Uchwała Nr 1/I/2017
Rady Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 2
im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni we Wrześni
z dnia 30 listopada 2017 roku
w sprawie Statutu Szkoły

Na podstawie art. 80 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017r. poz. 59 i 949), w związku z art. 322 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy
wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 60 i 949) uchwala się Statut
Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni.
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Rozdział 1. Informacje o szkole
§ 1.
1. Szkoła nosi nazwę: Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich we
Wrześni.
2. Szkoła o której mowa w ust. 1, zwana dalej Szkołą, jest ośmioletnią publiczną szkołą
podstawową dla dzieci i młodzieży, działającą na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. - Prawo oświatowe, zwanej dalej „ustawą”.
3. Siedzibą Szkoły jest budynek znajdujący się we Wrześni przy ul. Kościuszki 24.

1.
2.
3.
4.

5.
6.

§ 2.
Szkoła pełni funkcję szkoły obwodowej dla uczniów zamieszkałych w obwodzie, którego
granice ustalone są w uchwale Rady Miejskiej we Wrześni.
Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Września z siedzibą we Wrześni,
ul. Ratuszowa 1.
Nadzór pedagogiczny nad szkołą pełni Wielkopolski Kurator Oświaty.
Szkoła jest jednostką budżetową, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu
Gminy Września, a uzyskane wpływy odprowadza na rachunek bankowy Gminy
Września.
Szkoła prowadzi rachunek dochodów własnych na podstawie odrębnych przepisów.
Obsługę finansową szkoły prowadzi Referat Księgowości Oświatowej.

§ 3.
1. Nazwa Szkoły jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach może być używany
skrót nazwy.
2. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. Tablica urzędowa Szkoły zawiera pełną nazwę Szkoły.
4. Szkoła prowadzi dokumentację swojej działalność i przechowuje ją zgodnie z odrębnymi
przepisami.
§ 4.
1. Szkoła posiada własny sztandar.
2. Szkoła hołduje tradycyjnym ceremoniałom, obejmującym:
1) uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego,
2) uroczystość pasowania na ucznia,
3) coroczne obchody święta Szkoły,
4) uroczystość zakończenia roku szkolnego.
§ 5.
1. Nauka w szkole jest bezpłatna.
2. Szkoła organizuje wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych.
3. Szkoła organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dzieci, mające na celu pobudzenie
psychoruchowe i społeczne rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do
podjęcia nauki w szkole.
4. Zasady przyjmowania uczniów do Szkoły oraz oddziałów przedszkolnych określają
odrębne przepisy.
5. W szkole działa biblioteka, świetlica, stołówka oraz gabinet profilaktyki zdrowotnej
i pomocy przedlekarskiej.
6. Na terenie szkoły obowiązuje całkowity zakaz nagrywania obrazu i dźwięku przez
uczniów i osoby dorosłe. Wyjątek mogą stanowić sytuacje takie jak: nagranie potrzebne
do audycji, widowiska, przedstawienia szkolnego, lekcji otwartej itp. Zgodę na
nagrywanie, w tych sytuacjach, wydaje dyrektor.
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7. Budynek i teren szkolny objęty jest nadzorem kamer CCTV w celu zapewnienia
bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki. Sposób korzystania z nagrań
regulują odrębne przepisy
§ 6.
1. Statut określa:
1) cele i zadania Szkoły,
2) cele i zadania programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły,
3) pomoc psychologiczno-pedagogiczną,
4) organy Szkoły i ich szczegółowe zadania,
5) organizację pracy Szkoły,
6) organizację oddziału przedszkolnego,
7) wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego,
8) zasady organizacji wolontariatu,
9) zakres zadań nauczycieli i innych pracowników,
10) prawa i obowiązki uczniów,
11) szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów,
12) ceremoniał szkolny.

Rozdział 2. Cele i zadania Szkoły
§ 7.
1. Szkoła stanowi wspólnotę nauczycieli, uczniów i rodziców, której celem jest dbałość
o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia
wzmacniany i uzupełniany przez działania o charakterze wychowawczo profilaktycznym.
2. Szkoła realizuje cele i zadania określone w podstawie programowej szkoły podstawowej,
uwzględniające cele i zadania wychowawczo-profilaktyczne i edukację dla
bezpieczeństwa zgodnie ze swym charakterem opisanym w statucie.
3. Cele szkoły realizowane są poprzez działania edukacyjne w tym:
1) szkolny zestaw programy nauczania, który uwzględnia wymiar wychowawczy
i obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego;
2) program wychowawczo – profilaktyczny, który opisuje w sposób całościowy wszystkie
treści i działania o charakterze wychowawczym oraz działania o charakterze
profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
§ 8.
1. Zadaniem szkoły jest łagodne wprowadzenie dziecka w świat wiedzy, przygotowanie do
wykonywania obowiązków ucznia oraz wdrażanie do samorozwoju.
2. Zadaniem szkoły jest w szczególności:
1) pełna realizacja programów nauczania, dostosowując treści, metody i organizację
poszczególnych zajęć do możliwości psychofizycznych uczniów;
2) promowanie zdrowego stylu życia i przeciwdziałanie współczesnym zagrożeniom
w ramach realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego;
3) organizowanie zgodnie z potrzebami uczniów nauki religii, etyki oraz zajęć
przygotowujących do życia w rodzinie;
4) organizowanie nauki języka polskiego dla uczniów przybywających z zagranicy;
5) umożliwianie uczniom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych oraz
społeczności posługującej się językiem regionalnym, podtrzymywanie i rozwijanie
poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej;
6) udzielanie uczniom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
7) organizowanie kształcenia specjalnego dla uczniów z niepełnosprawnością,
zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub niedostosowanych społeczne;
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8) umożliwienie uczniom rozwijanie zainteresowań i uzdolnień;
9) organizowanie indywidualnego programu lub toku nauki dla uczniów o szczególnych
uzdolnieniach;
10) udzielanie pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;
11) organizowanie opieki nad uczniami pozostającymi pod opieką szkoły ze względu na
czas pracy rodziców;
12) zapewnienie możliwości korzystania z pomieszczeń do nauki z niezbędnym
wyposażeniem, biblioteki i urządzeń sportowych, pracowni komputerowych
z dostępem do Internetu;
13) zapewnieniu uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji zajęć
szkolnych z uwzględnieniem zasad promocji zdrowego stylu życia.
3. Cele i zadania szkoły realizowane są przez kompetentną kadrę pedagogiczną we
współpracy z rodzicami w atmosferze wzajemnego zaufania.
4. Dążenie do wysokiej jakości wykonania zadań szkoły z uwzględnieniem dążenia do jak
najwyższego poziomu osiągania zakładanych celów, uwzględniane jest w planach
doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Rozdział 3. Cele i zadania programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły
§ 9.
1. Wychowanie i profilaktyka w szkole polega na współpracy nauczycieli i rodziców
w dążeniu do rozwijania u uczniów zintegrowanej dojrzałej osobowości oraz uważnej
ochronie, przed zagrożeniami jakie niesie otaczający świat, w okresie ich rozwijającej się
samodzielności.
2. Celem działań wychowawczo-profilaktycznych szkoły jest:
1) budzenie u uczniów wrażliwości społecznej i odpowiedzialności za otaczający świat;
2) rozwijanie postaw obywatelskich i patriotycznych;
3) dążenie do rozwijania wiedzy uczniów rodziców i nauczycieli o problemach
cywilizacyjnych współczesnego świata oraz o możliwościach i potrzebie ich
rozwiązywania.
3. Zadaniem szkoły w aspekcie wychowawczo-profilaktycznym jest:
1) przestrzeganie w środowisku szkolnym postawy kulturalnego i życzliwego
zachowania wobec innych;
2) przygotowanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego
i lokalnego,
3) wskazywanie wzorców przywiązania do historii i tradycji oraz świadomości
obywatelskiej;
4) towarzyszenie uczniom, rodzicom i nauczycielom w zdobywaniu wiedzy o aktualnych
zagrożeniach jakie mogą zaburzyć rozwój uczniów;
5) przestrzeganie w organizacji pracy szkoły zasad zdrowego stylu życia;
6) koordynowanie oddziaływań wychowawczych domu, szkoły i środowiska
rówieśniczego.
4. Diagnoza stanu realizacji celów programu wychowawczo-profilaktycznego oraz stanu
zagrożeń wychowawczych, dokonywana jest nie rzadziej niż raz na trzy lata przez zespół
rady pedagogicznej do spraw wychowania i profilaktyki.
5. Raport z diagnozy, o której mowa w ust. 4, przekazywany jest nie rzadziej niż raz na trzy
lata radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców.
6. Rada pedagogiczna i rada rodziców zobowiązana jest w terminie 30 dni od dnia
otrzymania raportu, o którym mowa w ust. 5, przekazać wnioski do aktualizacji programu
wychowawczo-profilaktycznego.
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2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

Rozdział 4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
§ 10.
Szkoła organizuje i udziela uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczną, która polega
na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych każdego ucznia oraz rozpoznawaniu czynników środowiskowych
wpływających na jego funkcjonowanie w szkole w celu wspierania potencjału
rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa
w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym. Potrzeba objęcia ucznia pomocą
psychologiczno-pedagogiczną w szkole wynika w szczególności;
1) z niepełnosprawności;
2) z niedostosowania społecznego;
3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
4) z zaburzeń zachowania i emocji;
5) ze szczególnych uzdolnień;
6) ze specyficznych trudności w uczeniu się;
7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
8) z choroby przewlekłej;
9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
10) z niepowodzeń edukacyjnych;
11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny,
sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą
środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za
granicą.
Nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści w szkole prowadzą obserwację pedagogiczną
mającą na celu rozpoznanie u uczniów:
1) szczególnych uzdolnień;
2) przyczyn trudności w uczeniu się;
3) przyczyn zaburzeń zachowania.
Wyniki obserwacji pedagogicznej są dokumentowane i udostępniane rodzicom.
Dyrektor Szkoły z uwzględnieniem opinii i orzeczeń poradni psychologicznopedagogicznej oraz diagnozy sporządzonej na terenie szkoły organizuje pomoc
psychologiczno-pedagogiczną, w tym w szczególności:
1) ustala uczniowi objętemu pomocą psychologiczno-pedagogiczną formy tej pomocy,
okres jej udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą
realizowane;
2) informuje na piśmie rodziców ucznia o formach i zakresie udzielanej pomocy.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna organizowana jest we współpracy z rejonową
poradnią psychologiczno-pedagogiczną, placówkami doskonalenia zawodowego
nauczycieli oraz innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi.
Szkoła organizuje i udziela rodzicom uczniów i nauczycielom pomoc psychologicznopedagogiczną polegającą na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych
i wychowawczych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych.
O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą
realizowane, dyrektor szkoły niezwłocznie informuje pisemnie, w sposób przyjęty
w szkole rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia.
Formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar
godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, są uwzględniane
w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy:
1) ucznia;
2) rodziców ucznia;
3) dyrektora szkoły;
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4) nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem;
5) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej;
6) pielęgniarki szkolnej;
7) pomocy nauczyciela;
8) pracownika socjalnego;
9) asystenta rodziny;
10) kuratora sądowego;
11) asystenta nauczyciela;
12) organizacji pozarządowej lub instytucji działającej na rzecz rodziny, dzieci
i młodzieży.
10. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w formie:
1) zajęć rozwijających uzdolnienia:
a) dla uczniów szczególnie uzdolnionych,
b) prowadzi się je przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy,
c) liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 8 osób;
2) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się – organizuje się dla uczniów w celu
podnoszenia efektywności uczenia się;
3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych:
a) mających trudności w nauce w szczególności w spełnianiu wymagań
edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla
danego typu edukacyjnego,
b) liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 8 osób;
4) zajęć specjalistycznych:
a) korekcyjno-kompensacyjnych - dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami
rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba
uczestników tych zajęć wynosi do 5,
b) logopedycznych - dla uczniów z deficytami kompetencji, które powodują
zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników
tych zajęć wynosi do 4,
c) innych zajęć o charakterze terapeutycznym - dla uczniów z zaburzeniami
i odchyleniami rozwojowymi mających problemy w funkcjonowaniu w szkole
oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu szkoły. Liczba uczestników
tych zajęć wynosi do 10,
d) rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne – organizuje się dla uczniów
przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników
zajęć nie może przekraczać 10;
5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
6) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia:
a) są organizowane dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do szkoły, ale ze względu
na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia,
nie mogą realizować wszystkich odpowiednio zajęć edukacyjnych wspólnie
z oddziałem szkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania
do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych,
b) obejmuje wszystkie zajęcia edukacyjne, które są realizowane indywidualnie
z uczniem
7) warsztatów;
8) porad i konsultacji;
11. Godzina zajęć trwa 45 minut. Dyrektor decyduje, w uzasadnionych przypadkach,
o prowadzeniu zajęć w czasie krótszym niż 45 minut, przy zachowaniu ustalonego dla
ucznia łącznego tygodniowego czasu trwania tych zajęć, jeżeli jest to uzasadnione
potrzebami ucznia.
12. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologicznopedagogicznej dyrektor szkoły ustala, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które
w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.
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13. Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają odrębne
przepisy.
§ 11.
1. Szkoła organizuje naukę i opiekę dla uczniów z niepełnosprawnością, niedostosowaniem
społecznym i zagrożeniem niedostosowaniem społecznym w formie kształcenia
specjalnego w integracji ze środowiskiem szkolnym.
2. Uczniom objętym kształceniem specjalnym szkoła zapewnia:
1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
2) dostosowanie przestrzeni szkolnej i stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb
edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych;
3) zajęcia specjalistyczne organizowane ze względu na indywidualne potrzeby
rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne w tym zajęcia
rewalidacyjne, terapeutyczne i socjoterapeutyczne.
3. Szczegółowe warunki organizowania nauki i opieki uczniów z niepełnosprawnością,
niedostosowaniem społecznym i zagrożeniem niedostosowaniem społecznym, określają
odrębne przepisy.
§ 12.
1. Uczniowie niebędący obywatelami polskimi oraz obywatele polscy, którzy pobierali
naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświatowych innych państw, korzystają
z nauki i opieki na warunkach określonych w odrębnych przepisach.
2. Uczniom niebędącym obywatelami polskimi oraz uczniom należącym do mniejszości
narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym,
szkoła zapewnia integrację ze środowiskiem szkolnym, w tym w pokonaniu trudności
adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska
edukacyjnego.
§ 13.
1. Szkoła organizuje zajęcia religii i etyki.
2. Podstawą udziału ucznia w zajęciach z religii oraz etyki jest życzenie wyrażone przez
rodzica lub pełnoletniego ucznia w formie pisemnego oświadczenia.
3. Życzenie udziału w zajęciach z religii oraz etyki, raz wyrażone nie musi być ponawiane
w kolejnym roku szkolnym, ale może być odwołane w każdym czasie.
4. Szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze dla uczniów nie korzystających z zajęć religii oraz
etyki.
5. Uczniowie uczęszczający na lekcje religii mają prawo do zwolnienia z zajęć szkolnych
w celu umożliwienia im udziału w rekolekcjach wielkopostnych.
6. Zasady organizacji religii i etyki określają odrębne przepisy.
§ 14.
1. Dla uczniów klas 4 - 8 szkoła organizuje zajęcia przygotowania do życia w rodzinie.
2. Udział w zajęciach przygotowania do życia w rodzinie nie jest obowiązkowy.
3. Uczeń nie uczestniczy w zajęciach jeżeli rodzic zgłosi pisemnie dyrektorowi rezygnację
z tych zajęć.
4. Szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze dla uczniów nie korzystających z zajęć
przygotowania do życia w rodzinie.
5. Zasady organizacji zajęć przygotowania do życia w rodzinie określają odrębne przepisy.
§ 15.
1. Szkoła zapewnia uczniom:
1) dostosowanie stolików uczniowskich i krzeseł do wzrostu i rodzaju pracy;
2) utrzymanie pomieszczeń szkolnych i wyposażenia w pełnej sprawności i czystości;
3) dostosowanie planu zajęć szkolnych do zasad higieny pracy umysłowej;
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2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.

1.
2.

3.
4.

4) zapewnienie 10 minutowych przerw w zajęciach, w tym możliwość zjedzenia posiłku
przy stole;
5) zapewnienie 20 minutowej przerwy obiadowej;
6) nieograniczony dostęp do wody pitnej;
7) nieograniczony dostęp do środków czystości;
Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie od chwili wejścia do szkoły
do momentu jej opuszczenia.
Dyrektor decyduje o miejscu przebywania uczniów w czasie pobytu w szkole, a także
o tym jaki jest porządek i organizacja zajęć.
O bezpieczeństwo i ochronę zdrowia uczniów zobowiązani są dbać wszyscy pracownicy
szkoły, zgodnie z zakresem obowiązków oraz zakresem zadań odpowiedzialności
i uprawnień.
Dyrektor we współpracy z Radą Pedagogiczną i Komitetem Rodzicielskim, w drodze
zarządzenia, określi warunki zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w czasie pobytu
w szkole z uwzględnieniem:
1) zasad sprawowania opieki nad uczniami w czasie zajęć obowiązkowych
z uwzględnieniem opieki nad uczniami, którzy nie korzystają z zajęć ujętych
w tygodniowym rozkładzie zajęć;
2) zasad sprawowania opieki nad uczniami w czasie przerw w zajęciach szkolnych oraz
przez zajęciami szkolnymi;
3) zasad sprawowania opieki nad uczniami w czasie zajęć pozalekcyjnych;
Zasady opieki nad uczniami w czasie wyjść, wycieczek, imprez pozaszkolnych, imprez
turystycznych określają odrębne przepisy.
Szkoła realizuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb
środowiskowych uwzględniając zasady bezpieczeństwa oraz promocji i ochrony zdrowia.
Dyrektor w uzgodnieniu z Komitetem Rodzicielskim, w drodze zarządzenia określi
zasady organizacji zajęć opiekuńczych w czasie wolnym od zajęć szkolnych
z uwzględnieniem dni ferii świątecznych.
Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu oraz podejmuje działania zabezpieczające
przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju
poprzez instalowanie oprogramowania zabezpieczającego.
§ 16.
W szkole funkcjonuje gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.
Uczniowi uskarżającemu się na dolegliwości zdrowotne pomocy udziela pielęgniarka,
a pod jej nieobecność pierwszej pomocy, w miarę możliwości, udzielają pracownicy
szkoły.
O każdym przypadku wymagającym interwencji przedlekarskiej i lekarskiej niezwłocznie
informuje się rodziców.
Dyrektor w porozumieniu z Komitetem Rodzicielskim, w drodze zarządzenia, określa tryb
postępowania pracowników szkoły w przypadku konieczności kontaktowania się
z rodzicami ze względu na stan zdrowia ucznia z uwzględnieniem dokumentowania
przebiegu zdarzenia.
Rozdział 5. Organy Szkoły
§ 17.

Organami Szkoły są:
1) Dyrektor Szkoły,
2) Rada Szkoły,
3) Rada Pedagogiczna,
4) Rada Rodziców,
5) Samorząd Uczniowski.
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§ 18.
1. Dyrektor jest jednoosobowym organem wykonawczym szkoły pełniącym funkcje
zarządcze.
2. Dyrektor wykonuje obowiązki, a także posiada uprawnienia określone w odrębnych
przepisach dla:
1) kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Września, którą zarządza i reprezentuje
go na zewnątrz;
2) kierownika jednostki budżetowej w której odpowiada za całość gospodarki finansowej
w tym organizowanie zamówień publicznych;
3) organu administracji publicznej w sprawach wydawania decyzji administracyjnych,
postanowień i zaświadczeń oraz innych oddziaływań administracyjno-prawnych na
podstawie odrębnych przepisów;
4) dyrektora publicznej ośmioletniej szkoły podstawowej;
5) organu nadzoru pedagogicznego dla szkoły.
3. Szczegółowe kompetencje dyrektora określa ustawa oraz przepisy powszechnie
obowiązujące dotyczące kompetencji wymienionych w ust. 2.
4. Dyrektor w wykonaniu kompetencji wymienionych w ust. 2, dąży do zapewnienia
wysokiej jakości pracy szkoły i realizacji przypisanych jej zadań.
§ 19.
1. W przypadku nieobecności w pracy dyrektora, jego uprawnienia i obowiązki przejmuje
wyznaczony wicedyrektor.
2. Wicedyrektor podpisuje dokumenty w zastępstwie lub z upoważnienia dyrektora.
3. Szczegółowy zakres zadań odpowiedzialności i uprawnień wicedyrektorów szkoły określa
dyrektor.
§ 20.
1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły, w zakresie realizacji statutowych
zadań szkoły dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2. Kompetencje stanowiące i opiniujące rady pedagogicznej określa ustawa.
3. Rada pedagogiczna działa poprzez zebrania ogółu oraz zespoły nauczycieli powołane
przez dyrektora na podstawie odrębnych przepisów.
4. Rada pedagogiczna działa na podstawie „Regulaminu Rady Pedagogicznej Samorządowej
Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wrześni”, który określa:
1) organizację zebrań ogółu i zespołów nauczycieli;
2) sposób powiadomienia członków rady pedagogicznej o terminie i porządku zebrania;
3) sposób dokumentowania działań rady pedagogicznej i zespołów;
4) wykaz stałych zespołów nauczycieli;
5) sposób głosowania w tym wykaz spraw w których przeprowadza się głosowanie tajne.
5. Rada pedagogiczna wyraża swoją wolę w formie uchwał.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

§ 21.
Rada Szkoły wykonuje kompetencje stanowiące i opiniodawczo-wnioskodawcze
przewidziane w ustawie.
Skład Rady Szkoły określa ustawa.
Członków Rady Szkoły będących nauczycielami wybiera do składu Rady Szkoły ogólne
zebranie nauczycieli.
Przedstawicieli rodziców do składu Rady Szkoły wybiera ogólne zebranie rodziców
uczniów Szkoły.
Ogólne zebrania o których mowa w ust. 3-4 organizuje Dyrektor.
Wybór członków Rady Szkoły następuje zwykłą większością głosów osób obecnych na
ogólnym zebraniu, oddanych w głosowaniu jawnym.
Działalność Rady Szkoły określa ustawa i wydany na jej podstawie „Regulamin
działalności Rady Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wrześni”.
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§ 22.
1. Rada Szkoły może gromadzić fundusze przeznaczone na wspieranie działalności
statutowej Szkoły (Fundusz Rady Szkoły).
2. Zasady wydatkowania środków Funduszu określa Regulamin działalności Rady Szkoły.
§ 23.
1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły, reprezentującym ogół rodziców
w danym roku szkolnym.
2. W Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni przyjmuje nazwę – Komitet
Rodzicielski.
3. Reprezentantami rodziców poszczególnych klas są rady oddziałowe rodziców.
4. Rada Rodziców działa na podstawie „Regulaminu Komitetu Rodzicielskiego przy
Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 2 we Wrześni”, który określa:
1) wewnętrzną strukturę rady rodziców oraz tryb jej pracy;
2) szczegółowy sposób przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych i rady rodziców;
3) zasady gromadzenia, przechowywania i wydatkowania funduszy przeznaczonych na
wspieranie działalności statutowej szkoły;
4) sposób głosowania, w tym wykaz spraw w których przeprowadza się głosowanie
tajne.
5. Rada rodziców tworzy warunki współdziałania rodziców z nauczycielami w realizacji
statutowych zadań szkoły.
6. Rada rodziców jest współorganizatorem Święta Patrona Szkoły, Dnia Dziecka, przyznaje
nagrody dla wzorowych uczniów kończących szkołę, Bal Absolwentów.
7. Szczegółowe kompetencje stanowiące i opiniujące rady rodziców określa ustawa.
8. Rada rodziców z własnej inicjatywy lub na wniosek grupy rodziców występuje
z wnioskiem do dyrektora, we wszystkich sprawach szkoły.
9. Szkoła zapewnia radzie rodziców wyposażenie niezbędne do dokumentowania jej
działania, dostęp do komunikatorów z rodzicami oraz miejsce na stronie internetowej
szkoły.
10. Dokumentacja działania rady rodziców jest przechowywana w szkole. Wgląd
w dokumentację rady rodziców odbywa się w obecności przedstawiciela rady rodziców.

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

§ 24.
Samorząd Uczniowski jest kolegialnym organem szkoły reprezentującym ogół uczniów
w danym roku szkolnym.
Organami i reprezentantami uczniów w danym roku szkolnym są:
1) trzy-osobowe samorządy klasowe;
2) sześcioosobowy zarząd samorządu uczniowskiego.
Samorząd uczniowski działa na podstawie „ Regulaminu Samorządu Uczniowskiego”,
który określa:
1) zasady wybierania i działania organów samorządu uczniowskiego;
2) sytuacje w których można odwołać ucznia z pełnionej funkcji w samorządzie
uczniowskim;
3) sposoby dokumentowania pracy samorządu uczniowskiego;
4) tryb podejmowania inicjatyw przez samorząd uczniowski i samorządy oddziałowe.
Samorząd uczniowski stoi na straży przestrzegania praw uczniów w szkole oraz tworzy
warunki ich współdziałania z nauczycielami i rodzicami…
Samorząd inicjuje działania służące wsparciu uczniów i rozwiązywaniu ich problemów.
Samorząd uczniowski z własnej inicjatywy lub na wniosek grupy uczniów, może
przedstawiać dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły.
Szczegółowe prawa samorządu uczniowskiego określa ustawa.
Samorząd uczniowski działa pod opieką nauczyciela - opiekuna samorządu.
Kadencja opiekuna samorządu trwa 3 lata.
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10. Dyrektor szkoły drogą zarządzenia określa termin i tryb przeprowadzenia wyboru
opiekuna samorządu oraz zakres jego obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień.
11. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu
wolontariatu.
12. Samorząd ze swojego składu wyłania szkolną radę wolontariatu, której zadaniem jest
koordynacja działań wolontariackich zebranych spośród pomysłów zgłoszonych przez
zespoły uczniowskie poszczególnych oddziałów klasowych. Szczegółowe zasady
działania wolontariatu (w tym sposób organizacji i realizacji działań) w szkole określa
regulamin wolontariatu, będący odrębnym dokumentem.

1.

2.
3.

4.

§ 25.
Organy Szkoły są obowiązane do wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu swoich
zadań ilekroć przepisy prawa tak stanowią lub potrzeba współpracy jest uzasadniona
merytorycznie.
Jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej, organ Szkoły zobowiązany do współpracy
zajmuje stanowisko bez zbędnej zwłoki.
W ramach współpracy organy Szkoły wymieniają stosowne informacje o podejmowanych
i planowanych zadaniach i mogą uczestniczyć na prawach osób zaproszonych
w posiedzeniach organów kolegialnych oraz organizować posiedzenia wspólne.
Dyrektor w drodze zarządzenia określa zasady przekazywania informacji pomiędzy
organami szkoły z uwzględnieniem sposobu wewnątrzszkolnego publikowania uchwał
organów kolegialnych szkoły o ile ich treść jest jawna.

§ 26.
1. Spory pomiędzy organami Szkoły są rozwiązywane polubownie.
2. W przypadku zaistnienia sporu między organami szkoły obowiązkiem tych organów jest
dążenie do rozstrzygnięcia sporu w trybie negocjacji w których udział biorą wyłącznie
członkowie tych organów.
3. Organy uczestniczące w negocjacjach zobowiązane są do sporządzenia protokołu ze
spotkania mediacyjnego, który podpisują osoby upoważnione do negocjacji. Protokół
zawiera ustalenia z mediacji, a w przypadku gdy mediacje nie przyniosły ostatecznego
rozstrzygnięcia, protokół zawiera także zdania odrębne.
4. Protokół o którym mowa w ust. 2 sporządza się w co najmniej trzech egzemplarzach
i podpisują go osoby upoważnione do udziału w negocjacjach. Protokoły przekazuje się
do dokumentacji organów biorących udział w negocjacji, a jeden egzemplarz do
wiadomości dyrektora.
5. Sprawy sporne między organami szkoły innymi niż dyrektor rozstrzyga dyrektor.
6. Dyrektor rozpatrując sprawy sporne pomiędzy organami, w drodze zarządzenia powołuje
komisję składającą się z trzech przedstawicieli rady pedagogicznej i trzech przedstawicieli
rady rodziców, wskazując jej termin oraz zakres rozpatrzenia spraw.
7. Komisja o której mowa w ust. 2 ma prawo wglądu do dokumentacji potrzebnej do
ustalenia stanu faktycznego w sprawie oraz do przesłuchiwania świadków mających
istotne wiadomości w sprawie.
8. Ustalenia komisji w postaci raportu przekazywane są do dyrektora.
9. Dyrektor na wniosek organu będącego w sporze występuje do organu wykonawczego
organu prowadzącego o wskazanie mediatora.
10. Jeżeli Dyrektor nie jest stroną w sprawie, przyjmuje rolę arbitra. Decyzja Dyrektora
podjęta po rozpatrzeniu sprawy jest ostateczna.
11. W przypadku gdy Dyrektor jest stroną konfliktu, to mediatorem jest osoba wskazana
przez organ wykonawczy organu prowadzącego jako mediator.
12. Ustalenia mediatora przekazywane są do organu wykonawczego organu prowadzącego.
13. Arbitrem rozstrzygnięcia po zakończeniu mediacji jest organ wykonawczy organu
prowadzącego.
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1.
2.

3.
4.

5.

Rozdział 6. Organizacja pracy Szkoły
§ 27.
Struktura organizacyjna Szkoły obejmuje klasy I – VIII.
Organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz
organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły w terminie do dnia 21 kwietnia
danego roku.
Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 29 maja danego
roku.
Organ prowadzący szkołę zatwierdza niezwłocznie - po zasięgnięciu ustawowych opinii –
zmiany do zaopiniowanego arkusza organizacji szkoły przygotowanego przez dyrektora
szkoły.
Arkusz organizacji szkoły określa w szczególności:
1) liczbę oddziałów poszczególnych klas;
2) liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach;
3) dla poszczególnych oddziałów:
a) tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym godzin
zajęć prowadzonych w grupach,
b) tygodniowy wymiar godzin zajęć: religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie,
c) tygodniowy
wymiar
godzin
zajęć
rewalidacyjnych
dla
uczniów
niepełnosprawnych,
d) wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego,
e) wymiar i przeznaczenie godzin, które organ prowadzący szkołę może dodatkowo
przyznać w danym roku szkolnym na realizację zajęć edukacyjnych,
f) tygodniowy wymiar i przeznaczenie godzin do dyspozycji dyrektora szkoły;
4) liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska
kierownicze;
5) liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz
z informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin
zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;
6) liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących
stanowiska kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych;
7) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ
prowadzący szkołę, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych;
8) liczbę godzin zajęć świetlicowych;
9) liczbę godzin pracy biblioteki szkolnej.

§ 28.
1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział uczniów.
1. Liczba uczniów w oddziałach klas I – VIII wynosi 28. Nie tworzy się nowego oddziału tej
samej klasy, jeżeli średnia liczba uczniów z tych oddziałów byłaby niższa niż 16.

2. Nauczanie w klasach łączonych dopuszcza się jedynie w przypadkach określonych
w odrębnych przepisach.
3. Szkoła organizuje realizację zadań statutowych w innych formach niż oddziały uczniów,
ilekroć przepisy prawa tak stanowią.
§ 29.
1. Godzina lekcyjna w Szkole trwa 45 minut.
2. Prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie nie krótszym niż 30 minut i nie dłuższym niż
60 minut jest możliwe jedynie w uzasadnionych przypadkach, pod warunkiem
zachowania ogólnego tygodniowego czasu trwania zajęć.
3. Czas trwania zajęć innych niż przewidziane w ust. 1 i 2 określają przepisy odrębne.
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§ 30.
1. Zajęcia edukacyjne w oddziałach klas I- III są prowadzone w oddziałach liczących nie
więcej niż 25 uczniów.
2. W przypadku przyjęcia z urzędu ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły do oddziału
klas I- III, dyrektor szkoły po poinformowaniu rady oddziałowej dzieli dany oddział,
jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę określoną w ust. 1.
3. Na wniosek rady oddziałowej oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego dyrektor
szkoły może odstąpić od podziału, o którym mowa w ust. 2, zwiększając liczbę uczniów
w oddziale ponad liczbę określoną w ust. 1.
4. Liczba uczniów w oddziale klas I- III może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów.
5. Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I- III zostanie zwiększona zgodnie z ust. 3 i 4,
w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego
zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale.
6. Oddział ze zwiększoną liczbą uczniów może funkcjonować w ciągu całego etapu
edukacyjnego.
7. W szkole, w której kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół
Aspergera lub niepełnosprawności sprzężone zatrudnia się dodatkowo (z uwzględnieniem
realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego):
1) nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu
współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych lub specjalistów, lub
2) w przypadku oddziału klas I- III szkoły podstawowej- asystenta lub,
3) pomoc nauczyciela.
8. W szkole, w której kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niż wymienione w ust. 7
niepełnosprawności, niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem
społecznym, za zgodą organu prowadzącego, można zatrudniać dodatkowo
(z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia
specjalnego):
1) nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu
współorganizowania kształcenia odpowiednio uczniów niepełnosprawnych,
niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub
specjalistów, lub
2) w przypadku oddziału klas I- III szkoły podstawowej- asystenta lub,
3) pomoc nauczyciela.
9. W szkole obowiązkowe zajęcia edukacyjne organizowane są w oddziałach, w grupie
oddziałowej, grupie międzyoddziałowej lub grupie międzyklasowej.
10. W klasach IV-VIII szkoły podstawowej podział na grupy jest obowiązkowy:
1) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych: komputerowych i informatyki liczba
uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych
w pracowni komputerowej;
2) na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z języków obcych nowożytnych
w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone
w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów;
3) na nie więcej niż połowie godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu
kształcenia ogólnego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność
prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych – w oddziałach liczących więcej niż 30
uczniów;
4) na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego; zajęcia mogą być prowadzone
w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej liczącej nie więcej niż
26 uczniów, z tym że jeżeli w skład grupy oddziałowej, międzyoddziałowej,
międzyklasowej lub międzyszkolnej wchodzą uczniowie posiadający orzeczenie
o stopniu niepełnosprawności uczęszczający do oddziałów integracyjnych lub
uczniowie oddziałów specjalnych, liczba uczniów w grupie nie może być większa niż
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liczba uczniów odpowiednio w oddziale integracyjnym lub specjalnym - nie więcej
niż 20, w tym do 5 dzieci lub uczniów niepełnosprawnych.
11. W oddziałach integracyjnych i oddziałach specjalnych liczących co najmniej 3 uczniów
niepełnosprawnych na zajęciach podział na grupy jest obowiązkowy, z tym, że grupa
oddziałowa, międzyoddziałowa lub międzyklasowa nie może liczyć mniej niż 5 uczniów.
12. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio nie więcej niż 24, 26 lub 30 uczniów na
zajęciach podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.
§ 31.
Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe, w formach odpowiadającym potrzebom
i oczekiwaniom uczniów i ich rodziców oraz możliwościom finansowym Szkoły. Udział
uczniów w zajęciach dodatkowych jest dobrowolny i bezpłatny.
§ 32.
1. Realizując zadania statutowe Szkoła zapewnia społeczności szkolnej możliwość
korzystania z:
1) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem (sale lekcyjne i pracownie),
2) biblioteki szkolnej,
3) świetlicy,
4) gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.
2. W szkole jest zorganizowana stołówka, z której korzystać mogą uczniowie, na zasadach
odpłatności.
3. Do innych pomieszczeń i urządzeń Szkoły, z których korzystać społeczność szkolna
należą: szatnia, toalety, sala gimnastyczna i boisko szkolne.

1.
2.
3.
4.

Rozdział 7. Organizacja oddziału przedszkolnego
§ 33.
Oddział przedszkolny realizuje cele i zadania określone w podstawie programowej
wychowania przedszkolnego, w tym zadania profilaktyczno-wychowawcze.
Celem oddziału przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka w osiąganiu
dojrzałości umożliwiającej podjęcie nauki w szkole.
Zadaniem oddziału przedszkolnego jest umożliwienie dzieciom osiągnięcie dojrzałości
szkolnej w aspekcie rozwoju fizycznego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego.
Zadaniem oddziału przedszkolnego jest w szczególności:
1) pełna realizacja programów wychowania przedszkolnego i dostosowanie treści, metod
i organizacji poszczególnych zajęć do możliwości psychofizycznych dzieci;
2) promowanie zdrowego stylu życia i przeciwdziałanie współczesnym zagrożeniom;
3) organizowanie w uzgodnieniu z rodzicami nauki religii;
4) umożliwianie dzieciom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych oraz
społeczności posługującej się językiem regionalnym, podtrzymywanie i rozwijanie
poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej w integracji ze środowiskiem
szkolnym;
5) udzielanie dzieciom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
6) organizowanie kształcenia specjalnego dla dzieci z niepełnosprawnością;
7) umożliwienie dzieciom rozwijania zainteresowań i uzdolnień;
8) zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w oddziale
przedszkolnym.

§ 34.
1. Do przyjmowania dzieci do oddziału przedszkolnego mają zastosowanie odrębne
przepisy.
2. Pomoc psychologiczno-pedagogicznej udzielana jest dzieciom i ich rodzicom na zasadach
określonych w rozdziale 4.
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3. Do organizacji kształcenia specjalnego w oddziale przedszkolnym zastosowanie mają
przepisy rozdziału 4.
4. Dzieci niebędące obywatelami polskimi oraz obywatele polscy, którzy pobierali naukę
w przedszkolach i szkołach funkcjonujących w systemach oświatowych innych państw,
korzystają z wychowania przedszkolnego na warunkach określonych w odrębnych
przepisach.
5. Dzieci należące do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej
się językiem regionalnym, korzystają z zajęć umożliwiających podtrzymywanie
i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej, na warunkach
określonych w odrębnych przepisach.
6. Religia w oddziale przedszkolnym organizowana jest na zasadach określonych
w rozdziale 4.
§ 35.
1. Zadania oddziału przedszkolnego realizowane są w szczególności w formie zajęć
kierowanych i niekierowanych a także swobodnych zabaw dzieci.
2. Sposób realizacji zadań oddziału przedszkolnego uwzględnia:
1) możliwości dzieci, ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów
emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy;
2) specjalne potrzeby edukacyjne dzieci;
3) potrzebę prowadzenia diagnozy i obserwacji dzieci w celu monitorowania ich
rozwoju;
4) organizację przestrzeni szkolnej stymulującej rozwój dzieci;
5) organizowanie zabaw ruchowych i muzyczno-ruchowych, w tym zabaw na wolnym
powietrzu;
6) wykorzystanie każdej naturalnie pojawiającą się sytuacji edukacyjnej umożliwiającej
ćwiczenie w zakresie osiągania dojrzałości szkolnej.
3. Wobec rodziców dzieci oddział przedszkolny pełni funkcję doradczą i wspomagającą:
1) pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz podjęciu
wczesnej interwencji specjalistycznej;
2) informuje na bieżąco o postępach dziecka;
3) uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w oddziale
przedszkolnym;
4) uwzględnia odrębne potrzeby dziecka wynikające z sytuacji rodzinnej.
§ 36.
1. Szkoła zapewnia dzieciom w oddziale przedszkolnym bezpieczne i higieniczne warunki
zabawy, nauki i wypoczynku z zachowaniem zasad zdrowego odżywiania.
2. Szkoła sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując sposoby i metody oddziaływań do
wieku dziecka i jego potrzeb rozwojowych, a w szczególności:
1) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w szkole oraz
w trakcie zajęć poza terenem szkoły;
2) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa - pod względem fizycznym
i psychicznym.
3. Za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci odpowiada nauczyciel pełniący obowiązki zawodowe
w danym czasie do momentu przekazania ich rodzicom lub osobom upoważnionym,
a w czasie zajęć dodatkowych osoba prowadząca te zajęcia.
4. W czasie pobytu dziecka w szkole nie może ono pozostać bez nadzoru osoby dorosłej.
5. Dla dzieci w oddziale przedszkolnym mogą być organizowane zajęcia poza terenem
szkoły.
6. Udział dzieci w zajęciach poza terenem szkoły wymaga pisemnej zgody rodziców.
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7. Do organizacji zajęć oddziału przedszkolnego poza terenem szkoły zastosowanie mają
przepisy.
§ 37.
1. Dzieci przyprowadzają i odbierają z oddziału przedszkolnego rodzice lub osoby
upoważnione przez nich.
2. Rodzice mogą w formie pisemnej upoważnić wybraną osobę, zdolną zapewnić dziecku
pełne bezpieczeństwo przyprowadzającą i odbierającą dziecko z oddziału przedszkolnego.
3. Osoba przyprowadzająca dziecko jest zobowiązana przekazać je bezpośrednio pod opiekę
nauczyciela.
4. Nauczyciel ma obowiązek osobiście sprawdzić kto odbiera dziecko z oddziału
przedszkolnego.
5. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego
z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
6. Nauczyciel ma prawo odmówić wydania dziecka osobie upoważnionej jeżeli osoba ta nie
zapewnia dziecku bezpieczeństwa.
7. Dyrektor drogą zarządzenie określa szczegółowe warunki przyprowadzania i odbierania
dziecka z oddziału przedszkolnego, z uwzględnieniem:
1) sytuacji które uzasadniają odmowę wydania dziecka z oddziału przedszkolnego oraz
trybu postępowania w przypadku odmowy;
2) zasad upoważniania osób do odbioru dziecka z oddziału przedszkolnego;
3) trybu postępowania w sytuacji gdy dziecko nie zostanie odebrane z oddziału
przedszkolnego.
§ 38.
1. Rodzice dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego mają prawo do:
1) uzyskiwania rzetelnych i obiektywnych informacji na temat swojego dziecka, jego
zachowania i rozwoju;
2) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności
wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;
3) stałych spotkań z nauczycielem w celu wymiany informacji na tematy wychowawczodydaktyczne.
2. Obowiązkiem rodziców jest:
1) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z oddziału przedszkolnego przez rodziców lub
upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku bezpieczeństwo;
2) przestrzeganie godzin pracy oddziału przedszkolnego;
3) terminowe wnoszenie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu;
4) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w szkole;
5) zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce;
6) informowanie dyrektora lub nauczyciela dziecka o wszelkich zdarzeniach i sytuacjach,
mających bezpośredni związek z dzieckiem, jego bezpieczeństwem oraz kondycją
zdrowotną i emocjonalną;
7) współdziałanie z nauczycielem w celu skutecznego i jednolitego oddziaływania
wychowawczego na dziecko i stymulowania jego indywidualnego rozwoju.
3. Szkoła określa formy współdziałania z rodzicami oraz częstotliwość organizowania
stałych spotkań z rodzicami:
1) zebrania ogólne, nie rzadziej niż co 2 miesiące;;
2) konsultacje indywidualne, organizowane podczas zebrań ogólnych rodziców, zgodnie
z harmonogramem ustalonym przez dyrektora szkoły;
3) uroczystości z udziałem rodziców i innych członków rodziny, zgodnie z planem pracy
oddziału przedszkolnego na dany rok szkolny;
4) zajęcia otwarte dla rodziców, dwa razy w roku w każdym oddziale;
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5) dni adaptacyjne w pierwszym tygodniu września;
6) wykłady i warsztaty szkoleniowe dla rodziców, zgodnie z planem pracy oddziału
przedszkolnego;
7) kącik informacji dla rodziców dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego;
8) wystawy prac plastycznych dzieci oddziału przedszkolnego.

1.

2.
3.

4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rozdział 8. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego
§ 39.
Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, zwany dalej (WSDZ) to ogół działań
podejmowanych przez szkołę w celu przygotowania uczniów do świadomego wyboru
szkoły ponadpodstawowej.
Celem WSDZ jest udzielanie uczniom wszechstronnego wsparcia w procesie decyzyjnym
wyboru szkoły ponadpodstawowej i kierunku kształcenia.
WSDZ realizowane jest poprzez:
1) prowadzenie grupowych zajęć obowiązkowych z zakresu doradztwa zawodowego dla
klas VII i VIII;
2) udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom w zakresie:
a) wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów przy wykonywaniu przyszłych
zadań zawodowych,
b) instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością
w życiu zawodowym,
c) alternatywnych możliwości kształcenia dla uczniów z problemami emocjonalnymi
i dla uczniów niedostosowanych społecznie;
d) upowszechnianie wśród uczniów i rodziców informacji o aktualnym
i prognozowanym zapotrzebowaniu na pracowników, średnich zarobkach
w poszczególnych branżach oraz dostępnych stypendiach i systemach
dofinansowania kształcenia.
Plan działań szkoły z zakresu doradztwa zawodowego na dany rok szkolny opracowuje
zespół nauczycieli ds. doradztwa zawodowego.
Rozdział 9. Biblioteka szkolna
§ 40.
Biblioteka szkolna zwana dalej „biblioteką” jest pracownią pełniącą rolę szkolnego
centrum informacji, a także miejsca pomocy w odrabianiu lekcji.
Czas pracy biblioteki ustala dyrektor w organizacji pracy szkoły na dany rok szkolny.
Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły oraz rodzice
uczniów uczęszczających do szkoły.
Z biblioteki mogą korzystać dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym, wczesnym
wspomaganiem rozwoju i zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi oraz ich rodzice.
Zbiorami biblioteki są dokumenty piśmiennicze (książki, czasopisma) i dokumenty nie
piśmiennicze (materiały audiowizualne, programy komputerowe).
Do zbiorów bibliotecznych należą:
1) programy, podręczniki szkolne, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe;
2) lektury podstawowe i uzupełniające do języka polskiego i innych przedmiotów;
3) wybrane pozycje z literatury pięknej oraz popularnonaukowej i naukowej;
4) wydawnictwa informacyjne i albumowe;
5) czasopisma dla dzieci i młodzieży;
6) czasopisma ogólnopedagogiczne i metodyczne dla nauczycieli;
7) czasopisma naukowe, popularnonaukowe, społeczno-kulturalne;
8) wydania stanowiące pomoc w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli;
9) zbiory multimedialne;
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10) materiały regionalne i lokalne odpowiednie dla siedziby szkoły oraz materiały
regionalne odpowiednie dla narodowości uczniów.
7. Biblioteka szkolna współpracuje z:
1) uczniami w zakresie:
a) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań czytelniczych uczniów,
b) pogłębiania i wyrabiania u uczniów nawyku czytania i samokształcenia,
c) rozbudzanie u uczniów nawyku szacunku do podręczników i odpowiedzialności za
ich wspólne użytkowanie;
2) nauczycielami w zakresie:
a) udostępniania programów nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych
i materiałów ćwiczeniowych,
b) udostępniania literatury metodycznej, naukowej oraz zbiorów multimedialnych,
c) przekazywania wychowawcom informacji o stanie czytelnictwa uczniów oraz
sposobie wywiązania się z dbania o wspólne podręczniki;
3) rodzicami w zakresie:
a) wyposażenia uczniów w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i materiały
ćwiczeniowe
b) przekazywania informacji o stanie czytelnictwa uczniów oraz sposobie
wywiązania się z dbania o wspólne podręczniki,
c) popularyzowania wiedzy pedagogicznej, psychologii rozwojowej oraz sposobów
przezwyciężania trudności w nauce i wychowaniu dzieci i młodzieży.
8. Biblioteka współpracuje z pracownikami szkoły, radą rodziców, innymi bibliotekami oraz
instytucjami kulturalno-oświatowymi w zakresie organizowania lekcji bibliotecznych oraz
wymiany książek, materiałów edukacyjnych i zbiorów multimedialnych.
9. Prawa i obowiązki czytelników biblioteki określa dyrektor w uzgodnieniu z radą rodziców
i samorządem uczniowskim w drodze zarządzenia, z uwzględnieniem zasad korzystania
ze zbiorów bibliotecznych w tym ze zbiorów multimedialnych oraz korzystania z dostępu
do Internetu.
10. Biblioteka nie rzadziej niż co cztery lata przeprowadza inwentaryzację księgozbioru
z uwzględnieniem przepisów o bibliotekach.

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

Rozdział 10. Świetlica szkolna
§ 41.
W szkole działa świetlica szkolna, zwana dalej „świetlicą”.
Celem działania świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki w czasie poza
zajęciami dydaktyczno-wychowawczymi przewidzianymi w organizacji roku szkolnego.
Do zadań świetlicy należy:
1) organizowanie pomocy uczniom w odrabianiu zadań domowych;
2) organizowanie udziału uczniów w zajęciach rozwijających ich zainteresowania
i uzdolnienia;
3) organizowanie odpoczynku i relaksu zapewniającego prawidłowy rozwój uczniów;
4) tworzenie warunków do prawidłowego przebiegu procesu wychowawczego uczniów.
Świetlica działa we wszystkie dni roku szkolnego oprócz ferii letnich i zimowych od
poniedziałku do piątku. Czas pracy świetlicy jest corocznie dostosowywany do potrzeb
uczniów, oczekiwań rodziców i możliwości kadrowo-finansowych Szkoły.
Świetlica jest zorganizowana w osobnym pomieszczeniu, którego nie przeznacza się na
inne cele.
Zajęcia w świetlicy prowadzone są w grupach wychowawczych liczących nie więcej niż
25 uczniów pod opieką jednego nauczyciela.
Organizację i formy pracy świetlicy szkolnej określa Regulamin świetlicy i stołówki
szkolnej.
Świetlica organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów, którzy pozostają
w szkole poza zajęciami przewidzianymi w planie zajęć ze względu na:
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1) czas pracy rodziców;
2) inne okoliczności wymagające opieki.
9. Przyjmowanie uczniów do świetlicy ze względu na czas pracy rodziców odbywa się na
pisemny wniosek rodziców.
10. Dyrektor w drodze zarządzenia, określa wzór wniosku o przyjęcie dziecka do świetlicy
z uwzględnieniem:
1) określenia czasu niezbędnej opieki nad dzieckiem;
2) wskazania osób upoważnionych do odbioru dziecka ze świetlicy;
3) danych niezbędnych dla sprawowania prawidłowej opieki nad dzieckiem.
11. Na polecenie dyrektora świetlica organizuje zajęcia opiekuńcze dla uczniów ze względu
na inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.
12. Dyrektor w uzgodnieniu z radą rodziców określa w drodze zarządzenia szczegółowe
zasady organizacji świetlicy szkolnej z uwzględnieniem praw i obowiązków uczniów
będących pod opieką świetlicy oraz praw i obowiązków rodziców, których dzieci
korzystają z opieki świetlicowej na ich wniosek.
13. Świetlica, wychodząc naprzeciw zainteresowaniom uczniów i życzeniom rodziców,
organizuje różne formy pracy w postaci kół zainteresowań.
14. Świetlica w uzgodnieniu z rodzicami umożliwia uczniom korzystanie z zajęć
rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów, zajęć z zakresu pomocy
psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć organizowanych na terenie szkoły.
§ 42.
1. Grupą wychowawczą w świetlicy opiekuje się nauczyciel wychowawca.
2. Do zadań wychowawcy należy w szczególności:
1) organizowanie pomocy uczniom w nauce, tworzeniu warsztatów do samodzielnej
pracy umysłowej uczniów,
2) organizowanie gier i zadań ruchowych oraz innych form kultury fizycznej,
3) współdziałanie z rodzicami i nauczycielami uczniów korzystających z opieki
świetlicowej w przezwyciężaniu trudności wychowawczych uczniów,
4) prowadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację zajęć oraz udział uczniów
w zajęciach.

1.
2.
3.
4.
5.

Rozdział 11. Stołówka szkolna
§ 43.
W szkole funkcjonuje stołówka szkolna zwana dalej „stołówką”.
Stołówka organizuje dożywianie w formie wydawania obiadów dostarczanych z zewnątrz,
z uwzględnieniem zasad zdrowego żywienia dzieci i młodzieży.
Ze stołówki mogą korzystać uczniowie klas 0 – 8.
Korzystanie ze stołówki jest odpłatne.
Stołówka jest czynna w dniach zajęć organizowanych przez szkołę.

Rozdział 12. Zasady organizacji wolontariatu
§ 44.
1. Szkoła organizuje i realizuje działania w zakresie wolontariatu poprzez Klub
Wolontariusza prowadzonego w ramach zajęć pozalekcyjnych.
2. W ramach działalności Klubu uczniowie w szczególności:
1) zapoznawani są z ideą wolontariatu jaką jest zaangażowanie do czynnej, dobrowolnej
i bezinteresownej pomocy innym;
2) rozwijają postawy życzliwości, zaangażowania, otwartości i wrażliwości na potrzeby
innych;
3) udzielają pomocy koleżeńskiej oraz uczestniczą w obszarze życia społecznego
i środowiska naturalnego;
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4) są włączani do bezinteresownych działań na rzecz osób oczekujących pomocy, pracy
na rzecz Szkoły;
5) wspierają ciekawe inicjatywy młodzieży szkolnej;
6) promują ideę wolontariatu w Szkole.
3. Udział wolontariuszy w zajęciach organizowanych przez Szkołę jest dopuszczalny, o ile
obowiązujące przepisy prawa nie zastrzegają prowadzenia tych zajęć przez nauczycieli
bądź innych specjalistów.
4. Rada Pedagogiczna w porozumieniu z Samorządem Uczniowskim określi w drodze
uchwały kryteria uzyskiwania wpisu na świadectwie potwierdzającego aktywność
społeczną w formie wolontariatu i ustali wymiar osiągnięć uprawniający do uzyskania
wpisu.
Rozdział 13. Nauczyciele i pracownicy Szkoły
§ 45.
1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych.
2. Na stanowisku nauczycieli zatrudnieni są pracownicy na jednoosobowych lub
wieloosobowych stanowiskach prac:
1) nauczyciel realizujący zajęcia edukacyjne;
2) nauczyciel wychowania przedszkolnego;
3) pedagog szkolny;
4) psycholog szkolny;
5) bibliotekarz;
6) wychowawca świetlicy;
7) nauczyciel posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej;
8) nauczyciel specjalista.
3. Na stanowiskach niepedagogicznych zatrudnieni są pracownicy na stanowiskach:
1) pracownicy administracji;
2) pracownicy obsługi;
3) asystent nauczyciela;
4) pomoc nauczyciela.
§ 46.
1. Do zakresu zadań nauczycieli należy w szczególności:
1) realizowanie programów pracy szkoły w powierzonych mu zajęciach edukacyjnych;
2) zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez szkołę
oraz w czasie pełnienia dyżurów w miejscu wyznaczonym przez dyrektora;
3) prowadzenie obserwacji pedagogicznych w celu rozpoznania u uczniów przyczyn
trudności w uczeniu się, szczególnych uzdolnień oraz przyczyn problemów
w komunikacji;
4) w ramach zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających z potrzeb uczniów,
nauczyciel zobowiązany jest do pracy z uczniami zagrożonymi niepowodzeniem
szkolnym oraz do organizowania zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia
uczniów w tym przygotowania ich do udziału w konkursach i olimpiadach;
5) bezstronne, obiektywne oraz sprawiedliwe ocenianie i traktowanie wszystkich
uczniów zgodnie z przyjętymi przez szkołę zasadami oceniania wewnątrzszkolnego;
6) kontrolowanie obecności uczniów na zajęciach, podejmowanie czynności
wyjaśniających
7) przyczyny nieobecności oraz wszczynanie egzekucji administracyjnej wobec uczniów
nie realizujących obowiązku szkolnego;
8) systematyczne prowadzenie dokumentacji pedagogicznej;
9) komunikowanie się z rodzicami w sprawach nauki oraz zachowania uczniów;
10) organizowanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;
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11) opieka nad powierzonymi salami lekcyjnymi oraz troska o znajdujący się w nich
sprzęt i wyposażenie;
12) wzbogacanie własnego warsztatu pracy oraz stałe podnoszenie i aktualizowanie
wiedzy i umiejętności pedagogicznych poprzez aktywne uczestniczenie
w doskonaleniu zawodowym organizowanym w szkole i przez instytucje
wspomagające szkołę.
§ 47.
1. Wszyscy pracownicy Szkoły wykonują swoje obowiązki ogólne, wynikające z przepisów
powszechnego prawa pracy, obowiązki szczególne, wynikające z przepisów branżowych
i zakładowych i obowiązki indywidualne, związane z rodzajem wykonywanej pracy.
2. Niezależnie od obowiązków, o których mowa w ust. 1, pracownicy Szkoły podejmują
wszelkie potrzebne działania i stosują wszelkie środki zapobiegające wypadkom uczniów
i usuwające zagrożenia bezpieczeństwa uczniów.
3. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków opieki nad uczniami Szkoła instaluje
monitoring przy pomocy kamer telewizji wewnętrznej.
§ 48.
1. Nauczyciel prowadzący zajęcia z uczniami nie może opuszczać miejsca zajęć, chyba że
Dyrektor Szkoły wyrazi na to zgodę, a opiekę nad uczniami przejmie inny pracownik
Szkoły.
2. Doraźne zastępstwa za nauczycieli nieobecnych w pracy i z tego powodu
nieodbywających
obowiązkowych
zajęć
dydaktycznych,
opiekuńczych
lub
wychowawczych pełnią nauczyciele Szkoły, wyznaczeni przez Dyrektora.
§ 49.
Do obowiązków nauczycieli prowadzących zajęcia przewidziane w planie nauczania należy
w szczególności:
1) zaznajamiane uczniów o sposobie korzystania z urządzeń znajdujących się
w pomieszczeniach szkolnych, zwłaszcza w pracowniach przedmiotowych i sali
gimnastycznej,
2) przestrzeganie obowiązujących w Szkole godzin rozpoczynania i kończenia zajęć
edukacyjnych,
3) respektowanie prawa uczniów do pełnych przerw międzylekcyjnych,
4) sprawdzanie warunków prowadzenia zajęć (wywietrzenie, odświeżenie i temperatura
w pomieszczeniu),
5) dopilnowanie porządku i ładu w czasie trwania zajęć,
6) odbywanie przydzielonych dyżurów w czasie przerw międzylekcyjnych.

1.
2.

3.
4.

§ 50.
Wychowawcą oddziału klasowego może być jedynie nauczyciel przedmiotu nauczanego
w Szkole.
Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skutecznością wychowawca
opiekuje się przydzielonym mu oddziałem przez cały okres jednego etapu edukacyjnego,
chyba że zmiana wychowawcy uzasadniona jest szczególnymi okolicznościami.
Zadaniem wychowawcy jest wspomaganie rozwoju powierzonych mu uczniów, procesu
uczenia się i przygotowanie uczniów do życia społecznego.
Obowiązki wychowawcy obejmują w szczególności:
1) podejmowanie działań na rzecz integracji uczniów w oddziale,
2) organizowanie we współpracy z rodzicami uczniów życia oddziału,
3) organizowanie uczestnictwa oddziału w życiu Szkoły,
4) informowanie uczniów i ich rodziców o zasadach oceniania zachowania uczniów
i postępów w nauce,
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5) rozpoznawanie potrzeb i trudności uczniów oraz – w miarę możliwości Szkoły –
zaspokajanie tych potrzeb i usuwanie trudności,
6) zapoznawanie uczniów z prawami człowieka i obywatela,
7) kształtowanie w uczniach potrzeby szanowania prawa i zasad współżycia społecznego,
8) kształtowanie w uczniach umiejętności radzenia sobie w sytuacjach przemocy,
demoralizacji oraz zagrożeń uzależnieniami,
9) przyczynianie się do organizowania opieki i pomocy materialnej uczniom
znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
10) wnioskowanie o nagradzanie lub ukaranie uczniów.

1.
2.

3.
4.

5.

Rozdział 14. Prawa i obowiązki uczniów
§ 51.
Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia.
Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia szkoły
podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.
Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które
w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.
Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko, o którym mowa w ust. 3, jeżeli dziecko:
1) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok
szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo
2) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez
publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię
psychologiczno-pedagogiczną oraz zatrudniającą pracowników posiadających
kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologicznopedagogicznych.
Rekrutacja odbywa się na podstawie odrębnego regulaminu.

§ 52.
Niezależnie od przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa powinności wobec
uczniów Szkoła zapewnia swoim uczniom:
1) dostęp do statutu, regulaminów i procedur obowiązujących w Szkole,
2) dostęp do innych informacji, w tym prawo do zapoznawania się z programem
nauczania, ocenami postępu w nauce, kopiami sprawdzianów i innych uczniowskich
prac pisemnych,
3) równe traktowanie, bez względu na sytuację materialną, religię, światopogląd,
odmienność kulturową, językową i etniczną czy inne podobne cechy,
4) prawo do uzyskania wyjaśnień w sytuacjach konfliktów z pracownikami Szkoły
i współkolegami oraz prawo do odwołania się od decyzji, kar i postanowień
z konfliktami związanych,
5) wolność wyrażania opinii w sprawach związanych z funkcjonowaniem Szkoły, w tym
na temat treści i metod oraz organizacji nauczania, jak i pracy personelu Szkoły,
6) wolność zrzeszania się i działalności w Samorządzie Uczniowskim oraz organizacjach
działających w Szkole, poza partiami i stronnictwami politycznymi,
7) prawo do wypoczynku i czasu wolnego oraz uczestnictwa w szkolnych imprezach
rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych.
§ 53.
Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia
1. Uczeń, którego prawa zostały naruszone ma prawo wniesienia skargi do wychowawcy
oddziału.
2. Skarga może być także wniesiona bezpośrednio do dyrektora szkoły.
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3. Skarga może być wniesiona indywidualnie przez ucznia, grupę uczniów bądź za
pośrednictwem samorządu uczniowskiego.
4. Skargi mogą być wnoszone pisemnie i ustnie.
5. Skargi i wnioski nie należące do kompetencji szkoły przekazywane są do wnoszącego ze
wskazaniem właściwego adresata.
6. Wnioski i skargi nie zawierające imienia i nazwiska wnoszącego pozostawia się bez
rozpatrzenia.
7. Z wyjaśnienia skargi/wniosku należy sporządzić dokumentację w postaci notatki
służbowej o sposobach załatwienia sprawy i wynikach postępowania wyjaśniającego.
8. Wnoszący skargę otrzymuje informację pisemną odpowiedź o sposobie rozstrzygnięcia
sprawy.
9. Jeśli sprawa tego wymaga, pisemną informację o sposobie rozstrzygnięcia sprawy,
otrzymuje również organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
10. Za jakość i prawidłowe wykonanie, załatwienie skargi/wniosku odpowiadają osoby, na
które dekretowano skargę.
11. Rozpatrzenie każdej skargi winno odbyć się w możliwie najszybszym terminie.
§ 54.
1. Uczeń jest w szczególności zobowiązany do:
1) przestrzegania obowiązujących w Szkole przepisów,
2) podporządkowywania się zaleceniom Dyrektora i innych nauczycieli,
3) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w życiu
Szkoły,
4) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli
i innych pracowników Szkoły,
5) dbania o własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój,
6) dbania o wspólne dobro, ład i porządek w Szkole, w tym wykonywania prac
porządkowych na terenie szkolnym i boisku szkolnym,
7) nie opuszczania terenu szkoły w czasie trwania zajęć lekcyjnych,
8) spędzania przerw międzylekcyjnych w wyznaczonych miejscach,
9) naprawiania szkody wyrządzonej przez siebie.
2. Ucznia obowiązuje ponadto zakaz picia alkoholu, używania narkotyków lub innych
środków odurzających oraz palenia tytoniu.
3. W zakresie uczęszczania na zajęcia edukacyjne, uczeń ma obowiązek:
1) systematycznie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych (zajęcia
dydaktyczno- wyrównawcze) organizowanych przez szkołę,
2) brać aktywny udział w zajęciach,
3) punktualnie przychodzić na zajęcia lekcyjne,
4) przestrzegać ustalonych zasad i porządku w czasie lekcji,
5) systematycznie przygotowywać się do zajęć szkolnych (nieobecność nie zwalnia
ucznia z systematycznej nauki),
6) uzupełniać braki wynikające z absencji,
7) starannie prowadzić zeszyt, zgodnie z wymogami nauczyciela,
8) posiadać podręczniki i przybory szkolne,
9) odrabiać zadania domowe,
10) przestrzegać regulaminów pomieszczeń i obiektów szkolnych, wynikających ze
specyfiki ich przeznaczenia (pracownie komputerowe, biblioteka, świetlica, sala
gimnastyczna, szatnie, boiska szkolne),
11) znać zasady WSO i stosować się do nich.
4. Uczeń ma obowiązek w zakresie usprawiedliwiania, w określonym terminie, pisemnego
usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach edukacyjnych:
1) dostarczyć wychowawcy klasy w ciągu 7 dni od dnia powrotu do szkoły
usprawiedliwienia na piśmie w związku z nieobecnością na zajęciach. Brak
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2)

3)

4)

5)

usprawiedliwienia daje wychowawcy podstawę do uznania nieobecności za
nieusprawiedliwioną,
pisemne usprawiedliwienie powinno zawierać:
a) imię i nazwisko osoby usprawiedliwiającej,
b) imię i nazwisko ucznia,
c) klasę, do której uczeń uczęszcza,
d) czas trwania i powód nieobecności,
e) datę wystawienia usprawiedliwienia,
f) podpis osoby usprawiedliwiającej ucznia.
w przypadku nieobecności wychowawcy uczeń przekazuje usprawiedliwienie na druku
szkolnym innemu nauczycielowi lub Dyrekcji Szkoły, który przechowuje ją do czasu
powrotu wychowawcy,
dopuszcza się następujące formy usprawiedliwiania uczniów przez rodziców:
a) na piśmie,
b) drogą e-mailową w e-dzienniku,
zwolnienie ucznia z zajęć lekcyjnych może nastąpić tylko na pisemną prośbę rodziców
lub osobiste zwolnienie ucznia z zajęć przez opiekuna prawnego.

5. Uczeń ma obowiązek dbania o schludny wygląd, ubierania się w odzież stonowaną,
estetyczną, pozbawioną elementów prowokacji – według wskazówek organizatora zajęć.
6. Uczeń ma obowiązek noszenia apelowego stroju zgodnie z ustalonymi warunkami:
1) dzień rozpoczęcia i zakończenia zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym,
2) dzień pasowania na ucznia pierwszoklasistów (dotyczy pierwszoklasistów),
3) święto Patrona Szkoły,
4) akademie, uroczystości szkolne oraz inne sytuacje określone na bieżąco przez
dyrektora szkoły.
6. Uczeń ma obowiązek przestrzegania ustalonych warunków korzystania z telefonów
komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły:
1) na terenie szkoły obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych,
2) uczeń może korzystać z telefonu komórkowego za zgodą nauczyciela w nagłych
wypadkach,
3) na lekcjach, na wyraźne polecenie nauczyciela prowadzącego zajęcia i ściśle według
zasad przez niego określonych, zezwala się na korzystanie z telefonów komórkowych
w celach edukacyjnych,
4) telefony używane niezgodnie z regulaminem szkolnym będą zabierane a następnie
oddawane rodzicom,
5) szkoła nie bierze odpowiedzialności za przyniesione do szkoły telefony komórkowe
oraz inny sprzęt elektroniczny (sprzęt nagrywający audio i dźwięk).
7. Uczeń ma obowiązek właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników
szkoły oraz pozostałych uczniów:
1) okazywać szacunek każdemu człowiekowi, postępować kulturalnie, uczciwie,
2) zdecydowanie reagować na zło,
3) szanować poglądy i przekonania innych ludzi,
4) postępować zgodnie z dobrem społeczności szkolnej,
5) przeciwstawiać się przejawom wulgarności i brutalności,
6) dbać o piękno mowy ojczystej.
§ 55.
1. Ucznia można nagrodzić za:
1) za wzorowe zachowanie i bardzo dobre postępy w nauce,
2) za szczególne osiągnięcia w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych,
3) za pracę społeczną na terenie klasy i Szkoły,
4) za wybitne osiągnięcia dydaktyczne i godne reprezentowanie szkoły.
2. Nagrodami, o których mowa w ust. 1 są:
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3.
4.
5.
6.
7.

8.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

1) pochwała wychowawcy wobec całej klasy,
2) pochwała wychowawcy lub Dyrektora wobec uczniów Szkoły,
3) list pochwalny wychowawcy lub Dyrektora do rodziców,
4) świadectwo z wyróżnieniem i nagroda książkowa,
5) dyplom uznania od Dyrektora,
6) nagroda rzeczowa od wychowawcy lub Dyrektora.
Wychowawca lub Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może
postanowić o przyznaniu nagrody w innej formie.
Z tego samego tytułu można przyznać więcej niż jedną nagrodę.
Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić każdy członek społeczności szkolnej,
z tym, że wniosek taki nie ma charakteru wiążącego.
Szkoła informuje rodziców o przyznanej nagrodzie.
Rodzicom uczniów, którzy przez cały II etap edukacyjny otrzymywali świadectwa
z wyróżnieniem, zostaje przyznany list gratulacyjny. List gratulacyjny jest wręczany
rodzicom na uroczystości pożegnania absolwentów szkoły.
Uczeń ma prawo do równego traktowania i otrzymania sprawiedliwej nagrody. Uczeń,
który czuje się pokrzywdzony ze względu na niesprawiedliwą nagrodę ma prawo wnieść
zastrzeżenia do Dyrektora w terminie 7 dni od otrzymania nagrody.
§ 56.
Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu, a w szczególności uchybianie obowiązkom,
o których mowa w § 54, uczeń może zostać ukarany:
1) upomnieniem wychowawcy klasy,
2) pozbawieniem pełnionych w klasie funkcji,
3) upomnieniem lub naganą Dyrektora,
4) pozbawieniem pełnionych na forum Szkoły funkcji,
5) zawieszeniem prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych,
6) obniżeniem oceny zachowania - do nagannej włącznie,
7) przeniesieniem do równoległej klasy.
Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia. Kary nie mogą
być stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą ucznia.
Kary, z wyjątkiem wymienionych w ust. 1 pkt 1 i pkt 2, nakłada Dyrektor.
O nałożonej karze informuje się rodziców.
Od kary nałożonej przez wychowawcę przysługuje odwołanie do Dyrektora. Odwołanie
może wnieść rodzic w ciągu 7 dni od uzyskania informacji, o której mowa w ust. 4.
Dyrektor rozpatruje odwołanie najpóźniej w ciągu 7 dni od jego otrzymania.
Rozstrzygnięcie Dyrektora jest ostateczne.
Od kar nakładanych przez Dyrektora przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie
sprawy. Przepisy ust. 5 i ust. 6 stosuje się odpowiednio z tym, że przed podjęciem
rozstrzygnięcia Dyrektor zasięga opinii Rady Pedagogicznej.

§ 57.
1. O zamiarze ukarania ucznia oraz nałożonych karach informuje się pedagoga szkolnego.
2. Przepisu poprzedzającego, w części dotyczącej informowania o zamiarze ukarania ucznia,
nie stosuje się w wypadku upomnień udzielanych w trybie natychmiastowym.
§ 58.
1. Dyrektor Szkoły może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia
do innej szkoły w przypadku poważnego naruszenia przez ucznia obowiązków,
uniemożliwiającego dalsze funkcjonowanie ucznia w kolektywie szkolnym.
2. Powodem wnioskowania o przeniesienie ucznia do innej szkoły może być
w szczególności:
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3.

4.

5.

6.

1) picie alkoholu i przebywanie pod jego wpływem na terenie Szkoły oraz na zajęciach,
imprezach i wycieczkach organizowanych przez Szkołę poza jej terenem,
2) posiadanie, rozprowadzanie lub używanie substancji psychoaktywnych,
3) stwarzanie zagrożenia bezpieczeństwa dla siebie i innych osób,
4) stosowanie przez ucznia agresji i przemocy w stosunku do innych uczniów
i pracowników Szkoły.
Uczeń może być ukarany przeniesieniem do innej szkoły, za szczególnie rażące
naruszenie szkolnych obowiązków, jeżeli w stosunku do tego ucznia zostały wcześniej
zastosowane wszystkie inne kary wymienione w § 56 ust. 1.
Zastosowanie kary, o której mowa w ust. 1 następuje, jeżeli:
1) uczeń otrzyma drugą ocenę naganną zachowania,
2) uprawniony organ udowodnił uczniowi popełnienie przestępstwa.
Można odstąpić od wystąpienia o zastosowanie kary przewidzianej w ust. 1, za
poręczeniem właściwego zachowania ucznia, udzielonym przez nauczyciela, organ
Samorządu Uczniowskiego albo Komitet Rodzicielski.
Tryb postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy.
Inne działania interwencyjne w sytuacjach kryzysowych zostały opisane w procedurach
postępowania nauczycieli i innych pracowników szkoły w sytuacjach zagrożenia uczniów
oraz trudnych sytuacjach wychowawczych.

§ 59.
W każdym przypadku łamania praw ucznia bądź wymuszania zachowań wykraczających
poza obowiązki ucznia rodzice ucznia mają prawo przedłożyć Dyrektorowi zażalenie, które
Dyrektor rozpatruje w ciągu 14 dni.

Rozdział 15. Ocenianie wewnątrzszkolne uczniów
§ 60.
1. Statut określa szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego systemu
uczniów, z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów o celach i zakresie
tego oceniania.
2. Rada Pedagogiczna określi w drodze uchwały zasady Przedmiotowego Systemu
Oceniania (PSO), zasady przeprowadzania egzaminu weryfikującego ocenę, egzaminu
klasyfikacyjnego i egzaminu poprawkowego.
§ 61.
1. Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;
2) zachowanie ucznia.
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli
poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku
do:
1) wymagań określonych w postawie programowej kształcenia ogólnego lub wymagań
edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;
2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów
nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.
Ocenia się również aktywność ucznia na zajęciach oraz przygotowanie do zajęć.
3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału,
nauczycieli oraz uczniów danego oddziału klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad
współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych
w statucie szkoły.
4. Ocenianie uczniów ma na celu:
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1) informowania ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz
o postępach w tym zakresie;
2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym,
co zrobił dobrze i jak dalej powinien się uczyć;
3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
4) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce,
zachowaniu oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia;
5) umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznowychowawczej;
6) udzielaniu wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju.
5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania
przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych, ocen klasyfikacyjnych
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości
narodowej;
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania;
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej oraz rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania;
6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania;
7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach
i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach
ucznia.
§ 62.
1. W związku z jawnością ocen bieżących i klasyfikacyjnych nauczyciel uzasadnia ocenę na
wniosek ucznia bądź jego rodziców.
2. Uzasadnienie następuje bez zbędnej zwłoki, w formie ustnej, chyba że wniosek zawiera
żądanie uzasadnienia pisemnego.
§ 63.
1. Uczniowie i rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonych i ocenionych prac pisemnych,
prac kontrolnych i innej dokumentacji dotyczącej oceniania ucznia.
2. Dokumentacja udostępniana jest do wglądu w godzinach pracy Szkoły, po uprzednim
ustaleniu terminu.
3. Uzasadniając ocenę nauczyciel ma obowiązek:
1) odwoływać się do wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia
poszczególnych rocznych i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych, w przypadku oceny
zachowania – do kryteriów ocen zachowania;
2) przekazywać uczniowi informację o tym, co zrobił dobrze, co wymaga poprawienia
lub dodatkowej pracy ze strony ucznia;
3) wskazać uczniowi jak powinien się dalej uczyć.
§ 64.
1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry.
2. Organizację roku szkolnego ustala Rada Pedagogiczna na posiedzeniu rozpoczynającym
dany rok szkolny.
3. Rada Pedagogiczna ustala czas trwania semestrów w danym roku szkolnym.
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§ 65.
1. Szkoła informuje ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla ucznia rocznych ocenach
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i z zachowania, w terminie poprzedzającym
roczne klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej, nie później jednak niż na 10 dni
przed posiedzeniem komisji klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej.
2. Informację, o której mowa w ust. 1 przekazują odpowiednio nauczyciele prowadzący
poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału.
3. Dopuszcza się następujące formy poinformowania uczniów i ich rodziców
o przewidywanych dla nich ocenach klasyfikacyjnych rocznych:
1) wpisy ocen do dzienniczków ucznia,
2) wykaz ocen na kartkach.
W każdym z tych przypadków, rodzic potwierdza podpisem, że zapoznał się
z proponowanymi dla jego dziecka ocenami klasyfikacyjnymi. Jeżeli w ciągu 3 dni, od
chwili doręczenia rodzicom, informacja o przewidywanych ocenach nie zostanie
podpisana przez rodziców i zwrócona do szkoły – uznaje się, że rodzice nie wnoszą
zastrzeżeń do proponowanych ocen rocznych.
4. O przewidywanym dla ucznia śródrocznym/rocznym stopniu niedostatecznym, uczeń
i jego rodzice są powiadamiani w formie pisemnej na miesiąc przed zakończeniem
semestru/roku szkolnego. Powiadomienie rodziców musi być skuteczne.
5. Pisemne powiadomienie zawiera wykaz przedmiotów, z których uczeń jest zagrożony
oceną niedostateczną oraz wezwanie rodzica do skontaktowania się z wychowawcą
w określonym terminie.
6. Po rozmowie rodzica z wychowawcą, rodzic składa podpis na kopii powiadomienia
o ocenach niedostatecznych. Dokument ten pozostaje w dokumentacji wychowawcy
klasy.
7. W przypadku nie przybycia rodzica do szkoły w ustalonym terminie, powiadomienie
zostaje wysłane do rodziców pocztą jako przesyłka polecona.
8. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych informacji w zakresie nauczania,
wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od rodziców
opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji.
§ 66.
1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach
edukacyjnych do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych ucznia.
2. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej
lub innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych
potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia
i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające
sprostanie tym wymaganiom.
3. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do przypadku ucznia:
1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego
orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjnoterapeutycznym;
2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania -na podstawie tego
orzeczenia;
3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni
specjalistyczne, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na
potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;
4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który objęty jest pomocą psychologicznopedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych
ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów;
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5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez
ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na
podstawie tej opinii.
4. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć
edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się,
niepełnosprawność, posiadane kwalifikacje lub zrealizowanie danych obowiązkowych
zajęć edukacyjnych na wcześniejszych etapach edukacyjnych.
5. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na
zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach
wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej
opinii.
6. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć
komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia
ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
7. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z wykonywanych ćwiczeń fizycznych na zajęciach
wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki uniemożliwia ustalenie
śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania
zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
8. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologicznopedagogicznej, 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 nowożytnego.
9. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 8, 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.
10. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się
„zwolniony” albo „zwolniona”.

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

§ 67.
Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się na zakończenie I semestru.
Klasyfikowanie roczne uczniów przeprowadza się na koniec II semestru.
Na koniec II semestru klasy ósmej przeprowadza się klasyfikację końcową.
Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele
prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną
zachowania - wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego
oddziału oraz ocenianego ucznia.
Śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych
zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej dla ucznia posiadającego
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
Śródroczne
i
roczne
oceny
klasyfikacyjne
zachowania
dla
uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami
opisowymi.
Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono
zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń
lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologicznopedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz
laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymuje z danych zajęć
edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. uczeń, który tytuł
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laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub
tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu
rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych
najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną.
§ 68.
Oceny bieżące w klasach I - III z obowiązkowych i dodatkowych zajęć oraz zajęć
umożliwiających uczniom podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej
i religijnej są ocenami opisowymi.
§ 69.
1. Począwszy od klasy IV oceny bieżące i śródroczne oceny klasyfikacyjne
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych poziom opanowania przez ucznia
wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu ocenia się
w stopniach szkolnych, zwanych dalej "stopniami", według następującej skali:
Stopień
celujący
bardzo dobry
dobry
dostateczny
dopuszczający
niedostateczny

Skrót literowy Oznaczenie cyfrowe
cel.
6
bdb.
5
db.
4
dst.
3
dp.
2
ndst
1

§ 70.
1. Oceny wyrażone w stopniach dzielą się na:
1) cząstkowe, określające poziom wiadomości lub umiejętności ucznia ze zrealizowanej
części programu nauczania,
2) śródroczne i roczne, określające ogólny poziom wiadomości i umiejętności ucznia
przewidzianych w programie nauczania na dany semestr (rok szkolny); oceny te nie
powinny być ustalane jako średnia arytmetyczna ocen cząstkowych,
3) dopuszcza się stawiania przy ocenach cząstkowych znaków "+" - podwyższających
ocenę i znaków "-" - obniżających ocenę.
2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, zajęć artystycznych,
muzyki i plastyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia
w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku
wychowania fizycznego systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia
w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej.
§ 71.
1. W I etapie edukacyjnym obowiązuje ocena opisowa zachowania ucznia.
2. Począwszy od klasy czwartej zachowanie ucznia ocenia się według następującej skali:
wzorowe
- wz
bardzo dobre
- bdb
dobre
- db
poprawne
- popr
nieodpowiednie - ndp
naganne
- ng
§ 72.
1. W szkole obowiązują następujące formy sprawdzania wiedzy i umiejętności:
1) formy ustne,
2) formy pisemne,
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2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

3) formy sprawnościowe, doświadczalne, praktyczne (dotyczą zajęć, podczas których
uczy się, ćwiczy, doskonali i kontroluje sprawność oraz umiejętności praktyczne).
Terminy prac klasowych nauczyciel podaje z tygodniowym wyprzedzeniem.
Informacja zawiera:
1) zakres materiału, który obejmie praca klasowa,
2) czas trwania pracy klasowej,
3) forma przeprowadzenia sprawdzianu,
4) przypomnienie wymagań szczegółowych na poszczególne oceny.
Liczba prac klasowych nie może przekraczać dwóch w ciągu tygodnia.
W ciągu jednego dnia można przeprowadzić tylko jeden sprawdzian (pracę klasową).
Termin sprawdzianu (pracy klasowej) nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego
z tygodniowym wyprzedzeniem.
Sprawdzone i ocenione prace pisemne nauczyciel zobowiązany jest oddać i omówić
z uczniami w ciągu dwóch tygodni.
Po zapoznaniu się z ocenioną pracą pisemną ucznia, rodzic zobowiązany jest do jej
podpisania i zwrotu do nauczyciela przedmiotu.
Prace pisemne uczniów są przechowywane przez nauczyciela przedmiotu do końca
danego roku szkolnego.

§ 73.
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 odpowiednio w okresie, za który przeprowadzana jest
klasyfikacja.
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać
egzamin klasyfikacyjny.
3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać
egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.
4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki;
2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub
obowiązek nauki poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: techniki,
plastyki, muzyki i wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Nie
ustala się dla niego oceny z zachowania.
6. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, zajęć komputerowych
i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
7. Egzamin klasyfikacyjny z pozostałych zajęć edukacyjnych przeprowadza w formie
pisemnej i ustnej Komisja powołana przez dyrektora szkoły.
8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień
zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
9. Termin egzaminu ustala dyrektor z uczniem i jego rodzicami. Uczeń, który z przyczyn
usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie ustalonym,
może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który jest nieklasyfikowany z powodu
usprawiedliwionej nieobecności lub z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub
realizuje indywidualny tok nauki przeprowadza komisji, w skład której wchodzą:
1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który realizuje obowiązek szkolny/nauki poza szkołą
lub przechodzi ze szkoły jednego typu do szkoły innego typu przeprowadza komisja,
w skład której wchodzą:
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1) dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły jako
przewodniczący komisji;
2) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest
przeprowadzany ten egzamin.
12. W charakterze obserwatorów mogą być obecni rodzice ucznia.
13. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, który spełnia obowiązek szkolny lub
obowiązek nauki poza szkołą oraz z jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z której
uczeń może zdawać egzamin w ciągu jednego dnia.
14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający
w szczególności:
1) imiona i nazwiska nauczycieli egzaminujących lub skład komisji;
2) termin egzaminu klasyfikacyjnego;
3) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin;
4) imię i nazwisko ucznia;
5) zadania egzaminacyjne;
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
15. 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.
16. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany" albo
„nieklasyfikowana”.
17. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena
klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna (z wyjątkiem uczniów, którzy
w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego otrzymali ocenę niedostateczną).
18. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego
niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona
w wyniku egzaminu poprawkowego.
§ 74.
1. Począwszy od oddziału klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji
rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć
edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy na wniosek własny lub jego rodziców.
2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem
egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego,
z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych
3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia
rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się
w ostatnim tygodniu ferii letnich.
4. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie,
wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład
komisji wchodzą:
1) dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - przewodniczący
komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
6. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy
komisji na własną prośbę lub w innych, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego
nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie
nauczyciela pracującego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej
szkoły.
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7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający
w szczególności:
1) skład komisji;
2) termin egzaminu poprawkowego;
3) nazwę zajęć edukacyjnych;
4) imię i nazwisko ucznia;
5) zadania egzaminacyjne;
6) 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 do oddziału
klasy programowo wyższej i powtarza odpowiednio klasę.
10. Rada pedagogiczna uwzględniając możliwości ucznia może 1 raz w ciągu danego etapu
edukacyjnego promować do oddziału klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał
egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo z zajęć
z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, pod
warunkiem, że te zajęcia są realizowane w oddziale klasy programowo wyższej.
11. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest
ostateczna.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

§ 75.
Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych
w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz sprawdza,
w jakim stopniu uczeń spełnia te wymagania.
Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.
Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe:
1) język polski;
2) matematykę;
3) język obcy nowożytny;
4) jeden przedmiot do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia
lub historia.
Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na
niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub
niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność
intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie przystępuje do egzaminu
ósmoklasisty.
Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na
niepełnosprawności sprzężone inne niż wymienione w ust. 4 może być zwolniony przez
dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu
ósmoklasisty, na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły.
Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych, w terminie głównym:
1) nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów albo
2) przerwał egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów – przystępuje
do egzaminu z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym w szkole,
której jest uczniem.
W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających
przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów
w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na
udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku
przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów. Dyrektor
szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia.
Wyniki egzaminu ósmoklasisty nie wpływają na ukończenie szkoły.
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§ 76.
1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że
roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna
zachowania została ustalona niezgodnie z przyjętymi przepisami prawa dotyczącymi trybu
ustalania tej oceny. Zastrzeżenie zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie
później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktycznowychowawczych.
2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub
roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny dyrektor powołuje komisję, która:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza
sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną
z danych zajęć edukacyjnych;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę
klasyfikacyjną zachowania.
3. W skład komisji, wchodzą:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora - jako
przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
c) nauczyciel z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same
zajęcia edukacyjne;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora - jako
przewodniczący komisji,
b) wychowawca oddziału,
c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne
w danym oddziale,
d) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
e) przedstawiciel rady rodziców,
f) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w tej szkole,
g) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w tej szkole.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczyciel prowadzący dane zajęcia
edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną lub innych osób
prośbę. Dyrektor szkoły powołuje wtedy 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.
5. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona jest w drodze głosowania członków
komisji zwykłą większością głosów w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń,
a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
6. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) skład komisji,
b) termin sprawdzianu,
c) nazwa zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany sprawdzian,
d) imię i nazwisko ucznia,
e) zadania sprawdzające,
f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację
o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania
praktycznego.
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania:
a) skład komisji,
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b) termin posiedzenia komisji,
c) imię i nazwisko ucznia,
d) wynik głosowania,
e) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
7. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna
ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej, która
może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie
wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.
9. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć technicznych,
zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań
praktycznych.
10. Termin sprawdzianu uzgadnia się z rodzicami i uczniem, nie może przekroczyć 5 dni od
dnia zgłoszenia zastrzeżeń.
11. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna
ocena klasyfikacyjna z zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
12. Roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych ustalona w wyniku egzaminu
poprawkowego (termin do zgłoszenia zastrzeżenia wynosi 5 dni roboczych od dnia
przeprowadzenia egzaminu poprawkowego) jest ostateczna.

1.
2.

3.
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§ 77.
Uczeń oddziału klasy I- III otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do oddziału
klasy programowo wyższej.
Na wniosek wychowawcy oddziału i po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na
wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału rada
pedagogiczna możne postanowić o powtarzaniu oddziału klasy przez ucznia oddziału
klasy I- III. Decyzja rady pedagogicznej uzasadniona jest poziomem rozwoju i osiągnięć
ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia.
Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału lub na wniosek
wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może
postanowić o promowaniu ucznia oddziału klasy I- II do oddziału klasy programowo
wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje
opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie
nauczania dwóch klas.
Począwszy od oddziału klasy czwartej uczeń otrzymuje promocję do oddziału klasy
następnej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskał roczne oceny
klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.
O promowaniu do oddziału klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe
w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając
ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym.
Począwszy od oddziału klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co
najmniej 4, 75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania,
otrzymuje promocję do oddziału klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
Uczeń, który realizował obowiązek szkolny poza szkołą, który w wyniku klasyfikacji
rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen klasyfikacyjnych co
najmniej 4,75 otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę do
średniej ocen wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli:
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1) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć
edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub
języka regionalnego pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne;
2) przystąpił do egzaminu ósmoklasisty.
10. Uczeń, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 9, powtarza ostatnią klasę
szkoły i przystępuje w roku szkolnym, w którym powtarza tę klasę, do egzaminu
ósmoklasisty.
11. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym postanawia Rada Pedagogiczna, uwzględniając ustalenia
zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.
Rozdział 16. Ceremoniał szkolny
§ 78.
1. Szkoła posiada sztandar szkoły.
2. Wygląd sztandaru (prawą i lewą stronę) przedstawiają ryciny:

3. Poczet sztandarowy występuje w czasie uroczystych akademii szkolnych z okazji świąt
państwowych, szkolnych oraz podczas uroczystości patriotycznych na terenie gminy,
powiatu i województwa.
4. W czasie uroczystości sztandar nosi się rozwinięty.
5. Sztandar przechowywany jest w Szkolnej Izbie Tradycji lub w gabinecie dyrektora
szkoły.
§ 79.
1. Poczet sztandarowy wyznaczany jest co roku spośród uczniów wchodzących w skład
Samorządu Uczniowskiego.
2. Skład pocztu wybiera się wśród uczniów klas najstarszych.
3. Poczet sztandarowy stanowią:
1) dowódca pocztu - uczennica,
2) chorąży - uczeń,
3) asystujący - uczennica.
§ 80.
1. Poczet sztandarowy występuje w ubiorze odświętnym (biało-czarnym), w rękawiczkach.
2. Skład pocztu nosi szarfy biało-czerwone przewieszone przez prawe ramię, zwrócone
kolorem białym w stronę kołnierza.
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§ 81.
W przeddzień świąt państwowych, ważnych rocznic lub okolicznościowych uroczystości, na
maszt znajdujący się przed budynkiem szkolnym, podnosi się flagę państwową.
§ 82.
1. Szkoła posiada własny hymn.
2. Hymn szkoły jest grany i śpiewany na wszystkich uroczystościach szkolnych, w których
uczestniczy społeczność szkolna.
3. W trakcie grania i śpiewania hymnu, wszyscy uczniowie przyjmują postawę zasadniczą.
4. Melodia i słowa hymnu brzmią następująco:

§ 83.
1. Szkoła posiada własne logo.
2. Logo szkoły używane jest na pismach urzędowych szkoły.
3. Znak graficzny identyfikowany z naszą szkołą:

§ 84.
W skład ceremoniału szkolnego wchodzi:
1) uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego,
2) ślubowanie uczniów klas pierwszych,
3) obchody Święta Patrona Szkoły,
4) uroczyste pożegnanie absolwentów szkoły,
5) uroczyste zakończenie roku szkolnego,
6) bieżąca praca wychowawcza w "Szkolnej Izbie Tradycji",
7) uroczyste pożegnanie nauczycieli i pracowników szkoły przechodzących na emeryturę.
§ 85.
1. Każdy nowy rok szkolny rozpoczyna się uroczystym apelem.
2. Uroczystość odbywa się na boisku szkolnym lub w amfiteatrze.
3. Uczniowie występują w strojach uroczystych.
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4. Uroczystość składa się z:
1) części oficjalnej:
a) wprowadzenie sztandaru,
b) odśpiewanie hymnu państwowego,
c) okolicznościowych przemówień,
d) złożeniem przez delegację młodzieży kwiatów pod pomnikiem Dzieci
Wrzesińskich,
2) części artystycznej przygotowanej przez uczniów.

§ 86.
1. Każdego roku do społeczności szkolnej są uroczyście przyjmowani uczniowie klas
pierwszych.
2. Uroczystość ma miejsce w sali gimnastycznej i jest przygotowywana przez Samorząd
Uczniowski i uczniów klas najstarszych.
3. Uczniowie występują w strojach uroczystych.
4. Podczas apelu występują następujące elementy symboliki szkolnej: ślubowanie na
sztandar szkoły, symboliczne pasowanie na ucznia.
§ 87.
Tekst ślubowania uczniów klas pierwszych:
Ja, uczeń Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 2 imienia Dzieci Wrzesińskich we
Wrześni
Ślubuję uroczyście!
Będę starał się być dobrym i uczciwym.
Będę strzegł honoru i dobrego imienia szkoły.
Będę szanował swoich rodziców i nauczycieli.
Będę uczył się tego co piękne.
Będę kochał swoją Ojczyznę.
§ 88.
3. Święto Patrona Szkoły obchodzone jest 20 maja każdego roku.
4. Na obchody Święta Patrona składają się następujące imprezy:
1) uroczysty apel dzieciom Wrześni,
2) kwiaty i warty pod pomnikiem,
3) Rajd turystyczny im. Patrona Szkoły.

1.
2.
3.
4.

§ 89.
Uroczyste pożegnanie absolwentów szkoły odbywa się każdego roku na zakończenie
zajęć dydaktycznych w klasach programowo najwyższych.
Uroczystość odbywa się w sali gimnastycznej.
Uczniowie występują w strojach uroczystych.
Uroczystość składa się z:
1) części oficjalnej:
a) wprowadzenie sztandaru,
b) odśpiewanie hymnu państwowego,
c) okolicznościowych przemówień,
d) wręczenie przez Dyrektora szkoły listów gratulacyjnych rodzicom najlepszych
absolwentów,
e) wręczenie przez Dyrektora szkoły najlepszym absolwentom świadectw
ukończenia szkoły z wyróżnieniem oraz nagród książkowych i rzeczowych,
f) wręczenie przez wychowawców klas pozostałych świadectw ukończenia szkoły,
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2) części artystycznej przygotowanej przez uczniów klas najmłodszych i odchodzących
absolwentów.

1.
2.
3.
4.

5.

§ 90.
Każdy rok szkolny kończy się uroczystym apelem.
Uroczystość odbywa się na boisku szkolnym lub w amfiteatrze.
Uczniowie występują w strojach uroczystych.
Uroczystość składa się z:
1) części oficjalnej:
a) wprowadzenie sztandaru,
b) odśpiewanie hymnu państwowego,
c) okolicznościowych przemówień,
d) wręczeniem przez Dyrektora szkoły najlepszym uczniom świadectw
z wyróżnieniem,
2) części artystycznej przygotowanej przez uczniów.
Pozostałe świadectwa oraz nagrody książkowe są wręczane uczniom przez
wychowawców podczas spotkań w klasach.

§ 91.
1. W "Szkolnej Izbie Tradycji" prowadzi się bieżącą pracę wychowawczą z uczniami.
2. Praca wychowawcza obejmuje następujące elementy:
1) zwiedzanie Izby Tradycji,
2) wpis do Księgi Pamiątkowej,
3) godziny wychowawcze o charakterze patriotycznym,
4) przygotowywanie wystaw tematycznie związanych z historią Wrześni, Wielkopolski.
§ 92.
1. Nauczycieli i pracowników szkoły przechodzących na emeryturę żegna się uroczyście
w ostatnim dniu zajęć dydaktycznych.
2. Uroczystość ma charakter spotkania kameralnego. Odchodzącym na emeryturę wręczane
są kwiaty, pamiątki.
§ 93.
Inne tradycje szkoły:
- Kronika Szkoły
- Kronika Osiągnięć Uczniów

Rozdział 17. Postanowienia końcowe
§ 94.
1. Dokonywanie zmian w Statucie odbywa się w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
2. Zasady postępowania w sprawie uchylenia Statutu lub niektórych jego postanowień
określa ustawa.
3. Załączniki stanowią integralną część Statutu. Przepisy ust. 1 i ust. 2 stosuje się
odpowiednio.
§ 95.
Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem wszystkim członkom społeczności
szkolnej.
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§ 96.
Z dniem wejścia w życie Statutu traci moc "Statut Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 2
im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni" zatwierdzony przez Radę Szkoły w dniu 27 listopada
2013 roku.
§ 9 7.
Statut wchodzi w życie 30 listopada 2017 roku.
/-/ Eliza Jędraszak
Przewodnicząca Rady Szkoły
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