywającymi w Szkole podczas zajęć 

obowiązkowych, dodatkowych i pozalekcyjnych: 

a) każdy nauczyciel obowiązany jest systematycznie kontrolować miejsce, gdzie prowadzi 

zajęcia, 

b) jeżeli miejsca, w których prowadzone są zajęcia, lub stan znajdujących się w nich 

urządzeń technicznych albo sprzętu mogą stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa 

uczniów, nauczyciel jest zobowiązany nie dopuścić do zajęć lub przerwać je, 

wyprowadzając uczniów z miejsca zagrożenia oraz niezwłocznie zgłosić dyrektorowi, 

c) należy obowiązkowo kontrolować obecność uczniów na każdej lekcji i reagować na 

każdą nagłą nieobecność ucznia, 

d) szczególnie należy wzmóc ostrożność w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadku, 

w tym w sali gimnastycznej, 
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e) w sali gimnastycznej i na boisku sportowym nauczyciel ma obowiązek sprawdzić 

sprawność sprzętu sportowego przed rozpoczęciem zajęć, zadbać o dobrą organizację 

zajęć i zdyscyplinowanie uczniów, 

f) kategorycznie zabrania się pozostawiania uczniów podczas zajęć bez opieki, 

g) uczniowie spędzają przerwy na korytarzach szkolnych pod opieką nauczycieli, 

h) dyżur nauczyciela rozpoczyna się od godz. 7.50, przerwy trwają 10 minut i jedna 20 

minut (obiadowa), 

i) uczniowie przychodzą do Szkoły 10 minut przed rozpoczęciem zajęć, 

j) przebywanie ucznia w Szkole bez opieki nauczyciela czy rodzica jest niedozwolone. 

2. W przypadku niedyspozycji ucznia nauczyciel prowadzący zajęcia kieruje go do gabinetu 

pielęgniarki szkolnej. W razie potrzeby zawiadamia rodziców i / lub zwalnia ucznia do domu 

pod ich opieką, informuje wychowawcę i przedstawiciela kadry kierowniczej. Jeśli jest to nagły 

wypadek, należy powiadomić rodziców ucznia, dyrektora  lub osobę go zastępującą, 

pielęgniarkę szkolną, koordynatora ds. bezpieczeństwa. O wezwaniu karetki pogotowia 

decydują w zależności od sytuacji: dyrektor lub osoba go zastępującą, pielęgniarka szkolna, 

koordynator ds. bezpieczeństwa.  

3. Na lekcjach wychowania fizycznego ćwiczenia prowadzone są z zastosowaniem metod 

i urządzeń zapewniających pełne bezpieczeństwo ćwiczącym, zaś stopień trudności i 

intensywności ćwiczeń dostosowuje się do aktualnej sprawności fizycznej i wydolności 

uczniów. Uczestnika zajęć uskarżającego się na dolegliwości zdrowotne zwalnia się w danym 

dniu z wykonywania planowanych ćwiczeń (nie z zajęć), informując o tym jego rodziców. 

4. Nauczyciele w każdym roku szkolnym zapoznają uczniów z zasadami bezpieczeństwa na 

terenie Szkoły, każdorazowo: przed wycieczkami, obozami, wyjazdami, zawodami spor-

towymi. Opiekunowie pracowni umieszczają w widocznym i łatwo dostępnym miejscu 

regulaminy pracowni przedmiotowych, z którymi zapoznają uczniów i czuwają nad ich 

przestrzeganiem. 

5. W obu budynkach szkoły na korytarzach w widocznym i łatwo dostępnym miejscu 

umieszczana jest instrukcja wskazująca drogę ewakuacji dla osób przebywających w okreś-

lonym miejscu budynku szkolnego. Z zasadami ewakuacji uczniowie są zapoznawani na 

pierwszych lekcjach wychowawczych w każdym roku szkolnym.  

6. Procedura ewakuacji określona jest dla każdego budynku oddzielnie. 

7. Ewakuacja próbna przeprowadzana jest przynajmniej raz na rok, niezależnie w każdym 

budynku. 

8. W sytuacji wypadku ucznia obowiązuje taka sama procedura powypadkowa dla nauczycieli i 

pracowników obsługi w obu budynkach szkoły. 

9. Zapewnia się uczniom opiekę i warunki bezpieczeństwa w czasie wycieczek szkolnych 

i zorganizowanych wyjść poza teren Szkoły zgodnie z przyjętym regulaminem. Stosuje się 

kartę wycieczki, regulamin wycieczki, dokumentację  podpisuje kierownik wycieczki  i każdy 

uczeń. Kartę zatwierdza dyrektor lub wicedyrektor. 

10. Opiekę medyczną w Szkole sprawuje pielęgniarka szkolna w wyznaczonych godzinach jej 

pracy. W pozostałym czasie trwania zajęć lekcyjnych pomocy medycznej udziela Ośrodek 

Zdrowia w Brzozie. 

§ 27 
Bezpieczeństwo i ochrona przed przemocą 

1. W celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, w tym cyberprze-

mocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej ustala się: 

a) zakaz przebywania na terenie Szkoły osób obcych, niebędących najbliższą rodziną 

uczniów; wejście tych osób na teren Szkoły wymaga zgody dyrektora lub wicedyrektora, 

b) zakaz wychodzenia uczniów bez opieki nauczyciela poza teren Szkoły, 

c) zakaz przebywania uczniów na terenie Szkoły bez opieki nauczyciela lub rodzica, 
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d) zakaz przynoszenia przez uczniów przedmiotów niebędących wyposażeniem szkolnym, 

a mogących zagrażać bezpieczeństwu i spokojowi innych oraz przedmiotów 

dezorganizujących pracę na lekcji;  

e) zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, używania i rozprowadzania środków 

psychoaktywnych, w tym dopalaczy i leków, na terenie Szkoły, 

f) zakaz używania telefonów komórkowych na zajęciach i na terenie Szkoły w celach 

innych niż edukacyjne; w szczególnych wypadkach (np. konieczności kontaktu z 

rodzicami), dyrektor, wicedyrektor, nauczyciel lub pracownik administracji mogą 

zezwolić na korzystanie z telefonu komórkowego pod nadzorem, 

g) dyżury nauczycieli (szczegółowe rozwiązania zawiera regulamin dyżurów), 

h) w urządzeniach wykorzystujących technologię informatyczną i komunikacyjną, z których 

korzysta uczeń na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, obowiązek instalowania 

oprogramowania zabezpieczającego przed dostępem do treści, które mogą stanowić 

zagrożenie dla prawidłowego rozwoju uczniów, 

i) całodobowy monitoring wizyjny wewnętrzny i zewnętrzny służący zapewnieniu 

bezpieczeństwa i ochrony przed przemocą, demoralizacją, niszczeniem mienia, 

podejmowaniu działań o charakterze profilaktycznym i interwencyjnym, którego zapis 

może być wykorzystany do realizacji zadań wychowawczych i profilaktyki Szkoły. 

Udostępnienie instytucjom i osobom spoza Szkoły zapisu z wizerunkiem dziecka 

wymaga zgody jego rodziców, chyba że przepisy stanowią inaczej. Prawo do odtwarzania 

zarejestrowanego obrazu i wykorzystania go do działań wewnętrznych Szkoły posiada 

dyrektor Szkoły oraz upoważnione przez niego osoby. 

j) Uczeń podczas zajęć obowiązkowo wyłącza telefon komórkowy i inne urządzenia 

telekomunikacyjne, chyba że wykorzystywane są na polecenie nauczyciele do celów 

dydaktycznych. 

k) W przypadku niezastosowania się do ww. nakazu nauczyciel ma prawo ukarać ucznia 

karą regulaminową, która wpływa na wpływa na obniżenie oceny zachowania. 

l) Nauczyciel prowadzący zajęcia ma prawo na czas tych zajęć zebrać telefony komórkowe 

i inne urządzenia telekomunikacyjne. Uczniowie przed rozpoczęciem zajęć składają 

telefony do przygotowanego pojemnika i zabierają je po zakończeniu zajęć. Decyzję 

podejmuje nauczyciel prowadzący zajęcia. 

2. W celu koordynowania zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa osobom 

przebywającym na terenie Szkoły dyrektor może powołać koordynatora ds. bezpieczeństwa 

odrębnie dla każdego z budynków. 

3. Zadania koordynatora ds. bezpieczeństwa to w szczególności: 

a) integrowanie działań wszystkich podmiotów szkolnych oraz osób i instytucji współpra-

cujących ze Szkołą w zakresie bezpieczeństwa, 

b) koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa w ramach realizowanego w Szkole 

Programu Wychowawczo - profilaktycznego,     

c) wdrażanie i dostosowywanie do specyfiki Szkoły procedur postępowania w sytuacjach 

kryzysowych i zagrożeniach, 

d) monitoring i  uaktualnianie  procedur i regulaminów szkolnych w obszarze bezpieczeń-

stwa, 

e) dzielenie się wiedzą z radą pedagogiczną, prowadzenie instruktaży, 

f) promowanie problematyki bezpieczeństwa uczniów w szkole i poza nią, 

g) prowadzenie dokumentacji powypadkowej, 

h) dokumentowanie działań i składanie sprawozdań dwa razy w roku. 

§ 28 
Zadania pracowników szkoły związane z bezpieczeństwem uczniów 

1. Zadania nauczycieli i innych pracowników Szkoły związanych z zapewnieniem 
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bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę: 

a) nauczyciel lub inny pracownik Szkoły zobowiązany jest natychmiast reagować na 

wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie 

bezpieczeństwa uczniów, 

b) nauczyciel lub inny pracownik Szkoły powinien zwrócić uwagę na osoby postronne 

przebywające na terenie Szkoły, w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu na 

terenie Szkoły, zawiadomić Dyrektora o fakcie przebywania osób postronnych, 

c) nauczyciel lub inny pracownik Szkoły powinien niezwłocznie zawiadomić Dyrektora 

o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub stano-

wiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów. 

§ 29 
Organizacja pomocy materialnej uczniom 

1. Szkoła podejmuje działania na rzecz organizowania pomocy materialnej uczniom, którzy 

znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, 

2. w ramach posiadanych środków Szkoła organizuje pomoc w formie: 

- darowizn rzeczowych, 

- dożywiania – bezpłatnych obiadów. 

3. Pomoc uczniom może być finansowana  przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,  Urząd 

Gminy, sklepik szkolny i sponsorów. 

4. Pomoc przyznawana jest na wniosek wychowawcy lub pedagoga w porozumieniu z rodzicami 

ucznia. 

§ 30 
Współpraca z Rodzicami 

1. Szkoła współdziała z rodzicami uczniów w zakresie nauczania, wychowania, opieki  

i profilaktyki. 

2. Współpraca dyrektora Szkoły z rodzicami zakłada: 

a)  zapoznanie rodziców z głównymi postanowieniami zawartymi w Statucie Szkoły, w tym: 

z organizacją Szkoły, zadaniami i zamierzeniami dydaktycznymi, wychowawczymi 

i opiekuńczymi  poprzez wychowawców prowadzących zebrania informacyjne 

organizowane na początku roku szkolnego, 

b) udział dyrektora w zebraniach Rady Rodziców — informowanie o bieżących problemach 

Szkoły, zasięganie opinii rodziców o pracy Szkoły, 

c) przekazywanie informacji za pośrednictwem wychowawców klas o wynikach pracy 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, 

d) rozpatrywanie wspólnie z rodzicami indywidualnych spraw uczniowskich, 

e) wspólne organizowanie przedsięwzięć ujętych w planie pracy Szkoły. 

3. Współdziałanie obejmuje obszary: 

a) doskonalenia organizacji pracy Szkoły, procesu dydaktycznego i wychowawczego, 

b) poprawy warunków pracy i nauki oraz wyposażenia Szkoły, 

c) zapewnienia pomocy materialnej uczniom. 

4. Wyjaśnianie problemów wychowawczych, przyjmowanie wniosków, wskazówek dotyczących 

pracy Szkoły bezpośrednio przez członków dyrekcji odbywa się: 

a) za pośrednictwem oddziałowych rad rodziców, 

b) za pośrednictwem Rady Rodziców. 

5. Szczegółowe rozwiązania zawiera Procedura  przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków 

w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Brzozie. 

6. Współpraca nauczycieli z rodzicami polega w szczególności na: 

a) spotkaniach okolicznościowych (np. z okazji rozpoczęcia roku szkolnego, imprezy 
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klasowej, zakończenia roku szkolnego, pożegnania absolwentów itp.), 

b) udziale rodziców w zajęciach pozalekcyjnych: wycieczkach, rajdach, biwakach, 

dyskotekach, balach absolwentów, imprezach sportowych, 

c) udzielaniu informacji o sytuacji dydaktyczno-wychowawczej ucznia ( spotkania z 

wychowawcą, nauczycielami, kontakty osobiste, rozmowy telefoniczne, korespondencję, 

w tym za pośrednictwem dziennika elektronicznego). 

d) udzielaniu rodzicom pomocy pedagogicznej,  

e) obowiązkowym informowaniu rodziców przez wychowawcę, po konsultacji 

z nauczycielami, o przewidywanej dla ucznia śródrocznej, rocznej i końcowej ocenie 

niedostatecznej z zajęć edukacyjnych i/lub nagannym zachowaniu, według warunków 

określonych w Statucie. 

f) wspólnym opracowaniu planu pracy wychowawcy. 

7. Szkoła organizuje zebrania informacyjne z wychowawcą minimum dwa razy w okresie. 

Spotkania z rodzicami odbywają się według harmonogramu opracowanego przez dyrektora. 

8. Szkoła organizuje spotkania z nauczycielami wszystkich przedmiotów w ramach „drzwi 

otwartych”. 

9. Rodzice mogą korzystać z porad pedagoga i psychologa szkolnego lub innych nauczycieli-

specjalistów. 

10. Na wniosek rodziców lub z inicjatywy Szkoły mogą być organizowane spotkania ze 

specjalistami poradnictwa rodzinnego, poradni psychologiczno – pedagogicznej, Policji lub 

organizacji działających na rzecz oświaty. 

11. Rodzice występujący o pisemną opinię o dziecku  do pedagoga/ psychologa /wychowawcy  

wypełniają stosowny wniosek dostępny w sekretariacie szkoły. Opinia wystawiana jest w ciągu 

dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku. 

§ 31 
Kontakty rodzic - nauczyciel 

1. Wyklucza się następujące zachowania rodziców: 

a) uzyskiwanie informacji o uczniu od nauczycieli poza terenem Szkoły, 

b) przeszkadzanie w czasie lekcji, 

c) telefonowanie pod prywatny numer nauczyciela bez jego zgody, 

d) zajmowanie przerw nauczycielowi dyżurującemu, 

e) zasięganie informacji o uczniu u pracowników niepedagogicznych Szkoły. 

§ 32 
Organizacje społeczne działające w Szkole 

1. W Szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne 

organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest 

działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej Szkoły. 

2. Podjęcie działalności w Szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, o których mowa 

w ust. 1, wymaga uzyskania zgody dyrektora, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków 

tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej i Rady Rodziców. 

§ 33 
Organizacja doradztwa zawodowego 

1. W Szkole realizuje się zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego.  

2. Celem doradztwa zawodowego  jest wspieranie uczniów metodami aktywnymi w dokonywaniu 
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wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej. 

3. Organizacja wewnątrzszkolnego doradztwa zawodowego uczniów odbywa się poprzez: 

a) obowiązkowe zajęcia w klasie 7 i 8, 

b) zajęcia w oddziałach, 

c) rozmowy indywidualne z uczniami i rodzicami, 

d) współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczna i Mobilnym Centrum doradztwa 

zawodowego, 

e) wycieczki zawodoznawcze, 

f) prezentacje, prelekcje i pokazy szkół zawodowych z regionu na terenie Szkoły, 

g) kącik zawodoznawczy, 

h) inne. 

4. Doradztwo zawodowe w Szkole realizowane jest w oparciu o Wewnętrzątrzszkolny system 

doradztwa zawodowego, który tworzy z koordynator doradztwa zawodowego we współpracy z 

nauczycielem doradztwa zawodowego. Plan i sprawozdanie z jego realizacji koordynator  

przedkłada dyrektorowi odpowiednio na początku i końcu roku szkolnego.  

5. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności: 

a) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i 

zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 

b) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 

właściwych dla danego poziomu kształcenia; 

c) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z 

uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień 

uczniów; 

d) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę ; 

e) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w 

zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 

f) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w 

udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

§ 34 
Podstawowe obszary i formy działalności wychowawczej szkoły 

1. Kultywowanie zwyczajów i obrzędów szkolnych, min.: 

a) kącik pamięci Patrona Szkoły - Powstańców Wielkopolskich i opieka nad pomnikiem 

Patrona, 

b) obchody święta Patrona Szkoły, 

c) Dzień Papieski, 

d) uroczystości z okazji świąt państwowych, 

e) posiadanie ceremoniału związanego z sztandarem Szkoły, 

f) uaktualnianie strony internetowej Szkoły, 

g) uroczyste rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego 

h) imprezy szkolne: pasowanie klas pierwszych, jasełka, mikołajki, wigilie klasowe 

organizowane przez Rodziców, bale i zabawy, walentynki, pożegnanie absolwentów. 

i) obchody: Dnia Edukacji Narodowej, Dnia Ziemi, Dnia Rodziny /Babci, Dziadka, Matki, 

Ojca/, Dnia Dziecka, Dnia Sportu, Dnia Języków, Dnia Teatru. 

2. Rozwój samorządności szkolnej realizowany jest poprzez: 

a) demokratyczne wybory do Samorządu Uczniowskiego, 

b) samodzielny wybór opiekuna Samorządów, 

c) wdrażanie do samorządności uczniów młodszych - Mały Samorząd Uczniowski, 

d) opracowanie i realizację planu pracy Samorządu, 

e) występowanie z wnioskami dotyczącymi Szkoły do dyrektora , rady pedagogicznej i 

Rady Rodziców, opiniowanie prawa wewnątrzszkolnego i pracy nauczycieli, wg 
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odrębnych przepisów, 

f) działalność Rzecznika Praw Ucznia. 

3. Samorząd Szkolny jest organizatorem (pod opieką swojego opiekuna) i współorganizatorem 

wybranych imprez, wymienionych w ust. 1. 

4. Promowanie osiągnięć uczniów i sukcesów Szkoły: 

a) informacje o osiągnięciach i sukcesach na stronie internetowej Szkoły, w prasie, 

na tablicach ogłoszeń w Szkole, 

b) występowanie przez dyrektora do Wójta Gminy o przyznanie stypendium jednora-

zowego za osiągnięcia w nauce, sporcie i innej działalności na rzecz społeczności wg 

odrębnego regulaminu. 

5. Współpraca z rodzicami: 

a) angażowanie rodziców w sprawy klasy, uczestnictwo w godzinach z wychowawcą, 

wyjazdach, wspólnych spotkaniach po zajęciach, 

b) podnoszenie umiejętności wychowawczych rodziców przez udział w warsztatach 

i konsultacjach, 

6. Wolontariat rówieśniczy w ramach Samorządu: 

a) doraźna pomoc kolegom w pokonywaniu trudności w nauce - w ramach jednej klasy lub 

poziomu edukacyjnego, 

b) podejmowanie działań w ramach szkolnego koła Caritas, 

c) udział w ogólnopolskich i lokalnych akcjach charytatywnych, 

d) pomoc w szatni, bibliotece, w świetlicy. 

§ 35 
Zespoły nauczycielskie 

1. Zespoły powołuje dyrektor, uwzględniając potrzeby Szkoły i wnioski z analizy sytuacji 

dydaktyczno-wychowawczej. W szczególności powołuje się zespoły: oddziałowe, 

nauczycielskie, przedmiotowe, wychowawcze lub problemowo – zadaniowe.  

2. Pracą zespołu kieruje powołany przez dyrektora na wniosek członków przewodniczący 

zespołu.  

3. Cele i zadania zespołu przedmiotowego: 

a) wybór programu nauczania i podręcznika, 

b) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów, przedmiotowych 

wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny oraz sposobów badania efektywności 

nauczania, 

c) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa 

metodycznego dla początkujących nauczycieli, 

d) współdziałanie w organizowaniu pracowni, a także wnioskowania o  uzupełnianie ich 

wyposażenia, 

e) opiniowanie przygotowywanych w szkole programów własnych, innowacji 

i eksperymentów pedagogicznych, 

f) korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych, 

g) wymiana doświadczeń i doskonalenie zawodowe, 

h) realizacja zadań wynikających z planu pracy Szkoły. 

4. W celu realizacji zadań wychowawczych dyrektor może powołać zespół wychowawczy 

składający się z wychowawców wszystkich oddziałów, pedagogów szkolnych, psychologa i 

nauczyciela współorganizującego kształcenie uczniów niepełnosprawnych. Do zadań zespołu 

wychowawczego należy w szczególności: 

a) opracowanie, monitorowanie oraz realizacja programu wychowawczego 

i profilaktycznego oraz analiza realizacji rocznych planów pracy wychowawcy, 

b) opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania zachowania uczniów, 

c) opracowanie procedur nagradzania i karania uczniów, 
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d) przedstawianie radzie pedagogicznej analizy sytuacji wychowawczej nie rzadziej niż dwa 

razy w roku, 

e) organizowanie doskonalenia zawodowego podnoszącego kompetencje wychowawcze, 

f) ustalanie propozycji tematyki godzin z wychowawcą na dany rok szkolny, 

z uwzględnieniem rozpoznanych potrzeb uczniów i Szkoły, 

g) bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych zgłoszonych przez rodziców, 

nauczycieli lub pracowników Szkoły. 

5. Ze względu na specyfikę problemów wychowawczych  oraz bazę szkoły zespoły mogą 

pracować w podzespołach: klasy 1-3, 4-6, 7 - 8 (innych, wg potrzeb). 

§ 36 
Programy, podręczniki, programy własne i innowacje 

1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza w szkole prowadzona jest w oparciu 

o obowiązującą podstawę programową kształcenia ogólnego, zgodnie z programami nauczania 

dopuszczonymi do użytku w Szkole  przez dyrektora. 

2. Program nauczania stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia oraz treści nauczania 

ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.  

3. Program własny nauczania przedmiotów ujętych w podstawie programowej lub działań 

wychowawczych zawiera: 

a) szczegółowe cele edukacyjne lub wychowawcze, 

b) tematykę materiału edukacyjnego lub wychowawczego, 

c) wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu, 

d) opis założonych osiągnięć ucznia, 

e) propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia, o ile takie 

przewidziano, 

f) sposób ewaluacji. 

4. Zespół nauczycieli przedstawia dyrektorowi program nauczania: 

a) opracowany samodzielnie przez nauczyciela (lub w zespole), tzw. własny, 

b) opracowany przez innego autora ( autorów), 

c) opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi zmianami. 

5. Przed dopuszczeniem do użytku w Szkole programu własnego nauczyciela dyrektor  może 

zasięgać opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, zespołu przedmiotowego, 

wychowawczego albo doradcy metodycznego. 

6. Dopuszczone do użytku w szkole programy nauczania stanowią Szkolny zestaw programów 

nauczania. 

7. Dyrektor Szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów całości 

podstawy programowej. 

8. Każdy nauczyciel na początku roku szkolnego przedstawia dyrektorowi tematyczny rozkład 

materiału nauczania z uwzględnieniem specyfiki oddziału, w którym naucza. Jeżeli w oddziale 

są uczniowie z opiniami lub orzeczeniami poradni psychologiczno-pedagogicznej, nauczyciel 

załącza sposób dostosowania treści i wymagań do możliwości psychofizycznych ucznia z 

dysfunkcją. 

9. Podręczniki wybierane są z wykazu podręczników dopuszczonych do użytku przez MEN.  

10. Dyrektor podaje do publicznej wiadomości  przed rozpoczęciem roku szkolnego szkolny 

zestaw podręczników i materiałów ćwiczeniowych, który będzie obowiązywał od nowego roku 

szkolnego. 

11. Korzystanie z bezpłatnych podręczników, materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów 

edukacyjnych w Szkole określa regulamin przygotowany przez bibliotekarza i zatwierdzony 

przez dyrektora. 

12. W Szkole mogą być realizowane innowacje pedagogiczne pozytywnie zaopiniowane przez radę 

pedagogiczną. Innowacja to nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub 
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metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy Szkoły. Innowacja nie może prowadzić do 

zmiany typu szkoły. 

13. Zespół autorski lub autor opracowuje program innowacji zawierający w szczególności: 

a) tytuł innowacji i nazwiska autora (autorów), 

b) cel innowacji i jej rodzaj, okres realizacji, 

c) odbiorców innowacji, 

d) opis założonych osiągnięć ucznia, 

e) propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia, o ile takie 

przewidziano, 

f) sposób ewaluacji. 

14. Nauczyciel składa raz w roku na posiedzeniu podsumowującym pracę szkoły sprawozdanie z 

realizacji innowacji. 

15. Dyrektor zapewnia warunki kadrowe i organizacyjne niezbędne do realizacji planowanych 

działań innowacyjnych. 

16. W przypadku, gdy innowacja wymaga nakładów finansowych, dyrektor zwraca się o 

odpowiednie środki finansowe do organu prowadzącego szkołę. 

17. Innowacja, o której mowa w ust. 16, może być podjęta tylko w przypadku wyrażenia przez 

organ prowadzący Szkołę pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań. 

18. Udział nauczycieli w innowacji jest dobrowolny.  

19. Programy pracy kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych opracowane przez 

nauczycieli prowadzących zatwierdza dyrektor. 

§ 37 
Egzaminy próbne i zewnętrzne 

1. W ósmej klasie szkoły podstawowej przeprowadza się egzamin ósmoklasisty. 

2. Egzaminy zewnętrzne przeprowadza się w terminach ustalonych przez dyrektora Centralnej 

Komisji Egzaminacyjnej. 

3. Przebieg i organizację zewnętrznych egzaminów regulują odrębne przepisy. 

4. W Szkole przeprowadza się egzaminy próbne. Nauczyciele przedmiotów objętych egzami-

nami sprawdzają prace uczniów i przygotowują analizę wyników.   

5. Wyniki egzaminów próbnych, egzaminów zewnętrznych oraz diagnoz są analizowane 

i omawiane podczas posiedzenia zespołów lub rady pedagogicznej. Służą do poprawy jakości 

pracy Szkoły. 

6. Protokoły przebiegu zewnętrznego egzaminu oraz pozostałą dokumentację przechowuje się 

według zasad określonych odrębnymi przepisami. 

§ 38 
Rozstrzyganie konfliktów wewnątrzszkolnych 

1. Konfliktem wewnątrzszkolnym nazywa się spór pomiędzy: uczniami, uczniami (ich rodzicami) 

a nauczycielami, uczniami (ich rodzicami) a dyrektorem, nauczycielami, nauczycielami a 

dyrektorem. 

2. W przypadku sporów w pierwszej kolejności należy podjąć  próby jego rozwiązania ugodowo 

pomiędzy sobą, na terenie Szkoły, ze wzajemnym poszanowaniem i w zgodzie z przepisami 

prawa. 

3. Spory i nieporozumienia między uczniami jednego oddziału rozstrzyga wychowawca, jeżeli to 

konieczne w porozumieniu z samorządem klasowym i zainteresowanymi rodzicami. 

4. Spory między uczniami różnych oddziałów rozstrzygają wychowawcy tych oddziałów, jeżeli to 

konieczne przy udziale samorządów klasowych, zainteresowanych rodziców bądź pedagoga 

szkolnego. 

5. Spory między uczniem a nauczycielem rozstrzyga dyrektor przy współudziale wychowawcy 
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klasy i rodziców ucznia. 

6. Konflikty między rodzicem a nauczycielem rozstrzyga dyrektor, jeżeli to konieczne w 

obecności delegata klady do Rady Rodziców przewodniczącego Rady Rodziców. 

7. Sprawa powinna zostać rozpatrzona w obecności obu zainteresowanych stron w terminie 

możliwie jak najkrótszym. 

8. Szczegółowe postanowienia dotyczące rozwiązywania konfliktów między uczniami, 

nauczycielami i rodzicami zawierają: Procedura współpracy z Rodzicami uczniów Szkoły 

Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Brzozie oraz Procedura postępowania w 

sytuacjach trudnych wychowawczo na terenie Szkoły Podstawowej im. Powstańców 

Wielkopolskich w Brzozie. 

9. Wszystkie uwagi i wnioski dotyczące pracy Szkoły Rodzice kierują kolejno do: 

- wychowawcy klasy, 

- pedagoga, 

- dyrektora lub wicedyrektora, 

- rady pedagogicznej, 

- organu prowadzącego Szkołę, wg właściwości sprawy. 

- organu sprawującego nadzór pedagogiczny, według właściwości sprawy. 

10.  Trybu, o którym mowa w ust. 9, nie stosuje się do postępowań uregulowanych odrębnymi 

przepisami, w szczególności w sprawach: 

a) odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli; 

b) odpowiedzialności porządkowej; 

c) sporów ze stosunku pracy w zakresie objętym właściwością sądów pracy. 

Rozdział 5 
Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły 

§ 39 
Zadania 

1. W Szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1, regulują 

odrębne przepisy. 

3. Zakresy czynności pracowników administracji i obsługi ustala Dyrektor. 

4. Zadania z obszaru dydaktyki, wychowania i opieki mogą być wykonywane przez 

wolontariuszy na podstawie odrębnych przepisów. 

§ 40 
Wicedyrektor 

1. W Szkole tworzy się dwa stanowiska wicedyrektorów. 

2. Dopuszcza się podpisywanie przez wicedyrektora wewnętrznych bieżących zarządzeń 

dotyczących organizacji zajęć lekcyjnych (np. zastępstw) oraz do podejmowania działań 

określonych w upoważnieniu nadanym przez dyrektora. 

3. Zakres obowiązków wicedyrektora określa dyrektor. 

§ 41 
Nauczyciele 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny 
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za jakość tej pracy. 

2. Nauczyciel może, za jego zgodą i zgodą dyrektora, prowadzić zajęcia bezpośrednio z uczniami 

lub wychowankami albo na ich rzecz, realizowane w ramach projektów i programów, w tym 

finansowanych z udziałem środków europejskich. 

§ 42 
Obowiązki i zadania nauczycieli 

1. Nauczyciel jest bezpośrednio odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, nad 

którymi sprawuje opiekę podczas zajęć organizowanych przez Szkołę. 

2. Sposób i formę wykonywanych zadań dostosowuje do wieku i potrzeb uczniów oraz warunków 

środowiska. 

3. Nauczyciel ma obowiązek: 

a) kształcić i wychowywać uczniów w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji 

Rzeczpospolitej Polskiej, w duchu humanizmu, tolerancji, wolności sumienia 

i sprawiedliwości społecznej oraz szacunku dla pracy, 

b) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą 

demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów, 

c) prawidłowo organizować proces dydaktyczny, m.in. wykorzystywać najnowszą wiedzę 

merytoryczną i metodyczną do pełnej realizacji wybranego programu nauczania danego 

przedmiotu, dokonywać wybór optymalnych form organizacyjnych i metod nauczania 

w celu maksymalnego ułatwienia uczniom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień, 

motywować uczniów do aktywnego udziału w lekcji, formułowania własnych opinii 

i sadów, dokonywać wyboru odpowiedniego podręcznika i poinformowanie o nim 

uczniów, 

d) w przypadku pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych - znać treść oraz 

stosować się do zaleceń  Indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego 

opracowanego dla tego ucznia, 

e) zgłaszać dyrekcji zapotrzebowanie na pomoce dydaktyczne, dbać o nie i o sprzęt szkolny, 

f) dostosować wymagania edukacyjne z nauczanego przedmiotu (zajęć) do indywidualnych 

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia 

i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się potwierdzone opinią 

publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, 

g)  bezstronnie, rzetelnie, systematycznie i sprawiedliwie oceniać wiedzę i umiejętności 

uczniów, przestrzegać zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, 

informować rodziców o zagrożeniu nieklasyfikowaniem, oceną niedostateczną, 

nagannym zachowaniem - na zasadach określonych niniejszym Statutem, 

h) wspierać rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowań, m.in. poprzez 

pomoc w rozwijaniu szczególnych uzdolnień i zainteresowań, przygotowanie do udziału 

w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach, 

i) udzielać pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniów, rozpoznać 

możliwości i potrzeby uczniów w porozumieniu z wychowawcą, 

j) kierować się w swoich działaniach dobrem ucznia, a także poszanowaniem godności 

osobistej ucznia, 

k) zapobiegać konfliktom i umiejętnie je łagodzić, 

l) współpracować z pracownikami Szkoły, innymi nauczycielami i Samorządem, 

m) kontaktować się z rodzicami uczniów, 

n) doskonalić umiejętności dydaktyczne i podnosić poziomu wiedzy merytorycznej, brać 

aktywny udział we wszystkich posiedzeniach rady pedagogicznej, uczestniczyć w 

konferencjach metodycznych oraz innych formach doskonalenia zawodowego, w tym 

organizowanego przez Szkołę, 
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o)  brać aktywny udział w życiu Szkoły,  uczestniczyć w uroczystościach i imprezach 

organizowanych przez Szkołę, sprawować opiekę nad uczniami zrzeszonymi 

w organizacjach działających w Szkole, kole przedmiotowym, kole zainteresowań lub 

innej formie organizacyjnej, 

p)  przestrzegać dyscypliny pracy: aktywne pełnić dyżury przez całą przerwę, natychmiast 

informować dyrektora o nieobecności w pracy, punktualne rozpoczynać i kończyć 

zajęcia, przestrzegać zapisów Karty Nauczyciela i Kodeksu Pracy, 

q)  prawidłowo prowadzić dokumentację pedagogiczną, 

r) przestrzegać tajemnicy służbowej, w tym tajemnicy rady pedagogicznej, 

s) stosować się do prawa obowiązującego w Szkole, w tym zarządzeń dyrektora, 

przestrzegać terminów, 

t) dokonywać wyboru podręczników i programu nauczania, zapoznawać z nimi uczniów i 

rodziców, 

u) uczestniczyć w przeprowadzaniu egzaminów zewnętrznych i wewnętrznych, zgodnie z 

zarządzeniami dyrektora, 

v) w ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest  

realizować: 

- zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z 

uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, 

- inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych Szkoły, w tym zajęcia 

opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów, 

- zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i 

doskonaleniem zawodowym, prowadzeniem dokumentacji, 

w) w ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest pełnić 

dyżur w godzinach i miejscach wyznaczonych przez dyrektora; 

x) w czasie dyżuru nauczyciel jest zobowiązany do: 

- punktualnego rozpoczynania dyżuru i ciągłej obecności w miejscu podlegającym jego 

nadzorowi, 

- aktywnego pełnienia dyżuru – reagowania na wszelkie przejawy zachowań 

odbiegających od przyjętych norm, w szczególności powinien reagować na 

zachowania zagrażające bezpieczeństwu uczniów, 

- egzekwowania, by uczniowie nie opuszczali terenu Szkoły podczas przerw, 

- natychmiastowego zgłoszenia dyrektorowi faktu zaistnienia wypadku i podjęcia 

działań zmierzających do udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia dalszej opieki 

oraz zabezpieczenia miejsca wypadku, 

y) zapoznania się i przestrzegania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w Szkole oraz 

przepisów bhp. 

z) organizowania wyjścia uczniów ze Szkoły lub na wycieczkę zgodnie z zasadami ujętymi 

w regulaminie wycieczek szkolnych. 

ź) w trakcie prowadzonych zajęć w klasie nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez  

opieki;  w razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia,  należy udzielić mu w miarę możliwości 

odpowiedniej pomocy; stosować procedurę ujętą w § 26 ust. 2, 

ż) obowiązkowego zapoznania uczniów z obowiązującym regulaminem pracowni i sali 

gimnastycznej, przeprowadzeniem instruktaży bieżących.  

4. Nauczyciel współpracuje z innymi nauczycielami, pedagogiem i psychologiem,  w ramach 

zespołów oddziałowych, nauczycielskich, przedmiotowych i zadaniowych. 

5. Nauczyciel, w tym wychowawca, przedkłada dyrektorowi sprawozdania z wykonywanych 

zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz innych, wskazanych przez 

dyrektora oraz arkusz samooceny  (po I okresie nauki i na koniec roku lub na żądanie 

dyrektora).  

6. Nauczyciel przedmiotów objętych egzaminami próbnymi przygotowują arkusze na te egzaminy 

oraz sprawdzają je i dokonują analizy; wnioski przedstawiają na zebraniu rady pedagogicznej.  
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7. W miarę potrzeb Szkoły nauczyciel ma obowiązek podjąć czynności dodatkowe, w tym: 

a) wychowawstwo oddziału, 

b) opieka nad gabinetem, pracownią, pomieszczeniem dydaktycznym, 

c) protokołowanie zebrań rady pedagogicznej, 

d) opracowywanie statystyk szkolnych, 

e) praca w komisjach egzaminacyjnych, 

f) opieka nad uczniami podczas wycieczek klasowych i imprez szkolnych, 

g) prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania uczniów, dyżurów konsultacyjnych, 

h) opieka nad Samorządem lub innymi organizacjami młodzieżowymi, 

i) zastępstwa za nieobecnych nauczycieli, 

j) organizacja imprez szkolnych, konkursów, akademii, zawodów, przedstawień, 

k) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora, a wynikających  z organizacji 

pracy Szkoły. 

§ 43 
Prawa nauczycieli 

1. Nauczyciel ma prawo do: 

a) wyboru programu nauczania przedmiotu spośród dopuszczonych do użytku w szkole i 

podręcznika, w uzgodnieniu z zespołem przedmiotowym, 

b) doboru form organizacyjnych, metod pracy lekcyjnej i środków dydaktycznych 

w nauczaniu swego przedmiotu, 

c) decydowania w sprawie bieżącej, okresowej, rocznej i końcowej oceny postępów 

uczniów, 

d) opracowania i wdrażania programów własnych, innowacji, nowatorskich rozwiązań 

metodycznych lub programów autorskich, wg odrębnych przepisów, 

e) uczestniczenia w formach doskonalenia zawodowego, uzyskiwania stopni awansu 

zawodowego, 

f) projektowania i wykonania środków i urządzeń dydaktycznych własnego pomysłu, 

g) decydowania o treści prowadzonego przez siebie koła lub zespołu, z uwzględnieniem 

wieku i poziomu edukacyjnego uczniów, 

h) wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla uczniów, 

i) szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych, jak i uczniów. 

2. Nauczyciel odpowiada: 

a) przed dyrektorem za: 

- poziom wyników dydaktycznych w nauczanym przedmiocie i wychowawczych, 

- stan warsztatu pracy, sprzętu, urządzeń i środków dydaktycznych mu przydzielonych, 

b) służbowo przed władzami Szkoły, 

c) cywilnie lub karnie za: 

- tragiczne skutki wynikające z braku nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na 

zajęciach szkolnych, pozaszkolnych, w czasie przydzielonych dyżurów, 

- nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub 

na wypadek pożaru czy innego zdarzenia nagłego, 

- zniszczenia lub stratę elementów wyposażenia Szkoły przydzielonych mu przez 

Dyrektora Szkoły, wynikające z nieporządku, braku nadzoru i zabezpieczenia przez 

nauczyciela. 

3. Odpowiedzialność dyscyplinarną nauczyciela określa Karta Nauczyciela oraz Kodeks Pracy. 

§ 44 
Wychowawca oddziału 

1. Zadania wychowawcy oddziału: 
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a) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz 

przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie, 

b) ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym, 

c) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów, 

d) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów 

pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej, 

e) podejmowanie działań umożliwiających kształtowanie właściwych stosunków między 

uczniami — życzliwości, współdziałania, wzajemnej pomocy, wytwarzanie atmosfery 

sprzyjającej rozwijaniu wśród nich koleżeństwa i przyjaźni, kształtowanie umiejętności 

wspólnego gospodarowania na terenie klasy, odpowiedzialności za ład, czystość estetykę 

klas, pomieszczeń i terenu Szkoły, rozwijanie samorządności i inicjatyw uczniowskich, 

f) pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle konfliktów rodzinnych, niepowodzeń 

szkolnych spowodowanych trudnościami w nauce, 

g) realizowanie założeń Szkolnego Planu Wychowawczego - Profilaktycznego, 

h) utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej mu 

klasie w celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec uczniów i sposobu udzielania 

im pomocy w nauce, 

i) rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, 

j) wdrażanie uczniów do dbania o zdrowie, higienę osobistą i psychiczną, o stan 

higieniczny otoczenia oraz do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w Szkole i poza 

Szkołą, 

k) współpraca z pedagogiem, psychologiem, pielęgniarką szkolną, rodzicami, opiekunami 

uczniów w sprawach funkcjonowania dziecka, 

l) współpraca z nauczycielami uczącymi w jego oddziale w celu koordynowania działań 

wychowawczych wobec całego oddziału i poszczególnych uczniów, 

m) pełnienie funkcji opiekuna klasowego samorządu uczniowskiego, 

n) otaczenie indywidualną opieką każdego wychowanka, 

o) planowania i organizowania wspólnie z uczniami i ich rodzicami różnych formy życia 

zespołowego, 

p) pełnienie funkcji koordynatora pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej 

uczniom oddziału. 

2. Wychowawca ustala ocenę zachowania swoich wychowanków po zasięgnięciu opinii ucznia, 

jego kolegów, nauczycieli i pracowników Szkoły. Opinie dokumentowane są na karcie oceny 

zachowania. Ocena ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.  

3. Wychowawca zobowiązany jest do wykonywania czynności administracyjnych dotyczących 

oddziału: 

a) prowadzi dziennik lekcyjny, arkusze ocen, teczkę wychowawcy, 

b) sporządza zestawienia statystyczne dotyczące klasy, 

c) wypisuje świadectwa szkolne, 

d) wykonuje inne czynności administracyjne dotyczące oddziału, zgodnie z zarządzeniami 

dyrektora oraz uchwałami rady pedagogicznej. 

4. Teczka wychowawcy klasy zawiera: 

a) plan pracy wychowawcy na rok szkolny, zatwierdzony i podpisany przez przedstawiciela 

rady oddziałowej, 

b) pisemną deklarację rodziców dotyczącą uczestnictwa w zajęciach religii/etyki, 

c) pisemną rezygnację rodziców dotycząca uczestnictwa dziecka w zajęciach z wychowania 

do życia w rodzinie, 

d) zgodę rodziców na przetwarzanie danych osobowych ucznia, 

e) zgodę rodziców na wcześniejszy powrót dziecka ze Szkoły w przypadku zmiany planu 

lekcji, 

f) zgodę rodziców na udział w zajęciach z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

organizowanej przez Szkołę, 
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g) notatki z kontaktów indywidualnych z rodzicami, 

h) karty samooceny zachowania ucznia, 

i) karty proponowanych ocen zachowania przez nauczycieli i kolegów z klasy, 

j) przydział uczniów do grup międzyoddziałowych lub wewnątrzoddziałowych, 

k) zgody rodziców na udział w wycieczkach szkolnych, imprezach oraz zawodach 

sportowych i konkursach organizowanych na terenie Szkoły i poza nią, 

l) zgodę na publikowanie danych osobowych (imię, nazwisko, klasa, szkoła) oraz 

wizerunku  ucznia w publikacjach szkolnych oraz w prasie, radiu i telewizji, w związku z 

odnoszonymi sukcesami w nauce, konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych, 

m) inne dokumenty - na polecenie dyrektora lub wicedyrektora. 

5. Teczkę wychowawcy prowadzi i przechowuje przez cały okres edukacji oddziału wychowawca 

klasy i nie podlega ona archiwizacji.  

6. Wychowawca odpowiada za: 

a) osiąganie celów wychowawczych w swoim oddziale/ grupie, 

b) zintegrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców wokół programu wychowawczego 

oddziału i Szkoły, 

c) organizację opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowanków będących w 

trudnej sytuacji materialnej lub społeczno – wychowawczej, 

d) prawidłowe prowadzenie dokumentacji oddziału, 

e) zgłoszenie intendentowi wykazu uczniów korzystających z obiadów w przypadku 

wyjazdu zorganizowanego. 

7. Realizacja zadań wychowawcy może odbywać się w innych niż klasowo-lekcyjne formach 

pozaszkolnych (wyjścia, wycieczki, spotkania integracyjne, rajdy itp.). 

8. Wychowawcy klas są zobowiązani zapoznać uczniów z procedurami dotyczącymi ewakuacji, 

Statutem i regulaminami. 

§ 45 
Opiekun Samorządu Uczniowskiego 

1. Zadania opiekuna Samorządu Uczniowskiego (SU): 

a) organizuje z przewodniczącym SU i nadzoruje zebrania oraz inne formy działalności SU, 

b) planuje z organem SU roczną pracę oraz ją dokumentuje: plan pracy, komunikaty/ raporty 

z zebrań SU, raporty z półrocznej i rocznej pracy SU, 

c) koordynuje i monitoruje działalność  SU, 

d) współpracuje z wychowawcami klas, nauczycielami, specjalistami szkolnymi oraz 

dyrektorem, 

e) inspiruje  klasowe samorządy uczniowskie do podejmowania różnorodnej działalności, 

f) analizuje z SU jego działalność, określa efekty tej działalności oraz wnioski do dalszej 

pracy, 

2. Opiekuna Samorządu Uczniowskiego odpowiada za organizację wyborów organów SU 

określoną w regulaminie Samorządu Uczniowskiego. 

§ 46 
Opiekun stażu 

1. Zadania opiekuna stażu: 

a) pomaga nauczycielowi stażyście i kontraktowemu w opracowaniu planu rozwoju 

zawodowego, 

b) wspiera nauczyciela stażystę i kontraktowego w realizacji zadań określonych w planie 

rozwoju, 

c) prowadzi zajęcia w obecności nauczyciela stażysty lub kontraktowego, 

d) obserwuje zajęcia prowadzone przez nauczyciela stażystę lub kontraktowego, 
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e) omawia zajęcia z nauczycielem stażystą i kontraktowym, 

f) wykonuje inne czynności przewidziane odrębnymi przepisami. 

2. Opiekun stażu opracowuje projekt oceny dorobku zawodowego dla nauczyciela stażysty 

i kontraktowego. 

§ 47 
Przewodniczący zespołu nauczycielskiego 

1. Przewodniczącego zespołu nauczycielskiego planuje roczną pracą zespołu, organizuje zebrania 

zespołu i kieruje ich przebiegiem. 

2. Przewodniczący zespołu nauczycielskiego w szczególności: 

a) koordynuje i monitoruje realizację zadań zespołu, 

b) organizuje wewnętrzne doskonalenie związane z potrzebami zespołu nauczycielskiego, 

c) analizuje z zespołem stopień realizacji planu pracy, określa efekty działań półrocznych 

i rocznych oraz wnioski do dalszej pracy, 

d) dokumentuje pracę zespołu nauczycielskiego: plan pracy, komunikaty (raporty) z zebrań, 

sprawozdanie z rocznej pracy zespołu nauczycielskiego. 

§ 48 
Pedagog szkolny 

1. Zadania pedagoga szkolnego: 

a) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn  

niepowodzeń edukacyjnych, 

b) określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno –  

pedagogicznej, organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

c) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu 

wychowawczo-profilaktycznego w stosunku do uczniów z udziałem rodziców 

i wychowawców, 

d) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się 

w trudnej sytuacji życiowej, 

e) prowadzenie spotkań dla rodziców oraz udzielanie im indywidualnych porad w zakresie 

wychowania, 

f) wspomaganie i pomoc nauczycielom w realizacji programu wychowawczo -

 profilaktycznego, 

g) wspieranie wychowawców klas w organizowaniu współpracy rodziców i Szkoły, 

h) pedagogizacja rodziców, 

i) współpraca z nauczycielem współorganizującym kształcenie uczniów 

niepełnosprawnych, 

j) kierowanie opracowaniem programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły, 

k) prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami, 

l) sporządzanie wspólnie z psychologiem i wychowawcami diagnozy sytuacji 

wychowawczej Szkoły dwa razy w roku (po pierwszym okresie i na koniec roku). 

2. Pedagog: 

a) współdziała z radą pedagogiczną, dyrekcją Szkoły oraz Radą Rodziców w ustalaniu 

zadań wychowawczych i opiekuńczych oraz specyficznych działań wspierających rozwój 

dzieci i młodzieży, odpowiednio do rozpoznawanych potrzeb, 

b) współdziała z poradniami specjalistycznymi dla dzieci i młodzieży w zakresie diagnozy 

specjalistycznej, profilaktyki, 

c) współpracuje z osobami, organizacjami oraz instytucjami zajmującymi się problemami 

pomocy specjalistycznej. 

3. Na początku roku szkolnego przedstawia plan działania; po I okresie nauki i na koniec roku 
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składa sprawozdanie. 

4. Pedagog prowadzi dziennik zajęć. 

5. Pedagog jest uprawniony do podpisywania wykazów, informacji, sprawozdań dotyczących 

opieki pedagogicznej dla podmiotów zewnętrznych, po konsultacji z dyrektorem. 

§ 49 
Psycholog szkolny 

1. Zadania psychologa szkolnego: 

a) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania 

mocnych stron uczniów, 

b) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów 

wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów, 

c) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do 

rozpoznanych potrzeb, 

d) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci 

i młodzieży, 

e) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym 

i pozaszkolnym uczniów, 

f) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych, 

g) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 

możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów, 

h) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów 

w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

2. W celu realizacji zadań  psycholog  powinien posiadać roczny plan pracy z uwzględnieniem 

 konkretnych potrzeby opiekuńczo – wychowawczych Szkoły, wniosków i spostrzeżeń 

wypływających z nadzoru pedagogicznego szkoły, spostrzeżeń członków rady pedagogicznej 

oraz przedstawianej okresowej analizy sytuacji wychowawczej Szkoły. 

3. Psycholog aktywnie współtworzy program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły. 

4. Współpracuje z osobami, organizacjami oraz instytucjami zajmującymi się problemami 

pomocy specjalistycznej, profilaktyką. 

5. Na początku roku szkolnego przedstawia plan działania; po I okresie nauki i na koniec roku 

składa sprawozdanie. 

6. Psycholog prowadzi następującą dokumentację:  

a) dziennik pracy psychologa szkolnego, w którym rejestruje się wykonane czynności, 

b) ewidencję uczniów wymagających szczególnej opieki psychologicznej, 

7. Psycholog jest uprawniony do podpisywania wykazów, informacji, sprawozdań dotyczących 

opieki psychologicznej dla podmiotów zewnętrznych, po konsultacji z dyrektorem. 

§ 50 
Naucyzciel współorganizujący kształcenie uczniów niepełnosprawnych 

1. Nauczyciel, specjalista i inne osoby zatrudnione w celu współorganizowania kształcenia 

uczniów niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera  lub niepełnosprawności sprzężone, 

realizują zadania wyznaczone przez dyrektora Szkoły z uwzględnieniem zaleceń zawartych w 

orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. 

2. Dyrektor wyznacza wymiar i sposób organizacji: 
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a) zajęć edukacyjnych, 

b) zintegrowanych działań, 

c) zintegrowanych zajęć określonych w indywidualnym programie edukacyjno–

terapeutycznym. 

Zadania osób zatrudnionych w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnospra-

wnych określa dyrektor. 

3. Nauczyciel wymieniony w ust. 1 ma za zadanie w szczególności: 

a) przeanalizowanie dokumentacji ucznia – orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, 

zebranie wiadomości o uczniu od innych nauczycieli uczących  - ze szkoły poprzedniej 

lub macierzystej, 

b) opracowanie Indywidualnego Programu Edukcyjno-Terapeutycznego dla każdego ucznia 

objętego wspomaganiem, 

c) prowadzenie zajęć rewalidacyjnych – w zależności od zalecenie zawartych w orzeczeniu 

o potrzebie kształcenia specjalnego uczniów objętych wspomaganiem, 

d) spotkanie z rodzicami ucznia oraz z nim samym- początek września każdego roku 

szkolnego, celem wzajemnego poznania się i ustalenia zakresu pomocy; dalsza 

współpraca z rodzicami, 

e) spotkanie z nauczycielami przedmiotów celem ustalenia pracy z uczniem; dalsza 

współpraca z nauczycielami, współorganizowanie kształcenia ucznia, 

f) prowadzenie dokumentacji i składanie sprawozdań wg polecenia dyrektora. 

4. W zakres pomocy uczniowi wchodzi: 

a) notowanie treści lekcji, czytanie treści z tablicy lub  książki, notowanie treści 

sprawdzianów, klasówek, pomoc uczniowi w sytuacji niepełnosprawności fizycznej, 

notowanie treści pracy domowej,  organizowanie miejsca pracy na lekcji – w zależności 

od potrzeby ucznia, 

b) pomoc w zakresie korzystania z zasobów czytelni, biblioteki, internetu – w zależności od 

potrzeb ucznia, 

c) wspieranie ucznia w sytuacji trudności komunikacji z nauczycielami   i rówieśnikami, 

d) zgłaszanie pedagogowi i psychologowi szkolnemu trudności w pracy z uczniem; wspólne 

znalezienie optymalnej dla ucznia metody wspomagania, 

e) aktywizowanie ucznia do pracy na lekcji – wspomaganie, a nie praca za ucznia,  

f) sporządzanie notatek o pracy z uczniem i gromadzenie ich w teczce ucznia celem 

modyfikowania i polepszania pracy nauczyciela wspomagającego, ocena efektywności, 

g) pomoc w nadrobieniu zaległości w przypadku nieobecności ucznia objętego 

wspomaganiem. 

5. Dyrektor na początku każdego roku szkolnego podaje nauczycielowi wykaz uczniów objętych 

wspomaganiem, a ponadto określa zajęcia lekcyjne uczniów objętych wspomaganiem, w 

których nauczyciel jest zobowiązany uczestniczyć oraz zajęcia rewalidacyjne dla tych uczniów. 

Sprawozdania z pracy nauczyciel składa dwa razy w roku na posiedzeniach rady 

pedagogicznej. 

§ 51 
Pracownicy administracji i obsługi 

1. Sekretarz Szkoły odpowiada za następujące zadania: 

a) obsługę kancelaryjno – biurową, 

b) prowadzenie dokumentacji pracowników i uczniów, 

c) prowadzenie akt osobowych pracowników, 

d) zabezpieczenie druków ścisłego zarachowania, 

e) zapewnienie druków i materiałów kancelaryjnych oraz środków niezbędnych do 

prowadzenia placówki, 

f) zakup wyposażenia materialnego Szkoły zgodnie z decyzjami Dyrektora, 



40 

g) wykonywanie sprawozdań w formie papierowej i elektronicznej, 

h) inwentaryzowanie i oznakowanie sprzętu szkolnego, prowadzenie ksiąg inwentarzowych, 

organizowanie inwentaryzacji, 

i) abonowanie czasopism w porozumieniu z bibliotekarzem, 

j) inne, zgodnie z zakresem czynności. 

2. Sekretarka wykonuje zadania zgodnie z zakresem czynności i opowiada za nie. 

3. Intendent Szkoły: 

a) prowadzi dokumentację żywienia, 

b) odpowiada za zakup towarów i środków żywnościowych, nadzoruje właściwe ich 

przechowywanie, 

c) przyjmuje wpłaty na obiady i ponosi odpowiedzialność materialną za przyjmowaną 

gotówkę, 

d) opracowuje miesięczne jadłospisy, 

e) współodpowiada za warunki sanitarne w kuchni i magazynach, 

f) realizuje programy w zakresie żywienia i dożywiania uczniów, 

g) inne, zgodnie z zakresem czynności. 

4. Konserwator, woźny, szatniarka i sprzątaczki odpowiadają za: 

a) utrzymywanie czystości i porządku w przydzielonych pomieszczeniach, na boiskach 

szkolnym, trawnikach itp. 

b) doręczanie pism urzędowych na terenie Brzozy, 

c) bezpieczeństwo budynku i przebywających w nim uczniów, 

d) czystość w pomieszczeniach Szkoły, 

e) sprawność sprzętu szkolnego, instalacji, sprzętu ochrony p. pożarowej, 

f) inne, zgodnie z zakresem swoich czynności. 

5. Pracownicy administracji i obsługi kontrolują, by na terenie Szkoły nie przebywały osoby 

postronne. 

§ 52 
Postanowienia wspólne dla pracowników  

 

1. Pracownik zatrudniony w Szkole zobowiązany jest przestrzegać szczegółowego zakresu 

obowiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków jest 

potwierdzane podpisem pracownika. 

2. W Szkole obowiązuje Regulamin Pracy ustalony przez dyrektora Szkoły zgodnie z odrębnymi 

przepisami. Każdy pracownik Szkoły jest obowiązany znać i przestrzegać postanowień 

zawartych w Regulaminie Pracy. Fakt zapoznania się z Regulaminem Pracy pracownik Szkoły 

potwierdza własnoręcznym podpisem. 

 

Rozdział 6 
Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego 

§ 53 
Postanowienia ogólne 

1. Ocenianie wewnątrzszkolne, klasyfikowanie i promowanie odbywa się na podstawie 

obowiązujących przepisów w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania 

i promowania uczniów i słuchaczy, przeprowadzania egzaminów w szkołach publicznych, 

Ustawy, ustawy o systemie oświaty oraz zgodnie z obowiązującą podstawą programową 
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kształcenia ogólnego. 

2. Ocenianiu wewnątrzszkolnemu podlegają wszyscy uczniowie Szkoły. 

3. Stanowi punkt odniesienia do tworzenia przedmiotowych wymagań edukacyjnych (PWE) oraz 

wyznaczania jednolitych standardów oceniania zachowania uczniów. 

4. Ocenianie wewnątrzszkolne jest procesem dynamicznym podlegającym ewaluacji. 

5. Oceny z dodatkowych zajęć edukacyjnych, religii i etyki wliczane są do średniej ocen 

klasyfikacyjnych i końcowych. Oceny te nie mają wpływu na promocję lub ukończenie szkoły. 

6. Dla ucznia, którego rodzice złożyli oświadczenie woli o jego udziale w lekcjach religii, etyki 

lub nie zgłosili sprzeciwu w udziale w zajęciach wychowania do życia w rodzinie, zajęcia te są 

obowiązkowymi. 

7. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej 

otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny 

klasyfikacyjne. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden 

raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który 

nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod 

warunkiem że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej. 

8. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym 

roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu 

klasy przez ucznia klasy 1-3 szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po 

zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii 

wychowawcy oddziału. 

9. Uczeń ukończył Szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne oraz przystąpił 

do egzaminu ósmoklasisty. Obowiązek przystąpienia do egzaminu nie dotyczy uczniów 

zwolnionych z egzaminu na podstawie odrębnych przepisów. Wynik egzaminu nie ma wpływu 

na ukończenie Szkoły. 

10. Na klasyfikację końcową składają się roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych 

uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązko-

wych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych. 

11. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej lub końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych średnią ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą 

ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję z wyróżnieniem do klasy programowo 

wyższej albo kończy Szkołę z wyróżnieniem. 

§ 54 
Cele i zakres oceniania 

1. Ocenianiu podlegają: 

a) osiągnięcia edukacyjne ucznia, 

b) zachowanie ucznia. 

2. Przyjmuje się zasadę, że główny ciężar informacyjny w kontekście oceniania spoczywa na 

ocenianiu bieżącym. Wymagania na poszczególne oceny określają przedmiotowe wymagania 

edukacyjne (PWE) opracowane przez zespoły nauczycieli. 

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia ma na celu: 

a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz 

o postępach w tym zakresie, 

b)  udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, 

co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć, 

c) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju, 

d) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu, 

e)  dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce 

i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia, 
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f) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-

wychowawczej. 

§ 55 
Cele szczegółowe oceniania 

1. Szczegółowe cele oceniania dla uczniów: 

a) uzyskanie informacji o poziomie swoich osiągnięć edukacyjnych i  zachowaniu, 

postępach w tym zakresie oraz o tym,  co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć, 

b) porównywanie własnych aspiracji z uzyskiwanymi wynikami, 

c) samoocena własnych osiągnięć, 

d) nabywanie świadomości o konieczności przestrzegania norm współżycia społecznego, 

e) zdobywanie umiejętności prezentowania własnych osiągnięć, 

f) podejmowanie prób planowania własnego rozwoju, 

2. Szczegółowe cele oceniania dla rodziców: 

a) odbieranie czytelnych komunikatów o rozwoju dziecka, jego postępach oraz 

wskazówkach, jak powinno się dalej uczyć, 

b) porównywanie oferty edukacyjnej szkoły z możliwościami i zainteresowaniami dziecka, 

c) współpraca ze szkołą w eliminowaniu trudności dziecka. 

3. Szczegółowe cele oceniania dla nauczycieli: 

a) konstruowanie nauczycielskich systemów dydaktycznych nastawionych na motywowanie 

ucznia na rozwój, diagnozowanie osiągnięć i postępów ucznia poprzez korzystanie z 

różnorodnych metod ewaluacji, 

b) gromadzenie informacji o rozwoju uczniów oraz pobudzanie ich rozwoju umysłowego, 

c) przekazywanie informacji o osiągnięciach ucznia i jego zachowaniu oraz o tym, co zrobił 

dobrze i jak powinien się dalej uczyć, 

d) dostarczanie rodzicom informacji o postępach, trudnościach, specjalnych uzdolnieniach 

ucznia i jego zachowaniu, 

e) modyfikowanie nauczycielskiego systemu dydaktycznego zgodnie z wynikami ewaluacji. 

f) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym 

zakresie, 

g) doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- wychowawczej. 

4. Szczegółowe cele oceniania dla dyrekcji Szkoły: 

a) koordynacja prac związanych z tworzeniem i ewaluacją oceniania wewnątrzszkolnego, 

b) stworzenie warunków dla doskonalenia nauczycielskich systemów oceniania, 

c) promowanie najlepszych propozycji nauczycielskich, 

d) uzyskanie informacji o jakości pracy dydaktycznej, 

e) promowanie Szkoły  poprzez informacje o osiągnięciach. 

5. Szczegółowe cele oceniania dla środowiska lokalnego: 

a) odbieranie informacji o jakości pracy Szkoły. 

§ 56 
Zasady oceniania wewnątrzszkolnego 

1. Zasady: 

a) zgodność z wymaganiami określonymi w podstawach programowych, 

b) kryterialność ocen, 

c) systematyczność w gromadzeniu informacji o uczniu, 

d) różnorodność metod oraz form sprawdzania i oceniania, komunikatywność komentarza 

towarzyszącego ocenie, 

e) jawność – oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców, 

f) wskazywanie uczniom sposobów pokonywania trudności w zachowaniu i uczeniu się, 
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g) zachowanie elastyczności i adekwatności do możliwości psychofizycznych 

w stanowieniu wymagań wobec uczniów o specyficznych trudnościach, 

h) stosowanie elementów oceniania kształtującego. 

2. Sprawdzone i ocenione pisemne prace są udostępniane uczniowi i rodzicom; po zapoznaniu się 

z nimi uczeń na następnej lekcji oddaje prace nauczycielowi, który przechowuje je w Szkole do 

końca roku szkolnego, a następnie zwraca uczniowi. Dopuszcza się wklejanie sprawdzonych 

prac do zeszytu przedmiotowego ucznia. 

3. Dokumentacja dotycząca oceniania (m.in. egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego czy 

zastrzeżeń dotyczących ustalonej oceny z zajęć edukacyjnych lub zachowania) udostępniana 

jest uczniowi i jego rodzicom, na ich wniosek, do wglądu w Szkole. 

4. Ustaloną ocenę bieżącą nauczyciel uzasadnia w formie recenzji, komentarza lub punktacji 

odpowiadającej przyjętym kryteriom. 

5. Nauczyciel jest zobowiązany do wystawienia w ciągu okresu liczby ocen cząstkowych równej 

pomnożeniu obowiązkowego wymiaru godzin z przedmiotu przez 2, jednak nie mniej niż 

3 oceny, 

6. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna w klasach 1-3 jest oceną opisową, 

7. Śródroczną/ roczną/końcową ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla ucznia 

posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący 

dane zajęcia edukacyjne, a w przypadku gdy w szkole lub oddziale jest dodatkowo zatrudniony 

nauczyciel w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, po zasięgnięciu 

opinii tego nauczyciela. 

§ 56a 
Warunki i sposoby oceniania wewnątrzszkolnego na potrzeby kształcenia 

na odległość 

1. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w nauczaniu zdalnym na odległość obowiązują w okresie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.Celem Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania jest 

umożliwienie realizacji podstawy programowej oraz monitorowanie postępów edukacyjnych 

uczniów podczas nauki na odległość. 

2. Klasyfikowanie i promowanie uczniów odbywa się na zasadach opisanych w Statucie Szkoły 

Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Brzozie. 

3. O zagrożeniach oceną niedostateczną nauczyciele informują rodziców/prawnych opiekunów w 

terminie wynikającym z harmonogramu pracy szkoły poprzez dziennik elektroniczny. 

4. Nauczyciel udostępnia materiały do pracy zdalnej, wykorzystując: dziennik elektroniczny, 

dyski w chmurze (np. Google lub OneDrive) , platformy edukacyjne, programy edukacyjne lub 

inne narzędzia internetowe oraz inne określone w zarządzeniu dyrektora szkoły nr 10/2020  

5. Nauczyciel, udostępniając zadania do wykonania, określa terminy, warunki i formy zaliczenia. 

Tam, gdzie ma to zastosowanie, zaznacza, które treści/zasoby nie są obligatoryjne i mają na 

celu poszerzenie lub utrwalenie wiadomości. Wykonane zadania uczniowie przekazują w 

uzgodnionej z nauczycielem formie i terminie, w tym za pomocą modułu „Zadania domowe” w 

e-dzienniku. Nauczyciel dostosowuje przekazywanie uczniowi zadań i otrzymywanie 

rozwiązań do jego możliwości sprzętowych i sytuacji rodzinnej. 

6. Zaliczenie danej partii materiału odbywa się w formie ustalonej z nauczycielem.  

7. Ocenie podlegają obligatoryjne zadania wykonywane przez ucznia oraz zadania dodatkowe dla 

chętnych, po uprzednim ustaleniu między uczniem i nauczycielem zasad i form oraz 

aktywności ucznia.  

8. W pracy z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych, w tym wynikających z 

niepełnosprawności, uwzględnia się dostosowania wynikające z opinii i orzeczeń poradni 

psychologiczno-pedagogicznych.  
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9. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny oraz formy sprawdzania wiedzy i umiejętności 

ucznia pozostają zgodne z zapisami w Statucie Szkoły oraz Przedmiotowymi wymaganiami 

edukacyjnymi. 

 

Zasady oceniania w edukacji wczesnoszkolnej 

a. Ocenianie w edukacji wczesnoszkolnej ma charakter oceny opisowej z informacją zwrotną 

dla ucznia. 

b. Ocenie podlega: 

 technika czytania w formie przesłania nagrań w dostępnej dla rodzica formie, w formie 

on-line (telefon, wideolekcja, massenger) 

 kształtne i staranne pismo, stosowanie zasad ortograficznych (zdjęcia prac, samoocena 

ucznia, ocena rodzica - zgodnie z zasadami oceniania kształtującego, wg NACOBEZU 

podanego przez nauczyciela), 

 quizy i testy on-line na dostępnych platformach ( Edulelo, Learningapps, Khan Akade-

my) 

 prace pisemne, karty pracy przesłane w formie elektronicznej, scany, zdjęcia 

 ćwiczenia praktyczne w liczeniu, on line(wideo lekcja), przesłanie w postaci zdjęć, wy-

pełnionych zadań w ćwiczeniach uczniowskich, krótkich filmów, 

 prace domowe z rodzicami ( prace w ogródku, przygotowanie posiłków, zdrowe odży-

wianie, doświadczenia i inne przesłanie w postaci zdjęć, krótkich filmów, 

 prace plastyczne, techniczne (przesłane jako zdjęcie lub scany), 

 aktywność fizyczna w formie przesłania nagrań w dostępnej dla rodzica formie (ocena 

proponowana przez rodzica wg zasad oceniania kształtującego), 

 zajęcia komputerowe (przesłanie wykonanych ćwiczeń w postaci zdjęć, print screenów, 

scanów, krótkich filmów w dowolnej formie dostępnej dla rodzica), 

 inne aktywności ucznia wg pomysłów i preferencji nauczyciela. 

 

Zasady oceniania zachowania  

Nauczyciel, oceniając zachowanie ucznia, może uwzględnić: 

1. Jego zaangażowanie w wypełnianie obowiązków lekcyjnych, 

2. Terminowe przesyłanie zadanych prac, 

3. Samodzielną i systematyczną pracę, 

4. Bezpieczne i kulturalne korzystanie z narzędzi internetowych. 
 

§ 57 
Tryb przekazywania informacji rodzicom 

1. Zapoznanie rodziców i uczniów z zakresem i kryteriami oceniania osiągnięć z zajęć 

edukacyjnych i zachowania oraz wymaganiami edukacyjnymi niezbędnymi do otrzymania 

poszczególnych ocen bieżących i klasyfikacyjnych odbywa się w formie przyjętej przez 

nauczyciela. 

2. W Szkole stosuje się następujące sposoby i formy informowania rodziców o postępach 

w nauce, szczególnych uzdolnieniach, zachowaniu i frekwencji ich dzieci: 

a) dziennik elektroniczny, 

b) ogólnoklasowe spotkania, 

c) „drzwi otwarte”- indywidualne spotkania rodziców  z nauczycielami, w tym pedagogiem, 
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psychologiem i specjalistami, 

d) indywidualne spotkania z rodzicami w terminie ustalonym przez nauczycieli (w miarę 

potrzeb), 

e) korespondencja w e-dzienniku, dzienniczku, w zeszycie przedmiotowym - według 

ustaleń nauczyciela, 

f) informacje telefoniczne – potwierdzone zapisem w dzienniku elektronicznym, 

g) list do rodziców, w przypadku braku kontaktu w formach jak wyżej, 

h) karta postępów ucznia kl. 1- 8 według ustaleń nauczyciela. 

3. Szkoła nie pobiera opłat od rodziców za przekazywanie informacji o osiągnięciach 

edukacyjnych, za chowaniu i frekwencji ich dzieci. 

§ 58 
Sposób sprawdzania osiągnięć edukacyjnych i zasady ich przeprowadzania 

Ocenie podlegają: 

1. pisemne sprawdziany wiadomości, w tym: 

a) prace klasowe, testy diagozujące: 

- muszą być zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem, a nauczyciel zobowiązany 

jest do odnotowania tego faktu w e-dzienniku, 

- w ciągu dnia można przeprowadzić tylko jedną taką pracę, w ciągu tygodnia 

dopuszczalne są trzy, 

- nie przeprowadza się prac klasowych w ostatnim tygodniu przed terminem 

wystawiania klasyfikacyjnych ocen śródrocznych/rocznych, 

- zapowiedziane prace klasowe nie mogą być bez szczególnie ważnych powodów 

przekładane, jeżeli przełożenie pracy klasowej nastąpi z winy lub na prośbę uczniów, 

to tracą moc ustalenia dotyczące wcześniejszego zapowiadania, 

- nauczyciel jest zobowiązany do poprawienia i oddania prac pisemnych w ciągu dwóch 

tygodni od ich napisania, w sytuacjach losowych dopuszcza się przesunięcie terminu 

zwrotu prac uczniów o czas nieobecności nauczyciela, 

b) sprawdziany pisemne, testy: 

- obejmują materiał z trzech- czterech ostatnich tematów,  

- są zapowiedziane na minimum jeden dzień wcześniej 

- mogą odbywać się w dowolnych terminach, 

c) kartkówki: 

- mogą odbywać się bez uprzedzenia na każdej lekcji pod warunkiem, że dotyczą 

jednego zagadnienia tematycznego, 

- mogą zawierać treści niewymagające twórczego rozwinięcia czy samodzielnego 

pozyskania, np. sprawdzające stopień znajmości i zrozumienia definicji czy terminów, 

- oceniane najwyżej na ocenę bdb, o czym nauczyciel uprzedza uczniów przed 

napisaniem pracy,  

2. praca ucznia na lekcji: 

- odpowiedź ustna, 

- praca i aktywność, 

- współudział w prowadzeniu zajęć (np. referat, doświadczenie, pokaz), 

- praca w grupach, 

- prowadzenie dokumentacji pracy na lekcji (notatki, ćwiczenia itp.), 

3. samodzielna praca domowa: 

- praca pisemna w zeszycie, 

- praca projektowa, 

- przygotowana wypowiedź ustna, 

4. udział w olimpiadach i konkursach, 

5. długoterminowe prace samodzielne lub w grupach np.: 
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- przygotowywanie projektów, 

- gazetek, 

- referatów, 

- prezentacji; 

- przygotowywanie pomocy naukowych, 

6. na zajęciach wychowania fizycznego: 

a) ocena przygotowania do zajęć tj.: uczeń na zajęcia wf. powinien nosić odpowiedni strój 

(białą koszulkę z krótkim rękawem, bez wyzywających dekoltów i kontrowersyjnych 

nadruków, spodenki sportowe, w okresie jesienno-zimowym długie spodnie dresowe lub 

legginsy i koszulkę z długim rękawem, obuwie sportowe z niebrudzącą podeszwą), 

b) uczeń może być cztery razy w okresie nieprzygotowanym do zajęć, kolejne 

nieprzygotowania skutkują obniżeniem oceny z przedmiotu zgodnie z zasadami 

określonymi w PWE, 

c) ocena aktywności (praca na lekcji, zaangażowanie w trakcie zajęć, asystowanie 

nauczycielowi), 

d)  ocena z postępów w sprawnościach: motorycznej, technicznej, taktycznej, 

e) testy wiadomości teoretycznych, 

f) udział w zawodach sportowych. 

7. Nauczyciele w zależności od specyfiki nauczanego przedmiotu (np. plastyka, muzyka, 

wychowanie fizyczne, informatyka) ustalają inne formy sprawdzania wiadomości 

i umiejętności uczniów i zapoznają z nimi uczniów i ich rodziców. 

8. Nauczyciele, oceniając punktowane prace pisemne (np. testy, sprawdziany), stosują: 

a) następujące zasady przeliczania punktów na ocenę szkolną uzyskanych z punktowanych 

prac pisemnych: 

 

 100% - 96% celujący 

 95% - 90% bardzo dobry 

 89% - 70% dobry 

 69% - 50% dostateczny 

 49% - 35% dopuszczający 

 34% - 0% niedostateczny 

 

b) w klasach 4-8 wagi od 1 do 3 ocen cząstkowych: 

waga 3 - praca klasowa, testy dignozujące, praca i aktywność na lekcji/zajęciach 

pozalekcyjnych 

waga 2 - sprawdzian, odpowiedź ustna, projekt, współudział w prowadzeniu zajęć, 

waga 1 - kartkówka, zadanie domowe, praca w grupach na lekcji, inne formy 

aktywność edukacyjnej ucznia. 

 

9. Sposób poprawiania bieżących ocen niedostatecznych i uzupełniania zaległości: 

a) uczeń jest zobowiązany do systematycznego poprawiania bieżących ocen 

niedostatecznych z prac klasowych i innych form sprawdzania, które nauczyciel uzna za 

ważne, 

b) W przypadku jednodniowej nieobecności ucznia na zaplanowanej wcześniej pracy 

klasowej/teście/sprawdzianie nauczyciel może sprawdzić jego wiedzę na kolejnej lekcji 

lub wyznaczyć datę napisania pracy w terminie krótszym niż tydzień. 

c) Jeżeli uczeń nie napisał pracy klasowej lub sprawdzianu z powodu usprawiedliwionej 

nieobecności w szkole trwającej dłużej niż tydzień, powinien to uczynić w terminie 

ustalonym z nauczycielem przedmiotu. Jeżeli uczeń mimo ustaleń nie zgłosi się w usta-

lonym terminie, jego nieobecność może być potraktowana jako odmowa odpowiedzi i w 

takim przypadku nauczyciel ma prawo wystawić uczniowi z pracy klasowej lub 

sprawdzianu ocenę niedostateczną.  Dotyczy to również nieobecności trwających dłużej 
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niż jeden dzień.  

d) Oceny niedostateczne i nienapisane prace klasowe uczeń jest zobowiązany poprawić w 

terminie tygodnia od chwili zapoznania się z oceną, na zasadach określonych przez 

nauczyciela, 

e) Każda praca może być poprawiana tylko raz, w szczególnych przypadkach nauczyciel 

może wyrazić zgodę na kolejną poprawę, 

f) W przypadku choroby ucznia termin poprawy przedłuża się o czas choroby, a w 

uzasadnionych przypadkach jest indywidualnie uzgadniany z uczniem, 

g) Po upływie tego terminu uczeń traci prawo do poprawy oceny, chyba że ze względu na 

znaczenie treści nauczyciel postanowi inaczej, 

h) Jeżeli uczeń podczas pracy pisemnej korzystał z niedozwolonych pomocy, otrzymuje 

ocenę niedostateczną, którą może poprawić wg ustalonych wyżej zasad, 

i) nauczyciel określa w przedmiotowych wymaganiach edukacyjnych, które z form 

sprawdzenia osiągnięć ucznia, oprócz wymienionych w ust.1 p.1.a,b podlegają poprawie. 

10. Uczeń ma prawo w każdym okresie zgłosić przed lekcją nieprzygotowanie w liczbie: 

a) zgodnej z ilością godzin danego przedmiotu w tygodniu. Zgłoszenie nieprzygotowania 

nie dotyczy zapowiedzianej pracy klasowej i/lub sprawdzianu. 

b) Każde nieprzygotowanie do lekcji, brak zadania czy niewykonanie innego zadania 

ustalonego z nauczycielem, które przekracza ustaloną wyżej liczbę, skutkuje oceną 

niedostateczną z przedmiotu. 

c) Zgłoszenia należy dokonać na początku lekcji. 

11. Uczeń, który uzyskał ocenę niedostateczną za I okres, zobowiązany jest do uzupełnienia 

poziomu wiedzy i umiejętności w terminie i na zasadach uzgodnionych z nauczycielem 

przedmiotu. 

12. Rodzic niezwłocznie po otrzymaniu opinii lub zaświadczenia od lekarza, składa wniosek do 

Dyrektora Szkoły o zwolnienie ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń lub z realizacji 

zajęć wychowania fizycznego, informatyki, drugiego języka zgodnie z opinią lekarza. Dla 

zwolnień z wychowania fizycznego dłuższych niż 30 dni stosuje się Procedurę uzyskiwania 

zwolnień z zajęć wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Powstańców 

Wielkopolskich w Brzozie. 

13. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 12, uniemożliwia 

ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu  nauczania 

zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 

§ 59 
Skala ocen 

1. W Szkole stosuje się następującą skalę ocen: 

a)  oceny bieżące w klasach 1-3 zapisywane są cyfrą, która odpowiada poziomowi osiągnięć 

uczniów: 

 

poziom stosowane skróty symbol cyfrowy 

wysoki W 6 i 5 

średni S 4 i 3 

niski N 2 i 1 

 

b) wyniki klasyfikacji śródrocznej w kl. 1-3 przedstawia się na opisowej karcie osiągnięć 

ucznia, która jest przechowywana przez nauczyciela do zakończenia nauki ucznia na 

I etapie. W dzienniku zapisywana jest ocena uogólniająca literowa, 

c) w klasach 4-8 oceny bieżące i klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach 

według na stępującej skali: 
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 pełna nazwa stopnia stosowane skróty symbol cyfrowy 

 celujący cel 6 

 bardzo dobry bdb 5 

 dobry db 4 

 dostateczny dst 3 

 dopuszczający dop 2 

 niedostateczny ndst 1 

 

2. Nauczyciele zajęć edukacyjnych w kl. 1-8 mogą stosować opisową ocenę bieżących osiągnięć 

edukacyjnych ucznia sprawdzanych w różnych formach np.: kartkówki, sprawdziany, projekty, 

testy podsumowujące itp. W ocenie tej nauczyciel zamieszcza informację o tym, co uczeń 

zrobił dobrze, co wymaga poprawienia i jak uczeń ma się dalej uczyć. 

3. Dopuszcza się przy ocenach bieżących i okresowych stawianie znaków „+”. Nie stosuje się 

stopnia „6+”. 

4. Oceniając aktywność ucznia, podejmowanie wysiłku umysłowego, jego pracę na lekcji, 

nauczyciel może stosować znaki „+” lub „-”. Otrzymanie sześciu znaków „+“ skutkuje 

otrzymaniem oceny celujący, zaś pięciu znaków „-” niedostateczny. 

5. W dzienniku elektronicznym zapis „do zaliczenia” (skrót dz) informuje o nieobecności ucznia 

na pracy klasowej /sprawdzianie/ kartkówce czy innej formie sprawdzenia osiągnięć lub 

nieoddaniu pracy w wyznaczonym terminie. Po uzupełnieniu przez ucznia danej zaległości 

zapis ten ulega zmianie na właściwą ocenę z danej formy zaliczenia. 

Ponadto w dzienniku elektronicznym stosuje się oznaczenia: 

 bz - brak zadania/zeszytu, 

 sp - spóźnienie, 

 nb - nieobecny/a, 

 u - nieobecność usprawiedliwiona, 

 nu - nieobecność nieusprawiedliwiona, 

 nk - nieklasyfikowany/a, 

 zw - zwolniony/a 

 i inne, określone w e-dzienniku. 

§ 60 
Ogólne kryteria ocen 

1. Ustala się następujące ogólne kryteria ocen cząstkowych i klasyfikacyjnych z przedmiotu: 

a) celujący /6/ oznacza, że uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności 

przewidzianych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, a jego osiągnięcia są 

oryginalne i twórcze oraz wskazują na dużą samodzielność w ich uzyskaniu; 

samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi 

wiadomościami w  rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych, 

proponuje rozwiązania nietypowe; uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o 

zasięgu wojewódzkim, uzyskał tytuł finalisty lub laureata ogólnopolskiej olimpiady 

przedmiotowej, osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach 

sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu co najmniej powiatowym 

lub posiada inne porównywalne  sukcesy, osiągnięcia, 

b) bardzo dobry /5/ oznacza, że uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności 

przewidzianych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, rozwiązuje 

samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania przyjętym 

przez nauczyciela, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i 



49 

problemów w nowych sytuacjach, 

c) dobry /4/ oznacza, że opanowanie przez ucznia zakresu wiadomości i umiejętności 

przewidzianych w podstawie programowej kształcenia ogólnego nie jest pełne, ale nie 

prognozuje  kłopotów w opanowywaniu kolejnych treści kształcenia, poprawnie stosuje 

wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub 

praktyczne, 

d) dostateczny /3/ oznacza, że uczeń opanował jedynie w podstawowym zakresie 

wiadomości i umiejętności przewidziane w podstawie programowej kształcenia 

ogólnego, co może oznaczać jego kłopoty przy poznawaniu kolejnych, trudniejszych 

treści kształcenia w ramach danego przedmiotu, rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania 

teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności, 

e) dopuszczający /2/ oznacza, że opanowanie przez ucznia wiadomości i umiejętności 

przewidzianych w podstawie programowej kształcenia ogólnego jest tak niewielkie, iż 

może znacznie utrudnić naukę danego przedmiotu i jemu  pokrewnych, rozwiązuje 

(wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu trudności, z 

pomocą nauczyciela, 

f)  niedostateczny /1/ oznacza, że uczeń wyraźnie nie spełnia wymagań określonych w 

podstawie programowej kształcenia ogólnego, nie opanował treści programowych, co 

uniemożliwia mu bezpośrednią kontynuację opanowywania kolejnych treści danego 

przedmiotu i zasadniczo utrudnia naukę przedmiotów pokrewnych, nie potrafi rozwiązać 

(wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności. 

2. Szczegółowe kryteria wymagań edukacyjnych na ocenę bieżącą i klasyfikacyjną z 

poszczególnych przedmiotów określają nauczyciele w przedmiotowych wymaganiach 

edukacyjnych (PWE). 

3. Ustala się następujące ogólne kryteria stopni klasyfikacyjnych zachowania: 

a) ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo 

dobrą oraz co najmniej cztery z poniższych kryteriów: 

- stanowi przykład do naśladowania dla innych uczniów w klasie i Szkole, 

- daje przykład wysokiej kultury osobistej wobec innych uczniów i nie używa 

wulgarnego słownictwa,  

- godnie reprezentuje Szkołę na zewnątrz, bierze udział w olimpiadach 

przedmiotowych, konkursach, zawodach, osiągając w nich sukcesy, 

- jest aktywny społecznie, pełni funkcje w klasie i Szkole, pracuje na rzecz Szkoły,  

- nie spóźnia się i jest zdyscyplinowany, 

- dąży do rozwijania własnych zainteresowań i zdolności na miarę możliwości i 

warunków stwarzanych przez szkołę, 

- dba o zdrowie i higienę oraz bezpieczeństwo własne i innych osób, 

- okazuje szacunek innym osobom, jest otwarty na potrzeby innych ludzi, wykazuje 

się tolerancją w stosunku do innych ras, narodowości, wyznań i poglądów, 

b) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę 

dobrą oraz co najmniej cztery z poniższych kryteriów: 

- wywiązuje się obowiązków ucznia, 

- usprawiedliwia w terminie nieobecności na zajęciach szkolnych,  

- zawsze ma odpowiedni ubiór i wygląd, szczególnie podczas uroczystości szkolnych, 

- wywiązuje się z zadań powierzonych przez wychowawcę, nauczyciela, dyrektora lub 

innych pracowników szkoły, 

- jest kulturalny, nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć, nie popada w konflikty  z 

kolegami i osobami dorosłymi, 

- nie ulega nałogom i nie używa wulgarnego słownictwa, 

- wykazuje się tolerancją w stosunku do innych, 

- reprezentuje Szkołę w zawodach, konkursach, chętnie bierze udział w pracach na 

rzecz klasy, Szkoły i środowiska, 
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c) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: 

- wypełnia podstawowe obowiązki ucznia, pracuje na miarę swoich możliwości, stara 

się wywiązywać z podjętych działań, 

- nie ma uwag o przemocy fizycznej i psychicznej oraz stosowaniu używek ,  

- z szacunkiem odnosi się do swoich kolegów i osób starszych, dba o kulturę języka, 

- szanuje własność szkolną i innych osób, dba o porządek, 

- przestrzega zasad bezpieczeństwa w Szkole i poza nią, 

d) ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który nie spełnił wymagań na ocenę dobrą, a ponadto 

dotyczą go przynajmniej dwa z poniższych kryteriów: 

-  nie pracuje na miarę swoich możliwości, 

- uczestniczył w bójkach i konfliktach między uczniami, ale w wyniku podjętych 

działań poprawił swoje zachowanie, 

- niestosowne odzywa się do kolegów, nauczycieli i pracowników szkoły, ale w 

wyniku podjętych działań poprawia swoje zachowanie, 

e) ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę  poprawną, 

a także dotyczą go przynajmniej dwa z poniższych kryteriów: 

- otrzymał zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych, zakaz 

reprezentowania Szkoły na zewnątrz, upomnienie nauczyciela lub upomnienie 

wychowawcy, 

- wykazuje brak kultury jest wulgarny, arogancki, konfliktowy i agresywny, 

- wielokrotnie dopuszczał się łamania obowiązków ucznia, ma lekceważący stosunek 

do obowiązków szkolnych i mimo podjętych przez Szkołę działań nie zmienia 

swojego zachowania, 

- nie przestrzega ustalonych zasad bezpieczeństwa, opuszcza budynek Szkoły 

(świetlicę) lub oddala się od grupy podczas wyjść poza teren szkoły, 

- stosuje używki jak nikotyna, alkohol, 

- nagminnie odmawia wykonania zadań na rzecz klasy lub Szkoły, nie wykonuje 

poleceń nauczycieli, 

- bierze udział w bójkach i konfliktach między uczniami, nie wykazuje poprawy mimo 

podejmowanych przez Szkołę środków zaradczych, 

f) ocenę naganną otrzymuje uczeń, który oprócz zachowań i postaw określonych w pkt. e, 

dopuścił się przynajmniej dwóch z poniższych wykroczeń: 

- jego zachowanie często stanowi zagrożenie dla siebie i innych, 

- brał udział w pobiciu, znęca się psychicznie nad słabszymi, stosuje szantaż, 

wyłudzanie, zastraszanie, 

- dokonał fałszerstwa dokumentacji, 

- działa w grupach nieformalnych o przestępczym lub destrukcyjnym charakterze, 

- rozprowadza lub/i używa środków psychoaktywnych, w tym dopalaczy i leków, 

- opuścił bez usprawiedliwienia ponad 50 godzin,  

- wchodzi w konflikt z prawem. 

§ 61 
Ocenianie zachowania 

1. Śródroczna i roczna/końcowa ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące 

podstawowe obszary: 

a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

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; 
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g) okazywanie szacunku innym osobom. 

2. Śródroczną, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania ucznia wystawia wychowawca  

klasy, biorąc razem pod uwagę poniższe kryteria: 

a) uchylono 

b) swoje własne spostrzeżenia, 

c) nieujawnianą innym uczniom samoocenę ucznia, 

d) pisemne opinie innych nauczycieli o zachowaniu uczniów danej klasy, notowane w 

zeszycie uwag, e-dzienniku i na karcie oceniania, 

e) opinie innych uczniów i pracowników Szkoły zgłaszane wychowawcy klasy, 

f) informacje o zachowaniu ucznia poza Szkołą, 

g) orzeczenie lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej,  

h) odniesienie postaw, aktywności i zachowania ucznia do Sylwetki absolwenta (§ 4 ) i 

Ogólnych kryteriów stopni klasyfikacyjnych zachowania (§ 60 ust.3), z uwzględnieniem 

jego wieku, etapu edukacyjnego oraz indywidualnych możliwości, 

3. Opinia nauczycieli powinna być potwierdzona podpisem z adnotacją „Akceptuję” na zbiorczej 

karcie ocen zachowania uczniów danej klasy. Opinie uczniów, w tym samoocenę, wychowawca 

zbiera na godzinie z wychowawcą i potwierdza to zapisem tematu w e-dzienniku. 

Dokumentacja przechowywana jest w teczce nauczyciela do zakończenia przez ucznia edukacji 

na danym etapie. 

4. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub 

inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego 

zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o 

potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 

poradni specjalistycznej. 

5. Wychowawca klasy może, zachowując procedurę ujętą w ust. 2, dokonać zmiany oceny 

zachowania ucznia, który po poinformowaniu go o wystawionej ocenie, popełnił poważne 

przewinienie lub wyróżnił się swoim zachowaniem. 

6. Rodzice ucznia, który otrzymał klasyfikacyjną naganną ocenę zachowania zobowiązani są 

ustalić z wychowawcą klasy i przedstawić dyrektorowi realne sposoby uzyskania poprawy 

zachowania ucznia w kolejnym okresie. Przy braku oczekiwanej poprawy dyrektor może 

podjąć kroki zmierzające do przeniesienia innej szkoły zgodnie ze Statutem Szkoły. 

7. Bieżące uwagi o zachowaniu ucznia (pozytywne i negatywne) wraz z punktacją zapisywane są 

w e-dzienniku. Informacja o wpisie przekazywana jest rodzicom. 

8. Uczeń ma prawo znać treść wpisu. 

9. Wnioski o wpis uwagi zgłaszać mogą naucyzciele, uczniowie, pracownicy administracji i 

obsługi, osoby spoza szkoły. 

10. W sytuacjach wątpliwych wychowawca zasięga opinii klasy, samorządu, pedagoga, pszchologa 

cyz rady pedagogicznej. Ustalona przez wychowawcę ocena jest ostateczna. 

11. W klasach 1-3 dopuszcza się stosowanie wewnątrzklasowych punktowych, graficznych lub 

innych zapisów monitorujących zachowanie ucznia, które opracowuje wychowawca we 

współpracy z rodzicami i uczniami. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania 

zapisywana jest zgodnie z brzmieniem § 60 ust. 3. 

 

§ 62 
Klasyfikowanie uczniów 

1. Oceny klasyfikacyjne śródroczne/ roczne/ końcowe z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia w terminie 

nieprzekraczającym 3 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 

2.  Do ustalenia oceny klasyfikacyjnej wymagane są co najmniej trzy oceny cząstkowe. 

3. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne na dwa tygodnie przed rocznym/końcowym 
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klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej indywidualnie informuje ucznia i jego 

rodziców o przewidywanej dla niego rocznej / końcowej ocenie klasyfikacyjnej, wpisując ją e-

dziennika lub w inny skuteczny sposób. 

4. Wychowawca na dwa tygodnie przed rocznym/końcowym klasyfikacyjnym zebraniem rady 

pedagogicznej indywidualnie informuje ucznia i jego rodziców o przewidywanej dla niego 

ocenie klasyfikacyjnej zachowania, wpisując ją do e-dziennika lub w inny skuteczny sposób. 

5. Nauczyciele przedmiotów na co najmniej miesiąc przed śródrocznym, rocznym i końcowym 

klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej skutecznie powiadamiają uczniów, ich 

rodziców i wychowawców uczniów o przewidywanych ocenach niedostatecznych lub 

zagrożeniu nieklasyfikowaniem. Fakt ten musi być odnotowany w e-dzienniku. 

6. Wychowawca na co najmniej miesiąc przed śródrocznym, rocznym i końcowym 

klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej skutecznie powiadamiają uczniów i ich 

rodziców uczniów o przewidywanej dla niego nagannej ocenie klasyfikacyjnej zachowania, 

wpisując ją do e-dziennika lub w inny skuteczny sposób. 

7. W przypadku niepoinformowania rodzica ucznia o zagrożeniu śródroczną / roczną lub końcową 

oceną niedostateczną z danego przedmiotu nauczyciel nie może wystawić oceny 

niedostatecznej. 

8. Jeżeli z powodu losowej nieobecności nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne z 

przedmiotu nie ma możliwości wystawienia przez niego oceny klasyfikacyjnej 

śródrocznej/rocznej lub końcowej, ocenę wystawia nauczyciel tego samego lub pokrewnego 

przedmiotu, któremu dyrektor powierzył prowadzenie danych zajęć edukacyjnych w 

zastępstwie za nieobecnego nauczyciela,  albo nauczyciel upoważniony przez dyrektora. 

9. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą uzyskuje 

roczne/końcowe oceny klasyfikacyjne na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu 

części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym, uzgodnionej na 

dany rok szkolny z dyrektorem. Uczniowi takiemu nie ustala się oceny zachowania. Egzamin 

klasyfikacyjny przeprowadza się zgodnie z odrębnymi przepisami. 

§ 63 
Odwołanie od przewidywanej oceny rocznej/końcowej z zajęć 

edukacyjnych  

1. Uczeń ma prawo do składania odwołania od przewidywanej oceny rocznej/końcowej z 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, gdy jego zdaniem lub jego rodziców jest 

zaniżona. Odwołanie musi mieć formę pisemną z uzasadnieniem i kierowane jest do dyrektora 

Szkoły w terminie 3 dni roboczych od dnia zapoznania z przewidywaną oceną. 

2. Dyrektor rozpatruje zasadność odwołania poprzez sprawdzenie spełnienia przez ucznia 

poniższych warunków odwołania:  

a) napisanie wszystkich prac klasowych, sprawdzianów i testów (bez względu na termin), 

b) poprawienie wszystkich ocen niedostatecznych z pisemnych prac na zasadch ustalonych 

w Statucie, 

c) przeczytanie wszystkich lektur i opanowanie na pamięć wszystkich wierszy wybranych 

do realizacji przez nauczyciela języka polskiego i języka obcego,  

d) wykonanie wszystkich prac z plastyki, muzyki i innych zadanych przez nauczycieli 

przedmiotów, 

e) nieprzekroczenie liczby zgłoszonych nieprzygotowań do lekcji, 

f) korzystanie z zaproponowanego przez nauczyciela wsparcia na konsultacjach, 

g) w przypadku ucznia, który otrzymał ocenę nedostateczną na I okres, opanowanie przez 

niego treści z I okresu, w sposób uzgodniony z nauczycielem,  

h) zaliczenie wszystkich sprawdzianów i testów sprawnościowych oraz usprawiedliwienie 

wszystkich nieobecności z zajęć wychowania fizycznego. 

3. Dyrektor w ciągu 3 dni roboczych od wpłynięcia wniosku do sekretariatu Szkoły informuje na 
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piśmie ucznia i jego eodziców o decyzji i ewentualnym wyznaczonym terminie (dniu), czasie i 

miejscu, w którym odbędzie się pisemne i ustne sprawdzenie umiejętności i wiedzy ucznia w 

zakresie danych zajęć edukacyjnych. 

4. Sprawdzenie poziomu wiedzy i umiejętności ucznia przeprowadza komisja powołana przez 

dyrektora w terminie 7 dni roboczych od zgłoszenia zastrzeżeń – wpłynięcia do Szkoły 

pisemnego wniosku ucznia lub jego rodziców. 

5. W skład komisji wchodzą nauczyciel uczący danego przedmiotu oraz nauczyciel tego samego 

lub pokrewnego przedmiotu lub dyrektor bądź wicedyrektor Szkoły. 

6. Sprawdzian przeprowadza w formie ustnej i pisemnej, z wyjątkiem plastyki, muzyki, zajęć 

artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania 

fizycznego, które maja formą zadań praktycznych. Zadania obejmują treści realizowane w 

danym roku szkolnym i przygotowane są przez nauczyciela przedmiotu. 

7. Pozytywny wynik (ocena wyższa od przewidywanej) uzyskany w wyniku przeprowadzonej 

procedury odwoławczej zobowiązuje nauczyciela do zmiany przewidywanej oceny rocznej na 

ocenę uzyskaną w wyniku sprawdzianu. 

8. Z przeprowadzonego sprawdzianu sporządza się protokół zawierający: 

a) imię i nazwisko ucznia, klasę, 

b) termin egzaminu, 

c) pytania egzaminacyjne, 

d) ocenę, o którą ubiegał się zdający, 

e) zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach lub sposobie wykonania ćwiczeń, 

f) ocenę ustaloną w wyniku egzaminu. 

9. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia ze sprawdzianu. Protokół przechowuje się w 

teczce nauczyciela do ukończenia przez ucznia nauki w Szkole. 

10. Procedura odwoławcza powinna zakończyć się 3 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem 

Rady Pedagogicznej. 

11. Ustalona w tym trybie ocena z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, za wyjątkiem oceny 

„niedostateczny”, która może być zmieniona w trybie egzaminu poprawkowego lub, jeżeli 

ocena została wystawiona niezgodnie z obowiązującym prawem, w trybie odwoławczym 

określonym w odrębnych przepisach. 

 

§ 64 
Odwołanie od przewidywanej rocznej/końcowej oceny zachowania 

1. Uczeń ma prawo do składania odwołania od przewidywanej oceny rocznej/końcowej 

zachowania, gdy jego zdaniem lub jego rodziców jest zaniżona. 

2. Odwołanie składa się w formie pisemnej do dyrektora Szkoły w terminie 3 dni roboczych od 

dnia zapoznania z przewidywaną oceną, wskazując przyczyny, dla których ocena powinna być 

podwyższona.  

3. Dyrektor, wychowawca i pedagog w ciągu 3 dni roboczych od wpłynięcia odwołania dokonują 

ponownej analizy dokumentacji oceniania zachowania ucznia i sporządzają protokół, który 

zawiera: 

a) imię i nazwisko ucznia, 

b) termin analizy dokumentacji, 

c) wyszczególnienie analizowanych dokumentów, 

d) ocenę, o którą ubiegał się zdający, 

e) ocenę ustaloną w wyniku analizy, 

f) uzasadnienie oceny. 

4. Ustalona w tym trybie ocena zachowania jest ostateczna. Protokół przechowuje się w teczce 

nauczyciela do ukończenia przez ucznia nauki w Szkole. 
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§ 65 
Warunki i tryb odwołania się ucznia od ustalonej rocznej/ końcowej oceny 

klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i zachowania 

 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora, jeżeli uznają, że ocena 

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona 

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być 

zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia 

zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Odwołanie składa się w formie pisemnej do 

dyrektora Szkoły. 

2. Komisja powołana przez Dyrektora pracuje na podstawie odrębnych przepisów. 

3. Przez tryb ustalenia rocznej/końcowej oceny z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych i zachowania należy rozumieć: 

a) poinformowanie ucznia i jego rodziców o przewidywanych ocenach rocznych na 

zasadach określonych w Statucie, 

b) skorzystanie przez ucznia lub jego rodziców z możliwości odwołania się od 

przewidywanej oceny rocznej/końcowej z zajęć edukacyjnych, przewidywanej 

rocznej/końcowej oceny zachowania lub złożenia wniosku o egzamin klasyfikacyjny. 

§ 66 
Egzamin klasyfikacyjny 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli 

brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu 

nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te 

zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może 

zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej. W przypadku braku zgody rady 

pedagogicznej uczeń nie jest promowany do klasy programowo wyższej lub nie kończy Szkoły. 

3. Rodzice ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności składają 

podanie do dyrektora o egzamin klasyfikacyjny w terminie trzech dni od daty powiadomienia o 

nieklasyfikowaniu ucznia. 

4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 

zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego 

uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. 

5. Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania poszczególnych ocen i zadania dla uczniów 

przystępujących do egzaminu klasyfikacyjnego przygotowuje nauczyciel uczący danego 

przedmiotu. 

6. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów 

indywidualny tok lub program nauki, uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek 

nauki poza Szkołą i w innych przypadkach określonych odrębnymi przepisami. 

7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się według odrębnych przepisów. 

§ 67 
Egzamin poprawkowy 

1. Począwszy od klasy czwartej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę 

niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać 

egzamin poprawkowy z tych zajęć. 
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2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 

3. Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, 

informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę 

zadań praktycznych. 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin egzaminu 

poprawkowego wyznacza dyrektor do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-

wychowawczych. 

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, w której skład wchodzą: 

a) dyrektor Szkoły albo nauczyciel przez niego  wyznaczony - jako przewodniczący 

komisji, 

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. 

6. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na 

własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku 

dyrektor powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia 

edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w 

porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 

7. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający w szczególności: 

a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin, 

b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, 

c) termin egzaminu poprawkowego, 

d) imię i nazwisko ucznia, 

e) zadania egzaminacyjne, 

f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną. 

8. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych 

odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę. 

10. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu 

danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej, ucznia, który nie zdał 

egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo zajęć z języka 

mniejszości narodowej, pod warunkiem że te zajęcia są realizowane w klasie programowo 

wyższej. Możliwość ta nie dotyczy ucznia kończącego szkołę. 

 

 

Rozdział 7 
Uczniowie Szkoły 

§ 68 
Uczniowie Szkoły 

1. Wszyscy uczniowie Szkoły tworzą społeczność uczniowską, która w okresie nauki w Szkole 

kieruje się postanowieniami zawartymi w Statucie. 

2. Wszyscy uczniowie są równi wobec prawa bez względu na rasę, płeć, religię, poglądy 

polityczne czy inne przekonania, narodowość, pochodzenie społeczne, majątek, urodzenie lub 

jakiekolwiek inne. 
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§ 69 
Prawa ucznia 

1. Uczeń ma prawo do: 

a) zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi 

wymaganiami, 

b) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy, 

c) poznania zasad oceniania wewnątrzszkolnego, 

d) sprawiedliwej, jawnej i umotywowanej oceny oraz informacji dotyczących ustalonych 

sposobów kontroli postępów w nauce oraz informacji, co zrobił dobrze i jak powinien się 

dalej uczyć, 

e) powtórzenia i ugruntowania wiedzy, 

f) pomocy ze strony członków wolontariatu uczniowskiego w opanowaniu materiału, który 

sprawia mu trudności, jeśli są takie możliwości, 

g) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 

h) opieki zarówno podczas zajęć szkolnych jak i przerw między nimi, 

i) bezpieczeństwa i ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź 

psychicznej, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej, 

j) ochrony i poszanowania swojej godności, 

k) życzliwości i podmiotowego traktowania, 

l) przedstawiania problemów, uzyskiwania wyjaśnień, odpowiedzi, pomocy, 

m) swobody wyrażania myśli i przekonań, jeśli nie narusza to dobra innych osób, 

n) wykorzystania przerw między zajęciami na wypoczynek, 

o) pomocy w przypadku trudności w nauce, w tym informacji o technikach i sposobach 

uczenia się, indywidualnych konsultacji ze wszystkimi nauczycielami, w uzgodnionych 

z nauczycielem terminach, 

p) reprezentowania Szkoły w konkursach, olimpiadach, przeglądach i zawodach zgodnie ze 

swoimi możliwościami i umiejętnościami, 

q) korzystania z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, zawodowego 

organizowanego przez Szkołę, 

r) indywidualnego toku nauki, po spełnieniu wymagań określonych w odrębnych 

przepisach, 

s) korzystania z bazy Szkoły podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych według zasad 

określonych przez dyrektora, 

t) wpływania na życie Szkoły poprzez działalność samorządową czy wolontariat, 

u) zwracania się do dyrekcji, wychowawcy klasy i nauczycieli w sprawach osobistych oraz 

oczekiwania pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień. 

2. Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia: 

a) w przypadku, gdy uczeń uważa, iż jego prawa zostały naruszone, może on lub jego 

rodzice złożyć pisemne zażalenie do dyrektora Szkoły osobiście lub za pośrednictwem 

wychowawcy, pedagoga lub Rzecznika Praw Ucznia, 

b) Dyrektor w ciągu 7 dni roboczych rozpatruje zażalenie, w przypadku zasadności 

złożonego zażalenia wydaje decyzję o podjęciu stosownych działań przywracających 

możliwość korzystania z określonych uprawnień. 

§ 70 
Obowiązki ucznia 

1. Uczeń ma obowiązek: 

a) przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły, regulaminach obowiązujących 

w Szkole, zarządzeniach dyrektora, 

b) systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, uczestniczenia 
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w obowiązkowych i wybranych przez siebie zajęciach, aktywnego uczestniczenia 

w życiu Szkoły, 

c) uczestniczenia w imprezach i uroczystościach szkolnych i klasowych, 

d) uzupełniania braków wynikających z nieobecności w Szkole; 

e) dostarczenia usprawiedliwienia nieobecności w wyznaczonym terminie; 

f) godnego reprezentowania Szkoły na zewnątrz; 

g) szanowania przekonań, poglądów i godności drugiego człowieka; 

h) przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zajęć, przerw, wyjść, wyjazdów i zabaw, 

i) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i 

pracowników Szkoły; 

j) dbania o własne zdrowie i higienę; 

k) dbania o mienie Szkoły; w przypadku udowodnienia uczniowi czynu zniszczenia, 

dewastacji mienia, Rodzice ucznia ponoszą odpowiedzialność materialną; 

l) reagowania na zło i krzywdę zauważoną w Szkole i poza nią; 

m) odrzucania negatywnych wzorców zachowań, używek i narkotyków; 

n) bycia odpowiedzialnym za własne życie i rozwój osobowości; 

o) noszenia na terenie Szkoły i w czasie wyjść i wyjazdów organizowanych przez 

nauczycieli stroju wg wzoru ustalonego w Statucie za wyjątkiem wymienionych poniżej 

sytuacji: 

- uroczystości i świąt, kiedy obowiązuje strój galowy, 

- Dnia Dziecka, 

- wycieczek turystyczno-rekreacyjnych, 

- zawodów sportowych i konkursów. 

2. Uczniowi zabrania się w szczególności: 

a) przebywać w Szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków 

psychoaktywnych; palić papierosów, 

b) wnosić na teren Szkoły alkoholu, narkotyków, dopalaczy  i innych środków 

psychoaktywnych, 

c) wnosić na teren Szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu, 

dezorganizujących zajęcia, 

d) używać na zajęciach i w czasie przerw telefonów komórkowych do celów innych niż 

dydaktyczne, określone przez nauczyciela, 

e) stwarzać sytuacje zagrażając zdrowi i życiu, 

f) wychodzić poza teren Szkoły w czasie trwania zajęć i przerw, samowolnie oddalać się 

spod opieki nauczyciela w czasie wycieczek czy wyjść, 

g) rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy 

i zgody zainteresowanych, 

h) kraść, fałszować dokumenty, 

i) stosować przemoc fizyczną i psychiczną, 

j) celowo niszczyć mienie Szkolny, być sprawcą aktów wandalizmu. 

3. Za uchylanie się od obowiązków ucznia, ich nierealizowanie oraz dokonywanie czynności 

wymienionych w ust. 2 uczeń może zostać ukarany karą przewidzianą niniejszym Statutem.  

§ 71 
Zasady stroju szkolnego i wyglądu ucznia 

 

1. Obowiązują następujące zasady stroju szkolnego i wyglądu ucznia: 

a) Ubiór czysty, bez oznak przynależności do grup nieformalnych, elementów promujących 

używki czy nieprzyzwoitych w rozumieniu organów Szkoły, bez krzykliwej biżuterii, 

makijażu i ozdób oraz nakryć głowy noszonych w budynkach Szkoły: 

- strój sportowy obowiązujący na zajęciach wychowania fizycznego ustalony w 
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Statucie, długie włosy związane,  

- zakaz noszenia na zajęciach wychowania fizycznego kolczyków, wisiorków czy 

naszyjników, pierścionków i zegarków, 

- strój galowy obowiązujący na wszystkich uroczystościach szkolnych oraz na 

egzaminach: białe bluzki/koszule, granatowe/czarne spodnie lub spódnice, 

- na uroczystościach szkolnych w sali gimnastycznej obowiązuje miękkie lub 

gimnastyczne obuwie, 

b) uczesanie ucznia powinno być estetyczne i funkcjonalne, w kolorze naturalnym, 

niezmienionym przez farbowanie czy inne zabiegi, nie powinno ono przeszkadzać 

podczas pracy - opadać na oczy, długie włosy związane, 

c) uczniów wchodzących w skład Pocztu Sztandarowego obowiązuje strój galowy, który 

w szczegółłach ustalany jest co roku z zainteresowanymi uczniami. 

d) Wyklucza się wnoszenie wierzchniego okrycia do sal lekcyjnych. 

e) W budynkach szkolnych obowiązuje noszenie bezpiecznego obuwia zmiennego. 

§ 72 
Nagrody 

1. Nagrody i wyróżnienia przysługują uczniowi, który: 

a) osiąga bardzo dobre i celujące wyniki w nauce i najwyższe oceny zachowania (wzorowe i 

bardzo dobre), 

b) ma wysokie osiągnięcia w dziedzinie nauki, w sporcie, reprezentuje Szkołę w konkursach 

przedmiotowych, zawodach sportowych i artystycznych i osiąga w nich sukcesy,   

c) systematycznie i bezinteresownie pracuje na rzecz swojej klasy, Szkoły i środowiska, w 

tym w formie wolontariatu, 

d) aktywnie działa w organizacjach na terenie Szkoły bądź poza nią, 

e) osiąga znaczące postępy w pracy nad sobą, poprawia swoje zachowanie i wyniki w 

nauce. 

2. Uczniowie spełniający powyższe warunki mogą być wyróżnieni na wniosek rady 

pedagogicznej, dyrektora, nauczyciela, wychowawcy lub rodzica: 

a) pochwałą wychowawcy klasy lub innego nauczyciela na forum klasy, 

b) wyróżnieniem przez dyrektora na apelu szkolnym wobec społeczności szkolnej, 

c) listem pochwalnym do rodziców,  

d) zamieszczeniem informacji o osiągnięciach ucznia na tablicy „Wyróżnienia i sukcesy”, 

stronie internetowej Szkoły lub w prasie (za zgodą rodziców), 

e) dyplomem lub nagrodą rzeczową ufundowaną przez Radę Rodziców, 

f) stypendium jednorazowym Wójta Gminy przyznawanym według odrębnych przepisów,  

g) Nagrodą Wójta Gminy dla najlepszego absolwenta szkoły podstawowej, wg odrębnego 

regulaminu, 

h) stypendium naukowym przyznawanym najlepszym uczniom w Szkole, w miarę 

posiadanych środków, 

i) stypendium Starosty Powiatu przyznawane według regulaminu zewnętrznego, 

j) stypendium Rady Ministrów przyznawane według odrębnych przepisów. 

3. Wychowawca lub dyrektor ustnie lub pisemnie informuje rodziców ucznia o przyznanej mu 

nagrodzie. 

4. Tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej nagrody i wyróżnienia: 

a) Uczniowi lub jego rodzicom przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec 

zastosowanej nagrody, gdy uznają, że jest nieadekwatna do uczniowskich osiągnięć. 

b) Sprzeciw składany jest na piśmie do dyrektora najpóźniej w ciągu 3 dni po przyznaniu 

nagrody czy wyróżnienia, nie później niż 3 dni przed  zakończeniem zajęć dydaktyczno-

wychowawczych. 

c) Składając sprzeciw, rodzice lub uczeń uzasadniają jego złożenie. 



59 

d) W celu rozpatrzenia sprzeciwu Dyrektor powołuje komisję w składzie: 

- wychowawca oddziału; 

- pedagog szkolny; 

- opiekun Samorządu Uczniowskiego; 

- przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego; 

- dyrektor lub wicedyrektor; 

e) Komisja rozpatruje sprzeciw w obecności co najmniej 2/3 składu i podejmuje swoją 

decyzję poprzez głosowanie. Każda osoba z komisji posiada jeden głos. W przypadku 

równej liczby głosów, głos decydujący ma wychowawca oddziału. O wyniku 

rozstrzygnięć wychowawca oddziału powiadamia rodziców na piśmie (w tym z 

wykorzystaniem dziennika elektronicznego). 

§ 73 
Kary, zachowanie podlegające sankcjom 

1. Zachowania uczniów podlegające sankcjom: 

a) wagary, 

b) stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej, w tym z użyciem technologii 

informatycznej i komunikacyjnej (np. stalking), 

c) kradzież i wymuszanie, 

d) wandalizm, 

e) rozprowadzanie i korzystanie ze środków psychoaktywnych, 

f) zachowania naruszające normy współżycia społecznego, w szczególności używanie 

wulgaryzmów, brak szacunku w stosunku do kolegów, nauczycieli i pracowników 

Szkoły, osób niepełnosprawnych, starszych, szerzenie plotek czy oszczerstw, 

g) palenie papierosów, picie alkoholu, 

h) używanie na terenie Szkoły telefonów komórkowych i innych urządzeń rejestrujących 

dźwięk i obraz za wyjątkiem sytuacji wynikających z konieczności nagłego 

skontaktowania się z rodzicami po zakończonych zajęciach, 

i) strój sprzeczny z określonym w § 71 Statutu w czasie pobytu na terenie Szkoły, z zastrz. 

§ 70 ust.1 p. 0. 

2. Uczniowie przejawiający powyższe zachowania mogą być ukarani na wniosek rady 

pedagogicznej, dyrektora, nauczyciela, wychowawcy przez: 

a) upomnienie przez wychowawcę klasy na forum klasy, 

b) pisemne upomnienie lub naganę dyrektora do wiadomości rodziców,  

c) upomnienie w obecności rodziców przez nauczyciela, wychowawcę lub dyrektora, 

d) zawieszenie na określony czas prawa do reprezentowania Szkoły, do udziału w 

imprezach klasowych lub szkolnych, 

e) wykluczenie na określony czas z zajęć pozalekcyjnych, 

f) rozmowę ucznia z policjantem w obecności Rrodziców w przypadku wystąpienia 

szczególnie szkodliwych zachowań, 

g) przeniesienie na wniosek rady pedagogicznej do równoległej klasy w Szkole, 

h) wystąpienie do Kuratora z prośbą o przeniesienie do innej szkoły w przypadku:  

- kiedy uczeń swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia innych 

uczniów, nauczycieli i pracowników Szkoły;  

- ma demoralizujący wpływ na innych, w tym szczególnie: rozprowadzanie i/lub 

używanie narkotyków, dopalaczy czy innych środków psychoaktywnych, picie 

alkoholu, prostytucja, kradzieże, paserstwo, wymuszanie, wyłudzanie, przemoc 

fizyczna lub/i psychiczna, 

i) wnioskowanie do sądu rodzinnego o przydzielenie uczniowi kuratora sądowego lub o 

umieszczenie go w ośrodku wychowawczo-opiekuńczym, 

j) obciążenie rodziców równowartością zdewastowanego sprzętu i mienia szkolnego. 
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3. W Szkole nie stosuje się kar naruszających nietykalność cielesną i godność osobistą ucznia. 

Uczeń może otrzymać za to samo przewinienie tylko jedną karę. 

4. Wychowawca lub dyrektor  ustnie lub pisemnie informuje rodziców ucznia o zastosowaniu 

wobec niego kary. 

§ 74 
Odwołanie od nałożonej kary: 

1. Uczeń lub jego rodzice mają prawo do odwołania się do dyrektora od otrzymanej kary na 

piśmie lub ustnie w ciągu 3 dni roboczych. 

2.  Odwołanie rozpatruje w ciągu 7 dni  komisja w składzie: dyrektor, wychowawca klasy, 

pedagog. Komisja może zasięgnąć opinii o uczniu Samorządu Uczniowskiego. 

3. Kara może zostać zawieszona lub anulowana przez dyrektora po rozpatrzeniu sprawy przez 

komisję, o czym informuje się ucznia i jego rodziców na piśmie. 

4. W przypadku złożenia odwołania wykonanie kary zawiesza się do czasu rozpatrzenia 

odwołania. 

§ 75 
Zwalnianie i usprawiedliwianie nieobecności ucznia 

1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do zapewnienia 

regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne. 

2. Usprawiedliwienia wymaga nieobecność ucznia na każdej godzinie obowiązkowych zajęć 

lekcyjnych oraz innych zajęć, na które wolę uczęszczania ucznia wyrazili rodzice (religia, 

etyka, wychowanie do życia w rodzinie). 

3. Osobą uprawnioną do usprawiedliwienia nieobecności uczniów jest wychowawca. W 

przypadku nieobecności wychowawcy usprawiedliwienia nieobecności uczniów dokonuje 

nauczyciel wyznaczony przez dyrektora lub dyrektor. 

4. Rodzice ucznia dostarczają pisemny wniosek o usprawiedliwienie do wychowawcy w terminie 

5 dni roboczych od nieobecności ucznia. W wyjątkowych przypadkach wychowawca może 

przyjąć wniosek po tym terminie. 

5. Pisemny wniosek o usprawiedliwienie powinien zawierać termin nieobecności, opis faktycznej 

przyczyny nieobecności ucznia oraz własnoręczny podpis rodzica. Wniosek może być 

przesłany elektronicznie poprzez panel kontaktowy dziennika elektronicznego, telefonicznie 

lub przekazany osobiście. 

6. Do wniosku jako uzasadnienie przyczyn nieobecności może być dołączone zaświadczenie 

wystawione przez służby medyczne, urząd lub instytucję publiczną, że nieobecność wynikła z 

istotnych przyczyn lub nieprzewidywalnych zdarzeń. 

7. Przyczyny nieobecności ucznia muszą być racjonalne i stanowić rzeczywiste uzasadnienie 

nieobecności np.: choroba, wypadek, nieprzewidziane sytuacje losowe, trudna sytuacja 

rodzinna, wyznaczone terminowe wizyty w poradniach lekarskich, sprawy urzędowe 

niezależne od ucznia. 

8. W przypadku podania przyczyn budzących wątpliwości, wychowawca ma prawo wezwać 

rodziców na rozmowę wyjaśniającą. Wychowawca sporządza notatkę z rozmowy, którą 

potwierdza podpisem rodzic ucznia. 

9. Rodzic jest zobowiązany do poinformowania wychowawcy osobiście, telefonicznie lub za 

pomocą dziennika elektronicznego o nieobecności dziecka w Szkole w danym dniu z podaniem 

orientacyjnego lub faktycznego terminu tej nieobecności. 

10. W przypadku niepoinformowania o nieobecności w szkole trwającej powyżej trzech dni 

wychowawca zobowiązany jest do podjęcia działań mających na celu wyjaśnienie przyczyny 

nieobecności, w tym szczególnie do skontaktowania się z rodzicami i powiadomienie 

pedagoga. 
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11. Wychowawca odmawia usprawiedliwienia jeśli uzna, że podane powody są niewystarczające 

do usprawiedliwienia. W przypadkach spornych i nierozstrzygniętych decyzję podejmuje 

dyrektor. 

12. Wychowawca gromadzi pisemne usprawiedliwienia uczniów przez cały rok szkolny. 

13. Zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego na czas dłuższy 30 dni reguluje Procedura 

uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego; nauczyciel zobowiązany jest do 

zastosowania się do opinii lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia 

ćwiczeń. 

14. Powyższe zasady dotyczą usprawiedliwiania nieobecności i zwalniania uczniów również z 

części zajęć w danym dniu. 

§ 76 
Wyjścia zorganizowane 

1. Każdorazowe zorganizowane wyjście uczniów w czasie trwania zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych lub opiekuńczych pod opieką nauczyciela wymaga poinformowania 

dyrektora lub wicedyrektora i jest odnotowywane w Księdze wyjść. 

§ 77 
Upoważnienie do otrzymywania informacji o uczniu 

1. Rodzice, którzy z ważnych przyczyn nie mogą uczestniczyć w zebraniu z wychowawcą klasy 

lub zebraniach typu "drzwi otwarte" udzielają pisemnego upoważnienia wybranej pełnoletniej 

osobie do udziału w takim zebraniu i wyrażają zgodę na udostępnienie jej informacji o 

postępach i zachowaniu dziecka. Upoważnienie jest wymagane przy każdym kontakcie 

z nauczycielem, w trakcie którego podawane będą takie informacje. Dokumentację gromadzi 

i przechowuje na czas nauki ucznia w Szkole wychowawca klasy lub nauczyciel przedmiotu. 

Rozdział 8 
Przyjmowanie uczniów do Szkoły 

§ 78 
Przyjmowanie uczniów do Szkoły 

1. Do Szkoły przyjmuje się z urzędu uczniów zamieszkałych w jej obwodzie. 

2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem mogą być przyjęci, jeżeli Szkoła dysponuje wolnymi 

miejscami w danej klasie. 

3. Kandydatów do klas pierwszych, zamieszkałych poza obwodem Szkoły, przyjmuje się 

w drodze postępowania rekrutacyjnego, uwzględniając kryteria określone uchwałą Rady 

Gminy Nowa Wieś Wielka. 

4. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja powołana przez dyrektora. 

5. Do klasy programowo wyższej w Szkole przyjmuje się ucznia na podstawie świadectwa 

ukończenia klasy programowo niższej w szkole podstawowej publicznej lub niepublicznym o 

uprawnieniach szkoły publicznej, tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez 

szkołę, z której uczeń odszedł. 

6. Warunki i tryb przyjmowania uczniów do Szkoły z innych typów szkół regulują odrębne 

przepisy. 

7. Uczniowie przybywający z zagranicy bez względu na obywatelstwo, zamieszkujący 

w obwodzie Szkoły przyjmuje się i kwalifikuje do odpowiedniej klasy z urzędu. Rodzice 
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dostarczają dokumentację przebiegu nauczania dziecka (świadectwa, zaświadczenia i in.) 

przetłumaczoną na język polski. 

Rzodział 9 
Postanowienia końcowe 

§ 79 
Postanowienia końcowe 

1. Szkoła używa pieczątek i pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami: 

a) pieczątki podłużnej, 

b) pieczęci okrągłej metalowej dużej o treści: Szkoła Podstawowa im. Powstańców 

Wielkopolskich w Brzozie, 

c) pieczęci okrągłej metalowej małej o treści: Szkoła Podstawowa im. Powstańców 

Wielkopolskich w Brzozie. 

2. Na pieczątkach używa się nazwy: 

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Brzozie 

86-061 Brzoza 

ul. Powstańców Wielkopolskich 31 

REGON 001158223 

3. Wicedyrektor, podpisując dokumenty zgodnie z otrzymanym od dyrektora Szkoły 

upoważnieniem, używa pieczątki podłużnej o treści: z up. Dyrektora, wicedyrektor, imię i 

nazwisko. 

§ 80 
Sztandar, patron, ceremoniał 

1. Szkoła posiada: 

a) własny sztandar, 

b) Patrona – Powstańców Wielkopolskich, 

c) ceremoniał szkolny dotyczący organizacji uroczystości państwowych i środowiskowych, 

w których uczestniczy sztandar, oraz z okazji: 

- rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, 

- pasowania na uczniów klas pierwszych, 

- pożegnania absolwentów, 

- Dnia Patrona Szkoły, 

d) logo – powstańczą rozetkę, w kolorze zielonym, z biało-czerwonym środkiem i napisem 

po obwodzie Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Brzozie, 

e) stronę internetową, 

f) dziennik elektroniczny. 

§ 81 
Prawa autorskie 

1. Wytwory uczniów mogą służyć wykonywaniu zadań statutowych, promowaniu działalności 

Szkoły w kraju i zagranicą. 

2. Autorskie prawa majątkowe do egzemplarzy prac uczniów, stanowiące utwór w rozumieniu 

prawa autorskiego, wykonane pod kierunkiem nauczyciela Szkoły, podczas trwania nauki 

w Szkole, przechodzą nieodpłatnie na Szkołę na następujących polach eksploatacji: utrwalanie, 
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zwielokrotnianie, wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, 

wystawianie, prezentowanie na stronie internetowej. 

3. Szkoła ma obowiązek przestrzegania praw autorskich twórców, a w szczególności oznaczenia 

utworu i nazwiska twórcy. 

4. Szkoła bez zgody rodziców może posługiwać się wizerunkiem ucznia i absolwenta Szkoły 

stanowiącym szczegół całości takiej jak: zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza, impreza 

szkolna, zawody sportowe, konkursy i olimpiady, zajęcia, itp. 

5. Rodzice podczas pierwszego zebrania z wychowawcą klasy wyrażają pisemną zgodę na 

umieszczenie wizerunku ucznia Szkoły i danych osobowych w publikacjach szkolnych (strona 

internetowa, bip, foldery, gazetki szkolne, itp.) oraz w prasie, radiu, telewizji i sieci Internet w 

związku z wyróżniającymi osiągnięciami edukacyjnymi ucznia lub sukcesami w konkursach i 

zawodach. Zgodę można cofnąć w dowolnym terminie. 

§ 82 
Odpowiedzialność Szkoły 

1. Szkoła i jej pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za zaginięcie lub uszkodzenie na 

terenie Szkoły albo w czasie wyjazdów i wyjść organizowanych przez Szkołę majątku 

własnego ucznia, jeżeli przedmiot ten nie jest wykorzystywany w procesie dydaktyczno-

wychowawczym (np. telefon komórkowy, sprzęt do zapisywania i odtwarzania obrazu i 

dźwięku, biżuteria). 

2. Szkoła udostępnia miejsca postojowe, niestrzeżone dla rowerów. Szkoła nie ponosi 

odpowiedzialności za kradzież czy uszkodzenie roweru. Użytkownik we własnym zakresie 

zabezpiecza rower przed kradzieżą. 

§ 83 
Zmiany w Statucie 

1. Zmiany w Statucie mogą być wprowadzane na wniosek: 

a) organów Szkoły, 

b) organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

c) w przypadku zmiany przepisów. 

2. Tryb wprowadzania zmian do Statutu jest identyczny jak tryb jego uchwalania. 

3. Dyrektor ogłasza tekst jednolity Statutu  po każdej jego zmianie. 

 


