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Rozdział 1
Nazwa szkoły i inne informacje wstępne
§ 1.
1. Siedziba Publicznej Szkoły Podstawowej w Murowie mieści się w budynku przy
ulicy Wolności 22, kod pocztowy 46-030 Murów, województwo opolskie.
2. Używany skrót nazwy to PSP w Murowie.
3. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Murów. Siedziba Urzędu Gminy mieści
się w Murowie przy ulicy Dworcowej 2.
4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kurator Oświaty w Opolu.
5. Nauka w szkole trwa 8 lat.

Rozdział 2
Cele i zadania szkoły
§ 2.
1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 roku
o systemie oświaty z późniejszymi zmianami oraz w przepisach wykonawczych
wydanych na jej podstawie, a także w ustawie Prawo oświatowe z dnia 14
grudnia 2016 r.
2. W szczególności zapewnia harmonijną realizację zadań w zakresie nauczania,
kształcenia umiejętności i wychowania.
3. W zakresie nauczania zapewnia uczniowi:
1) naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze
zrozumieniem;
2) zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym kontynuację
w szkole ponadpodstawowej;
3) rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego;
4) poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego;
5) poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie
kultury
europejskiej;
6) rozwijanie
zdolności
dostrzegania
różnego
rodzajów
i zależności (przyczynowo – skutkowych, funkcjonalnych,
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i przestrzennych);
7) traktowanie wiadomości przedmiotowych w sposób integralny, prowadzący do
lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie.
4. W celu podtrzymywania oraz rozwijania poczucia tożsamości narodowej,
etnicznej, językowej oraz religijnej w szkole stwarza się warunki do nauki języka
mniejszości narodowej oraz nauki religii.
5. W zakresie kształcenia umiejętności stwarza się uczniowi warunki do zdobywania
następujących umiejętności :
1) planowania, organizowania i oceniania własnej nauki i przyjmowania za nią
odpowiedzialności;
2) skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego
punktu widzenia, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym;
3) efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi
międzyludzkich, podejmowania decyzji;
4) rozwiązywania problemów w twórczy sposób;
5) poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł;
6) odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych
doświadczeń i nawyków;
7) rozwijania osobistych zainteresowań;
8) przyswajania metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów
i problemów społecznych;
9) efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno – komunikacyjnymi.
6. W pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców, zmierza
się do tego, aby uczniowie:
1) znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego
(w wymiarze
intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym,
estetycznym, moralnym, duchowym);
2) rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie
prawdy, dobra i piękna w świecie;
3) mieli świadomość życiowej użyteczności treści poznawanych na
poszczególnych zajęciach edukacyjnych, godzili umiejętnie dążenie do
osiągnięcia dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie
z odpowiedzialnością za innych, wolność własną z wolnością innych;
4) dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia postawionych sobie celów
życiowych;
5) uczyli się szacunku dla dobra wspólnego oraz przygotowywali się do życia
6
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w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie;
6) przyjmowali dziedzictwo kulturowe i kształtowali postawy patriotyczne;
7) potrafili dokonywać wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość
doskonalenia się;
8) kształtowali w sobie postawę
i rozumienia ich poglądów;

dialogu, umiejętność słuchania

innych

9) umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów.
7. Szkoła realizuje szkolny program wychowawczo - profilaktyczny dostosowany do
potrzeb rozwojowych ucznia oraz potrzeb danego środowiska.

Sposób wykonywania zadań szkoły
§ 3.
1. Szkoła uwzględnia w realizacji zadań obowiązujące przepisy bezpieczeństwa
i higieny pracy.
2. Szczegółowe przepisy określają regulaminy, w których określono:
1) zadania nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa uczniów w czasie lekcji, innych
zajęć i przerw w obiekcie szkolnym;
2) zasady związane z organizacją wycieczek, biwaków i innych imprez
pozaszkolnych;
3) zadania nauczycieli w przypadku pożaru i akcji ewakuacyjnej;
4) tryb postępowania nauczycieli po zaistnieniu wypadku uczniowskiego.
3. Tygodniowy plan dyżurów nauczycieli opracowuje zespół nauczycieli wyznaczony
przez dyrektora szkoły i przedstawia go wszystkim nauczycielom najpóźniej
w pierwszym dniu roku szkolnego;
4. W przypadku zmian w planie lekcyjnym powołany zespół powiadamia nauczycieli
o zmianie dyżurów poprzez wywieszenie informacji w pokoju nauczycielskim;
5. Uczniowie zostają zapoznani z regulaminami bezpieczeństwa na zajęciach
lekcyjnych w pierwszym tygodniu roku szkolnego.
6. W szkole obowiązuje dziennik lekcyjny w formie elektronicznej.
§ 3 a.
1. Za bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne uczniów przebywających w szkole
w czasie zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych odpowiada nauczyciel
prowadzący zajęcia.
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2. W pomieszczeniach o zwiększonym ryzyku (sala gimnastyczna, pracownia
komputerowa, pracownia przyrodnicza, pracownia fizyczno-chemiczna)
nauczyciele obowiązani są do opracowania i zapoznania uczniów z regulaminami
tych pomieszczeń.
§ 3 b.
1. W czasie przerw uczniowie opuszczają sale lekcyjne.
2. Za porządek pozostawiony przez uczniów po zakończonej lekcji odpowiada
nauczyciel prowadzący zajęcia.
3. Na korytarzach i klatkach schodowych obowiązuje ruch prawostronny.
4. W czasie przerw między lekcjami dyżur na korytarzu i placu przed szkołą pełnią
nauczyciele według opracowanego harmonogramu i regulaminu dyżurów.
§ 3 c.
1. Obowiązuje zakaz opuszczania terenu szkoły przez uczniów w czasie przerw,
zajęć edukacyjnych i zajęć pozalekcyjnych w godzinach, w których zgodnie
z planem powinni przebywać na terenie szkoły.
2. Za teren szkoły rozumie się również plac przed szkołą i boisko szkolne.
3. Uczniowie mogą wychodzić podczas przerw na plac przed szkołą, kiedy
zezwalają na to warunki atmosferyczne.
§ 3 d.
1. Nauczyciele, jak również inni pracownicy szkoły, kontrolują obecność uczniów na
zajęciach i reagują na nieuzasadnioną nieobecność, informując wychowawcę,
pedagoga lub dyrektora szkoły.
2. Uczeń może opuścić szkołę w czasie trwania zajęć edukacyjnych na pisemną lub
ustną (np. przekazaną telefonicznie) prośbę rodziców. Decyzję podejmuje
wychowawca, nauczyciel, dyrektor szkoły. Do dziennika wpisuje się wtedy
usprawiedliwioną nieobecność.
§ 3 e.
1. Szkoła umożliwia realizację obowiązku szkolnego określonego w ustawie
o systemie oświaty oraz prawie oświatowym i jako szkoła publiczna:
1) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania;
2) przyjmuje uczniów zamieszkałych w swoim obwodzie, a w miarę wolnych
miejsc również uczniów zamieszkałych poza obwodem;
3) zapewnia bezpieczeństwo uczniom i pracownikom Szkoły;
8
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4) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych
przepisach;
5) realizuje podstawę programową ustaloną dla szkoły podstawowej;
6) zapewnia uczniom pomoc
z przepisami w tym zakresie.

psychologiczno

–

pedagogiczną

zgodnie

2. Sposób wykonywania zadań Szkoły z uwzględnieniem optymalnych warunków
rozwoju ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia
obejmuje zakres:
1) umożliwiania uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej,
etnicznej, językowej i religijnej, a w szczególności wpajanie zasad
poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym
otwarciu na wartości kultur Europy i świata;
2) udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez ścisłą
współpracę z poradnią psychologiczno- pedagogiczną, organizację zajęć
wyrównawczych, rewalidacyjnych oraz nauczanie indywidualne, organizację
indywidualnego programu lub toku nauki oraz umożliwienie realizacji
indywidualnych programów lub toków nauki;
3) organizowania opieki nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi
do Szkoły;
4) zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki,
wychowania i opieki. Realizację tego zadania powierza się dyrekcji,
nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi;
5) umożliwiania rozwijania zainteresowań uczniów poprzez indywidualizację
pracy podczas zajęć, udział w konkursach przedmiotowych, artystycznych
i zawodach sportowych oraz kołach zainteresowań;
6) umożliwiania pełnego rozwoju osobowości uczniów poprzez czytelnictwo
książek i czasopism w bibliotece szkolnej, udział w spektaklach teatralnych,
seansach filmowych, a zainteresowań sportowych poprzez uczestnictwo
w różnorodnych zajęciach sportowych prowadzonych w sali gimnastycznej lub
innych obiektach sportowych;
7) zapewniania uczniom możliwości korzystania na terenie szkoły z Internetu
oraz instalowania aktualnego oprogramowania zabezpieczającego przed
dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego
rozwoju psychicznego czy też moralnego uczniów - w szczególności treści
pornograficznych,
eksponujących
przemoc,
naruszających
normy
obyczajowe, propagujących nienawiść i dyskryminację;
8) szkoła

dba

o

bezpieczeństwo

uczniów
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z obowiązującymi przepisami BHP.

Współdziałanie z rodzicami
§ 3 f.
1. Szkoła współdziała z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania,
wychowania i profilaktyki poprzez:
1) przekazywanie rodzicom (prawnym opiekunom) rzetelnej informacji
o funkcjonowaniu dziecka w szkole, jego zachowaniu, postępach
i przyczynach trudności w nauce;
2) organizowanie dla rodziców (prawnych opiekunów) spotkań z wychowawcą
oraz konsultacji z nauczycielami przedmiotów - terminy spotkań i konsultacji
podawane są do wiadomości na początku roku szkolnego, ich częstotliwość
nie może być jednak mniejsza niż dwa w półroczu;
3) zaznajamianie rodziców (prawnych opiekunów) z aktualnymi przepisami
wewnątrzszkolnymi, w tym zasadami oceniania z poszczególnych
przedmiotów oraz zachowania;
4) respektowanie stanowiska rodziców (prawnych opiekunów) w sprawach
dotyczących uczestnictwa ich dzieci w zajęciach religii, wychowania do życia
w rodzinie oraz zajęciach specjalistycznych organizowanych na terenie
szkoły;
5) organizowanie prelekcji, warsztatów, spotkań dla rodziców (prawnych
opiekunów) zgodnie z ich potrzebami;
6) umożliwienie rodzicom (prawnym opiekunom) korzystania z publikacji
dotyczących nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki dostępnych
w bibliotece szkolnej;
7) organizowanie dla rodziców (prawnych opiekunów) pomocy specjalistów
w rozwiązywaniu problemów związanych z nauką i wychowaniem ich dzieci;
8) prowadzenie badań i analiz dotyczących jakości pracy szkoły w zakresie
nauczania, wychowania i profilaktyki oraz zaznajamianie rodziców (prawnych
opiekunów) z wynikami tych badań;
9) stosowanie procedur dochodzenia przez rodziców (prawnych opiekunów)
swoich praw w sytuacjach konfliktowych, trudnych lub niezadowalających:
a) rodzice (prawni opiekunowie) zgłaszają
wychowawcy klasy lub pedagoga szkolnego;

zaistniały

problem

do

b) w przypadku braku możliwości rozwiązania problemu rodzic (prawny
opiekun) przekazuje sprawę dyrektorowi szkoły;
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c) dyrektor szkoły ustosunkowuje się do zaistniałej sytuacji i przekazuje
swoją decyzję rodzicom (prawnym opiekunom);
d) od decyzji dyrektora szkoły przysługuje rodzicom (prawnym opiekunom)
odwołanie do Kuratorium Oświaty w Opolu w terminie 7 dni od jej wydania.
2. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do ścisłej i systematycznej
współpracy ze szkołą poprzez:
1) aktywne
uczestnictwo
w
zebraniach
klasowych,
konsultacjach
i wywiadówkach; w przypadku, gdy rodzic nie może wziąć udziału w zebraniu,
powinien skonsultować się z wychowawcą w innym terminie, nie może to
jednak odbywać się w czasie lekcji prowadzonej przez nauczyciela;
2) włączanie się w sprawy klasy i szkoły związane z nauczaniem, wychowaniem,
opieką i profilaktyką;
3) udział w tworzeniu i modyfikacji programów szkoły, w szczególności Programu
Wychowawczego;
4) zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne oraz
zapewnienie mu warunków umożliwiających przygotowanie do zajęć
szkolnych;
5) stosowanie się do przepisów i regulaminów wewnątrzszkolnych;
6) wyrażanie opinii i zgłaszanie wniosków dotyczących istotnych spraw klasy
i szkoły do wszystkich organów szkoły, organu prowadzącego lub Kuratorium
Oświaty w Opolu;
7) współdziałanie z wychowawcą i nauczycielami w sprawach dotyczących
prawidłowego funkcjonowania dziecka w szkole.
3. Rodzice ponoszą pełną finansowo – prawną odpowiedzialność za wszelkie
zniszczenia mienia szkolnego wyrządzone przez ich dzieci. Sposób naprawy
wyrządzonych szkód ustala Dyrektor w porozumieniu z osobami
zainteresowanymi.

11
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Rozdział 3
Szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów
§ 4.
1. Szkoła opracowuje zasady wewnątrzszkolnego oceniania, które zatwierdza rada
pedagogiczna po pozytywnym zaopiniowaniu przez rodziców i uczniów.
2. Wewnątrzszkolne ocenianie jest integralną częścią procesu nauczania i uczenia
się. Ma ono na celu:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego
zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
1a) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie mu informacji
o tym, co zrobił dobrze i jak dalej powinien się uczyć;
2) uchylony;
3) określanie potrzeb edukacyjnych ucznia;
4) kształtowanie pozytywnych postaw;
5) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu, do
samokontroli i samooceny;
6) doskonalenie procesu dydaktyczno – wychowawczego;
7) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach
w nauce, zachowaniu oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia;
8) wdrażanie ucznia do systematycznej pracy;
9) kształtowanie u ucznia umiejętności wyboru wartości pożądanych społecznie
i kierowanie się nimi we własnym działaniu;
10) udzielaniu wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju.
§ 4 a.
1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia i jego zachowanie.
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez
nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości
i umiejętności w stosunku do:
1)
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;
12
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3) 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 stopnia respektowania przez
ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków
określonych w statucie szkoły.
§ 4 b.
1. 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 oraz zajęć dla
mniejszości narodowej, 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.
8) w ocenianiu dopuszcza się możliwość stosowania średniej ważonej.
Szczegóły dotyczące doboru wag znajdują się w PO z danego przedmiotu.
§ 5.
1. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy.
2. Osobą oceniającą poziom kompetencji przedmiotowych jest nauczyciel
przedmiotu, a zachowania wychowawca klasy, który zobowiązany jest uwzględnić
opinie innych członków rady pedagogicznej oraz uczniów.
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3. W przypadku uczniów z trudnościami dydaktycznymi lub wychowawczymi
potwierdzonymi opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innych poradni
specjalistycznych w ustaleniu poziomu kompetencji przedmiotowych pomaga
nauczycielowi danego przedmiotu pedagog szkolny (zajęcia indywidualne
z uczniami).
4. Szkolnemu ocenianiu podlegają wszyscy uczniowie szkoły.
5. Ocenia się wiedzę, umiejętności, sprawności, osiągnięcia i zachowanie uczniów.
6. Nauczyciele do dnia 20 września każdego roku szkolnego informują uczniów
o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie
programu nauczania, o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów
oraz o warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych. Informacje o wymaganiach edukacyjnych
rodzice otrzymują w formie ustnej na pierwszej wywiadówce w roku szkolnym.
Informacje o wymaganiach edukacyjnych z danego przedmiotu są zawarte
w przedmiotowym ocenianiu.
7. Wychowawca klasy informuje uczniów do 20 września i rodziców na pierwszej
wywiadówce roku szkolnego o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania
zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej
oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej
rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Informacja przekazywana jest
w formie ustnej. Spotkanie jest odnotowywane w dzienniku lekcyjnym.
7a. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach
edukacyjnych oraz dostosować formy i metody pracy do potrzeb rozwojowych i
edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
8. Rodzice o postępach swoich dzieci są informowani na klasowych spotkaniach.
9. W przypadku niezadowalających wyników nauczania i zachowania nauczyciel
powinien przeprowadzić indywidualną rozmowę z rodzicami i udokumentować ją
w dzienniku.
10. (uchylony)
11. (uchylony)
12. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. Nauczyciel ustalający ocenę
powinien ją uzasadnić. Uzasadniając ocenę nauczyciel ma obowiązek:
1)
odwoływać się do wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez
ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych,
a 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;
14
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3) wskazać uczniowi jak powinien się dalej uczyć.
12a. (uchylony)
12b. Sprawdzone i ocenione prace ucznia przekazuje się uczniowi do wglądu
w czasie zajęć edukacyjnych, które mają na celu ogólne omówienie
sprawdzonych i ocenionych prac uczniów w danym oddziale, z odwołaniem do
zakresu treści, które obejmowała praca, ze wskazaniem pozytywnych rozwiązań
oraz trudności, na które napotkali uczniowie oraz z udzieleniem wskazówek w
jaki sposób poprawić swoją pracę i w jaki sposób należy dalej się uczyć, aby
pokonać trudności.
12c. Sprawdzone i ocenione prace, uczeń otrzymuje od nauczyciela danych zajęć
edukacyjnych najpóźniej do 15 dni roboczych od dnia ich napisania.
12d. Uczniowi udostępniona jest tylko jego własna praca.
12e. W przypadku nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych, w czasie których
nauczyciel udostępnił sprawdzone i ocenione prace wszystkim obecnym uczniom
w danym oddziale, obowiązkiem nauczyciela jest udostępnienie uczniowi
sprawdzonej i ocenionej pracy pisemnej i krótkie jej omówienie w innym terminie.
12f. Po zapoznaniu się ze sprawdzoną i ocenioną pracą pisemną oraz po jej
omówieniu z nauczycielem uczeń zwraca pracę nauczycielowi w czasie tych
samych zajęć edukacyjnych.
12g. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane rodzicom przez
nauczyciela wychowawcę klasy podczas konsultacji i wywiadówek, które
odbywają się zgodnie z harmonogramem w danym roku szkolnym lub podczas
indywidualnych spotkań.
12h. Na prośbę rodzica nauczyciel przedmiotu omawia sprawdzoną i ocenioną pracę
ucznia.
12i. Dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego
oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu
uczniowi i jego rodzicom.
1) udostępnianie ww. dokumentacji odbywa się na pisemny wniosek skierowany
do dyrektora szkoły, który można złożyć w sekretariacie szkoły w każdym
czasie w godzinach pracy sekretariatu;
2) dyrektor szkoły wskazuje czas i pomieszczenie w szkole, w którym nastąpi
udostępnienie uczniowi lub jego rodzicom ww. dokumentacji. Dokumentacja ta
udostępniana jest uczniowi lub jego rodzicom w obecności dyrektora szkoły
lub w obecności upoważnionego przez dyrektora szkoły nauczyciela.
3) udostępnianie do wglądu uczniowi lub jego rodzicom ww. dokumentacji
odbywa się nie później niż 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku
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w sekretariacie szkoły.
13. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni
psychologiczno - pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej dostosować
wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia z trudnościami w uczeniu się,
z deficytami rozwojowymi, które uniemożliwiają sprostanie wymaganiom
edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.
14. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki
oceniany jest w szczególności 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.
1) W przypadku gdy zajęcia z wychowania fizycznego realizowane w formie
do wyboru przez ucznia są prowadzone przez innego nauczyciela niż
nauczyciel prowadzący zajęcia wychowania fizycznego w formie klasowolekcyjnej, śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć wychowania
fizycznego ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia w formie klasowolekcyjnej po uwzględnieniu opinii nauczyciela prowadzącego zajęcia
wychowania fizycznego w formie do wyboru przez ucznia.
14a. Oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć
dla mniejszości narodowej dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu
umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
15. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli na zakończenie klasy programowo
najwyższej uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej oraz
przystąpił do egzaminu ósmoklasisty.
§ 6.
1. 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.
2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub
informatyki na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych
zajęciach wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii.
3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, uniemożliwia ustalenie
śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona.
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§ 7.
1. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca
danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją
rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem,
w tym zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.
2. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 1, posiadającego orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie
z nauki drugiego języka obcego może nastąpić jedynie na podstawie tego
orzeczenia.
3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego obowiązkowego języka obcego
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się
„zwolniony” .
§ 8.
1. W ocenianiu szkolnym ustala się następującą hierarchię wartości oceny:
1) stosowanie wiedzy w sytuacjach typowych;
2) stosowanie wiadomości w sytuacjach nietypowych;
3) umiejętność interpretacji i uzasadniania;
4) wytrwałość w zdobywaniu wiedzy i umiejętności;
5) znajomość faktów i pojęć.

Wydłużenie etapu edukacyjnego
§ 8 a.
1. W odniesieniu do uczniów realizujących w szkole indywidualne kształcenie
specjalne możliwe jest wydłużenie etapu edukacyjnego.
2. O wydłużeniu etapu edukacyjnego decyduje dyrektor szkoły na wniosek rodzica
ucznia, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej
i uczących nauczycieli.
3. Wydłużenie może wynosić co najmniej 1 rok na każdym etapie edukacyjnym
i może trwać do 18 roku życia ucznia.
4.
Uczeń niepełnosprawny realizuje obowiązek szkolny w wydłużonym etapie
edukacyjnym od nowego roku szkolnego na podstawie uchwały rady pedagogicznej.
Fakt
ten
odnotowany
zostaje
w
dzienniku
lekcyjnym
oraz
w arkuszu ocen ucznia.
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Formy i narzędzia oceniania
§ 9.
1.

Aby określić stan wiedzy i umiejętności ucznia nauczyciel ocenia :
1) odpowiedzi ustne;
2) prace pisemne;
3) prace domowe pisemne i ustne;
4) zadania problemowe;
5)

pracę na lekcji;

6)

inne zadania wynikające ze specyfiki przedmiotu.

2. Dokładny wykaz stosowanych narzędzi i form oceniania zawierają przedmiotowe
systemy oceniania.
3. Uczniowi nieobecnemu na pracy klasowej lub teście sprawnościowym nauczyciel
wyznacza termin na zaliczenie materiału. W przypadku dłuższej usprawiedliwionej
nieobecności ucznia spowodowanej, np. chorobą, nauczyciel, na prośbę ucznia,
organizuje pomoc w wyrównaniu braków.
4. Prace klasowe powinny być robione:
1) nie więcej niż jedna w danym dniu,
2) nie więcej niż dwie prace w tygodniu w klasach 4 – 6 i nie więcej niż trzy w
tygodniu w klasach 7 - 8,
3) praca klasowa powinna być zapowiedziana na tydzień wcześniej,
4) uczeń powinien być poinformowany o zakresie materiału objętego pracą
klasową,
5) nauczyciel oddaje pracę klasową uczniom w ciągu dwóch tygodni, informując
ich o wynikach i kryteriach oceny danej pracy.
5. Prace klasowe i sprawdziany muszą być poprzedzone lekcją utrwalającą.
6. Terminy sprawdzianów i prac klasowych nauczyciel planuje w odpowiedniej
rubryce w dzienniku elektronicznym.
7. Wszystkie prace pisemne, karty obserwacji oraz inne narzędzia dokumentujące
przebieg nauczania ucznia systematycznie gromadzone są przez jeden rok przez
nauczycieli przedmiotów oraz wychowawcę. Nauczyciele ci są odpowiedzialni za
ich przechowywanie i udostępnianie. Wgląd do ww. prac mają uczniowie i ich
rodzice.
8. Nauczyciel zobowiązany jest do recenzji prac pisemnych z języka polskiego.
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9. Po otrzymaniu oceny niedostatecznej lub dopuszczającej uczeń ma prawo do jej
poprawy (zgodnie z ust. 2).
10. Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne w stosunku do uczniów
z opiniami i orzeczeniami poradni psychologiczno – pedagogicznej. Uczniowie ci
oceniani są w szczególności:
1) za rzeczywistą, systematyczną pracę i postępy w zdobywaniu wiedzy;
2) zgodnie z realizowanymi przez nich programem, np. programy szkoły
specjalnej z
obniżonymi wymaganiami z jednego przedmiotu;
3) testami dostosowanymi do poziomu ucznia i zgodnymi z realizowanym przez
niego

programem;

4) uczniowie, którzy mają orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej
o upośledzeniu umiarkowanym i znacznym, oceniani powinni być za
wypowiedzi ustne, prace domowe i systematyczną bieżącą pracę, bez pisania
testów sprawdzających;
5) uczniowie
realizujący
program
w sześciostopniowej skali ocen.

szkoły

specjalnej

są

oceniani

Przyjęte zasady wewnątrzszkolnego oceniania
§ 10.
1. Uchylony.
2. Uchylony.
2a. Uchylony.
2b. Uczeń w trakcie nauki otrzymuje oceny:
1) bieżące;
2) klasyfikacyjne:
a) śródroczne i roczne;
b) końcowe.
2c. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć
edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu
śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania.
2d. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne są ustalane przez nauczycieli
w tygodniu poprzedzającym tydzień, w którym odbywa się zebranie rady
pedagogicznej, na którym rada pedagogiczna zatwierdza wyniki klasyfikacji
śródrocznej lub klasyfikacji rocznej.
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2e. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć
edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w oddziale
klasy programowo wyższej, szkoła w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę
uzupełnienia braków.
2f. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia
z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu
rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania, z tym że w oddziałach klas I- III w przypadku:
1) obowiązkowych

zajęć

edukacyjnych

ustala

się

jedną

roczną

ocenę

roczną

ocenę

klasyfikacyjną z tych zajęć,
2) dodatkowych zajęć edukacyjnych
klasyfikacyjną z tych zajęć.

ustala

się

jedną

2g. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w oddziale klasy programowo najwyższej.
2h. Na klasyfikację końcową składają się:
1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalone w oddziale klasy
programowo najwyższej;
2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja
zakończyła się w oddziale klas programowo niższych;
3) roczna ocena klasyfikacyjna
programowo najwyższej.

zachowania

ustalona

w

oddziale

klasy

2i. 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 upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym są
ocenami opisowymi.
2j. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu
na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
3. Klasyfikowanie śródroczne i roczne, począwszy od klasy IV, polega na
podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych określonych w szkolnym planie
nauczania i ustaleniu oceny zachowania.
1) oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia
edukacyjne, a ocenę zachowania – wychowawca klasy;
2) oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne, ustala się w stopniach według
następującej skali:
a) stopień celujący

-6

skrót – cel.;

b) stopień bardzo dobry

-5

skrót – bdb;
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c) stopień dobry

-4

skrót – db;

d) stopień dostateczny

-3

skrót – dost.;

e) stopień dopuszczający

-2

skrót – dop.;

f) stopień niedostateczny

-1

skrót – ndst.;

3) szczegółowe kryteria wymagań na poszczególne stopnie według powyższej
skali określają zapisy przedmiotowego oceniania z danego przedmiotu;
4) bieżące ocenianie (oceny cząstkowe) uczniów regulują przedmiotowe
oceniania;
4a) ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy
ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach
edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi
dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.
5) dopuszcza się stawianie w dzienniku lekcyjnym przy ocenach cząstkowych
oraz ocenach śródrocznych znaków „+” i „-„ oraz stosowanie zapisów „np.”
(uczeń nieprzygotowany) i „bz” (brak zadania). Zapisem „np.” oraz „bz”
tytułuje się wydzieloną kolumnę w dzienniku lekcyjnym z danego przedmiotu,
a przy nazwisku ucznia umieszcza się datę zgłoszenia „np.” oraz ,,bz”. Liczbę
zgłoszeń „np.” oraz „bz” regulują zapisy w PO z danego przedmiotu.
Nauczyciel danego przedmiotu może również stawiać znak ,,+” oraz ,,-” jako
część oceny na zasadach określonych w PO danego przedmiotu nauczania.
6) uczniom, którzy nie przystąpili do sprawdzianu, klasówki czy pracy klasowej
z powodu nieobecności, pozostawia się pustą rubrykę;
7) uczniowie, którym pozostawiono pustą rubrykę, po powrocie do szkoły mają
obowiązek ustalić z nauczycielem przedmiotu termin zaliczenia sprawdzianu,
pracy klasowej czy klasówki, na której byli nieobecni. W razie niedopełnienia
tego obowiązku w dzienniku wpisuje się symbol „0”, który świadczy o
niedopełnieniu obowiązku.
8) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę
klasyfikacyjną zachowania;
9) o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z wszystkich zajęć
edukacyjnych oraz przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych
zachowania uczniowie i rodzice muszą być poinformowani na miesiąc przed
terminem rady klasyfikacyjnej;
10) o wszystkich ustalonych okresowych i rocznych ocenach z poszczególnych
zajęć edukacyjnych oraz o ustalonej okresowej i rocznej ocenie zachowania
uczniowie informowani są na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem
Rady Pedagogicznej.
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4. Zasady oceniania religii oraz etyki w klasach I – VIII reguluje rozporządzenie
ministra edukacji narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki
religii oraz etyki w publicznych przedszkolach i szkołach.
5. Zarówno w klasach I – III jak i w klasach IV – VIII dla uczniów
z niepełnosprawnością w stopniu lekkim obowiązuje ta sama ocena, która
obowiązuje uczniów z normą intelektualną.
6. Uczeń, który uzyskał roczną ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych
nie otrzymuje promocji do klasy następnej lub nie kończy szkoły podstawowej
z zastrzeżeniem §19 ust.1
7. Uczeń, który powtarza ostatnią klasę szkoły, przystępuje w roku szkolnym,
w którym powtarza oddział klasy, do egzaminu ósmoklasisty.
8. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim otrzymuje z danych
zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną.

Ogólne kryteria wymagań na poszczególne oceny
§ 11. (uchylony)
§ 12.
1. W przypadku ucznia o szczególnych potrzebach edukacyjnych nauczyciel
przedmiotu opracowuje indywidualny zestaw wymagań dostosowany do
aktualnych możliwości ucznia, zgodnie z opinią lub orzeczeniem poradni.
2. Z wymaganiami zostają zapoznani rodzice ucznia, którzy podpisują umowę
określającą warunki zaliczenia opracowanych wymagań oraz zobowiązującą ich
do współpracy w zakresie opanowania przez dziecko podanego materiału.
Umowa podpisana zostaje przez rodzica i nauczyciela uczącego.
3. W razie niewywiązania się z umowy i niezaliczenia wymaganego przez
nauczyciela materiału, uczeń otrzymuje na koniec okresu lub koniec roku ocenę
niedostateczną.
4. Uczniom szczególnie zdolnym, których wiedza i umiejętności wykraczają ponad
poziom wymagań dopełniających, nauczyciel danego przedmiotu zobowiązany
jest opracować indywidualny zestaw wymagań na ocenę celującą.
§ 13.
1. W klasach IV-VIII zachowanie ocenia się (na koniec okresu i koniec roku
szkolnego) zgodnie z sześciostopniową skalą:
1) wzorowe;
2) bardzo dobre;
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3) dobre;
4) poprawne;
5) nieodpowiednie;
6) naganne.
2. W klasach I – III ocena zachowania jest oceną opisową.
3. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów
z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami
opisowymi.
4. Oceniając zachowanie ucznia uwzględnia się:
1) wywiązywanie się z obowiązków;
2) postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej;
3) dbałość o honor i tradycje szkoły;
4) dbałość o piękno mowy ojczystej;
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
7) okazywanie szacunku innym osobom.
5. Śródroczną i roczną ocenę zachowania uczniów klas IV– VIII ustala się na
podstawie obowiązującego w szkole regulaminu.
6. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na ocenę klasyfikacyjną z zajęć
edukacyjnych oraz na promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie
szkoły.
7. (uchylony).

Ocenianie uczniów klas I – III
§ 14.
1. W klasach I – III uczniowie są oceniani w sposób opisowy.
2. Ocena opisowa dostarcza informacji o efektach działań edukacyjnych.
2a. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia
oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych
pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak
wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.
2b. Oceny bieżące z religii oraz etyki wyrażane są skalą cyfrową 1-6.
2c. Oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć
dla mniejszości narodowej dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie

23

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej w Murowie

kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe
w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
3. Uczniowie i rodzice informowani są na bieżąco o postępach w nauce przez
zapisy w dzienniku oraz krótkie recenzje w zeszytach uczniowskich, na kartach
pracy indywidualnej czy wytworach prac uczniowskich według następującej skali:
Oznaczenia

Skala ocen

Wymagania

6

Wspaniale

Pracuje samodzielnie, podejmuje zadania z własnej
inicjatywy, posiada wiadomości i umiejętności wykraczające
poza obowiązujący zakres materiału.

5

Bardzo dobrze

Maksymalny wysiłek mieszczący się w podstawie
programowej.

4

Dobrze

Pracuje samodzielnie, sporadycznie popełnia błędy, dobrze
opanował wiadomości i umiejętności ujęte w podstawie
programowej.

3

Postaraj się

Umiarkowany nakład pracy, często korzysta z pomocy
nauczyciela, popełnia błędy.

2

Musisz jeszcze
popracować

Małe osiągnięcia, mały nakład pracy, zadania wykonuje
głównie z pomocą nauczyciela.

1

Pracuj

Znikomy nakład pracy, bardzo liczne błędy.

4. Wszystkie prace uczniów gromadzone są w segregatorach lub teczkach przez
cały cykl edukacyjny – świadczą o postępach uczniów.
5. W dzienniku lekcyjnym odnotowywane są postępy w określonych dziedzinach
edukacyjnych w sposób przyjęty przez zespół przedmiotowo – metodyczny.
6. Rodzice otrzymują w ciągu roku dwie oceny opisowe :
1) śródroczną ocenę opisową;
2) roczną ocenę opisową (świadectwo promocyjne).
7. Śródroczna ocena opisowa oprócz efektów pracy zawiera zalecenia dla ucznia,
które dotyczą zarówno postępów w nauce, jak i postępów w rozwoju społeczno emocjonalnym.
8. Roczna ocena opisowa z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom opanowania
przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych
w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz
wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężeniem
trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.
9. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z języka obcego oraz języka
mniejszości narodowej są ocenami opisowymi.
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Możliwość poprawy ocen
§ 15.
1. Z każdego przedmiotu uczeń ma prawo poprawić ocenę niedostateczną lub
dopuszczającą za pracę klasową, klasówkę lub sprawdzian.
2. Termin poprawy uczeń uzgadnia z nauczycielem, nie może on jednak przekroczyć
2 tygodni od otrzymania oceny przez ucznia. Niezgłoszenie się przez ucznia
w uzgodnionym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z poprawy oceny.
3. Poprawa ocen niedostatecznych i dopuszczających nie dotyczy kartkówek.

Dokumentowanie osiągnięć edukacyjnych i przekazywanie
informacji rodzicom
§ 16.
1. Informacje o osiągnięciach edukacyjnych ucznia klas IV – VIII zapisywane są
w dzienniku elektronicznym.
2. Pod każdym wpisanym do dziennika stopniem nauczyciel umieszcza (hasłowo)
informację o zakresie materiału, którego dany stopień dotyczy.
3. Rodzice uczniów klas I – III pod koniec każdego okresu otrzymują oceny opisowe
ucznia.
4. Informacje o osiągnięciach i postępach ucznia są przekazywane rodzicom
podczas wywiadówek, konsultacji, zebrań, telefonicznie lub listownie, nie rzadziej
niż dwa razy w okresie oraz na bieżąco w dzienniku elektronicznym.
5. (uchylony).
6. Na 1 miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej
nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca
informują o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć
edukacyjnych:
1) ucznia na poszczególnych godzinach zajęć w rozmowie bezpośredniej
z wpisem tematu lekcji do dziennika lekcyjnego; przewidywane oceny wpisują
do specjalnej rubryki w dzienniku,
2) rodziców ucznia na wspólnym zebraniu rodziców uczniów poszczególnych
oddziałów prowadzonym przez wychowawcę.
7. Informacje o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych wysyłane są
też pocztą (kopia zostaje w dokumentacji szkoły).
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8. O przewidywanej rocznej ocenie zachowania uczeń i jego rodzice (prawni
opiekunowie) informowani są na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem
rady pedagogicznej:
1) uczeń podczas godziny wychowawczej z wpisem tematu lekcji do dziennika
lekcyjnego,
2) rodzice podczas zebrania dla rodziców prowadzonego przez wychowawcę
klasy.
9. Informacja o przewidywanej ocenie nieodpowiedniej lub nagannej zachowania
wysyłana jest też pocztą listem poleconym (kopia pozostaje w dokumentacji
szkoły).

Procedura podwyższenia przewidywanej oceny rocznej
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych
§ 17.
1. Wyniki nauczania i zachowania uczniów są dokumentowane w dziennikach
lekcyjnych i arkuszach ocen, które przechowuje się w dokumentacji szkoły
i archiwizuje zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 17 a.
2. Uczeń lub jego rodzice w ciągu 5 dni od otrzymania informacji
o przewidywanych ocenach rocznych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych mają prawo wnieść do nauczyciela przedmiotu pisemny
umotywowany wniosek o podwyższenie oceny.
1 a. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden
stopień i tylko w przypadku, gdy co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen
cząstkowych jest równa ocenie, o którą się ubiega lub od niej wyższa.
3. Warunki konieczne do spełnienia przez ucznia w celu podwyższenia oceny:
1) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 85 %
(z wyjątkiem usprawiedliwionej nieobecności trwającej co najmniej
2 tygodnie);
2) przystąpienie do wszystkich przewidzianych
sprawdzianów i prac pisemnych;

przez

nauczyciela

form

3) udział w zajęciach wyrównawczych (w przypadku uczniów mających trudności
w nauce);
4) skorzystanie z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form pomocy;
5) udział w konkursach lub zawodach z przedmiotu, którego dotyczy wniosek,
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i odniesienie w nich sukcesów (dotyczy tylko wniosku o ocenę najwyższą);
6) zaistnienie innych ważnych okoliczności uniemożliwiających uzyskanie oceny
wyższej niż proponowana przez nauczyciela (np. długotrwała choroba,
sytuacja rodzinna).
4. Sprawdzenia wiedzy i umiejętności przeprowadza nauczyciel danych zajęć
edukacyjnych najpóźniej na 1 tydzień przed planowanym klasyfikacyjnym
posiedzeniem rady pedagogicznej.
5. Z przeprowadzonych czynności sprawdzających sporządza się krótki protokół,
który zawiera:
1) termin tych czynności;
2) zadania sprawdzające pisemne i ustne;
3) wynik czynności sprawdzających oraz ustaloną ocenę;
4) podpis nauczyciela.
6. Pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców oraz protokół z przeprowadzonych
czynności sprawdzających stanowi dokumentację w /w sprawie. Do protokołu
dołącza się pisemne prace ucznia i informacje o jego ustnych wypowiedziach.
7. Ostateczna

ocena

roczna

nie

może

być

niższa

od

oceny

wcześniej

przewidywanej.

Egzamin klasyfikacyjny
§ 18.
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich
obowiązkowych zajęć edukacyjnych z powodu nieobecności na zajęciach
przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na nie w szkolnym planie zajęć.
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać
egzamin klasyfikacyjny.
3. Na wniosek rodzica uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej
nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.
4. Decyzję rady pedagogicznej otrzymują rodzice
w dokumentacji szkoły.

ucznia. Kopia pozostaje

5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący indywidualny tok lub
program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą.
6. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek nauki poza szkołą nie
obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: plastyka, muzyka, technika
i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi temu nie
ustala się również oceny zachowania.
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7. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania
fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym
dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin tego
egzaminu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
8a. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu
klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego
w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
9. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub
obowiązek nauki poza szkołą przeprowadza powołana przez dyrektora szkoły
komisja w składzie:
1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – przewodniczący;
1a) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne;
2) (uchylony).
3) (uchylony).
9a. W przypadkach określonych w ust. 2 i 3 oraz dla ucznia realizującego
indywidualny tok lub program nauki egzamin przeprowadza nauczyciel danych
zajęć edukacyjnych jako przewodniczący komisji w obecności wskazanego
przez dyrektora nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć
edukacyjnych.
9b. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, który spełnia obowiązek szkolny
lub obowiązek nauki poza szkołą, oraz z jego rodzicami liczbę zajęć
edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzamin w ciągu jednego dnia.
10. Podczas egzaminu może być obecny, jako obserwator, rodzic ucznia.
11. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem ust.7.
12. Pytania egzaminacyjne ustala egzaminator.
13. Stopień trudności pytań powinien odpowiadać kryteriom ocen z danego
przedmiotu wymienionych w przedmiotowym ocenianiu.
14. Z przeprowadzonego egzaminu
zawierający w szczególności:

klasyfikacyjnego

sporządza

się

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 i ćwiczenia egzaminacyjne;
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6) wynik egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.
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. Informację o ustalonych na klasyfikacyjnym egzaminie ocenach rodzice ucznia
otrzymują na piśmie.
17. Ocena ustalona przez nauczyciela na egzaminie jest oceną klasyfikacyjną,
śródroczną lub roczną i nie podlega odwołaniu, z zastrzeżeniem ust. 2 § 21.
18. Ustalona przez nauczyciela w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna
roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna może być zmieniona w wyniku
egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 21.

Egzamin poprawkowy
§ 19.
1. Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę
niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może
zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
2. (uchylony)
3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia
zajęć dydaktyczno-wychowawczych i informuje o nim ucznia oraz jego rodziców
na piśmie. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii
letnich.
4. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem
plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których
egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.
5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły
w składzie:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko
kierownicze – przewodniczący;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia – egzaminator;
3) nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu – członek komisji
(w przypadku gdy nie ma takiego nauczyciela, dyrektor powołuje innego
nauczyciela uczącego w danej klasie).
6. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia może być zwolniony z udziału w pracy
komisji na własną uzasadnioną prośbę lub w przypadku usprawiedliwionej
nieobecności w wyznaczonym terminie egzaminu. W takiej sytuacji dyrektor może
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powołać jako egzaminatora nauczyciela zatrudnionego w innej szkole, ale tylko
w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
7. Zadania
egzaminacyjne
przygotowuje
egzaminator
w
porozumieniu
z nauczycielem tego samego przedmiotu lub metodykiem przedmiotu,
a zatwierdza przewodniczący komisji. Stopień trudności pytań (ćwiczeń, zadań
praktycznych) musi odpowiadać kryteriom wymagań koniecznych do uzyskania
promocji (z uwzględnieniem opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, jeśli
uczeń takową posiada).
8. Z

przeprowadzonego

egzaminu

sporządza

się

protokół,

zawierający

w szczególności : skład komisji, termin egzaminu poprawkowego, nazwę zajęć
edukacyjnych, imię i nazwisko ucznia, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu
poprawkowego oraz uzyskaną ocenę. Do protokołu załącza się pisemne prace
ucznia oraz krótką informację o jego odpowiedziach ustnych. Protokół stanowi
załącznik do arkusza ocen.
9. Uczniowi, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym
terminie, dyrektor szkoły wyznacza następny termin egzaminu, nie później jednak
niż do końca sierpnia.
10. Z egzaminu poprawkowego uczeń otrzymuje wynik pozytywny, jeśli zaliczył co
najmniej 70% punktów z zestawu zadań egzaminacyjnych, a uczeń z
dostosowaniem wymagań – co najmniej 50% punktów z zadań przewidzianych do
wykonania. W szczegółowych sytuacjach o zaliczeniu egzaminu poprawkowego
może decydować rada pedagogiczna.
10 a. W przypadku pozytywnego wyniku egzaminu poprawkowego uczeń
otrzymuje świadectwo najpóźniej dzień przed rozpoczęciem roku szkolnego.
11. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego lub nie przystąpił do niego, nie
otrzymuje promocji i powtarza klasę (z zastrzeżeniem ust. 13).
12. Ustalona przez komisję na egzaminie poprawkowym ocena nie podlega
odwołaniu.
13. Rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego
promować ucznia, który nie zdał egzaminu z jednych obowiązkowych zajęć
edukacyjnych, w przypadku gdy:
1) długotrwała choroba spowodowała duże braki programowe, których uczeń nie
był w stanie uzupełnić do czasu egzaminu;
2) pomimo wkładanego wysiłku (udziału w różnych formach pomocy) uczeń nie
przyswoił treści programowych w stopniu pozwalającym na wystawienie
pozytywnej oceny na egzaminie;
3) niepowodzenia w nauce są spowodowane uzasadnioną, trudną sytuacją
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losową ucznia i pod warunkiem, że te zajęcia są, zgodnie ze szkolnym
planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
14. Ustaleń punktu 13. nie stosuje się do ucznia, który w widoczny sposób lekceważy
obowiązek nauki i nie korzysta z różnych ofert pomocy w wyrównywaniu braków
edukacyjnych oraz do ucznia klasy VIII.
15. 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.

Promowanie ucznia
§ 20.
1. Uczeń klasy I – III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo
wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono
pozytywnie. Wiadomości i umiejętności konieczne, jakie powinien posiąść uczeń
po zakończeniu każdej klasy, aby otrzymać pozytywną ocenę opisową, zawarte
są w zasadach oceniania w klasach I – III.
1a. Na wniosek rodziców(prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody
wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody
rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może postanowić o
promowaniu ucznia klasy I i II do klasy programowo wyższej również w ciągu
roku szkolnego.
2. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do
klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć
edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny
klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem: § 20 ust. 8,
oraz §19 ust. 13.
3. Uczeń, który nie spełnił powyższego warunku, nie otrzymuje promocji i powtarza
tę samą klasę.
4. Promocję z wyróżnieniem otrzymuje uczeń za wzorowe lub bardzo dobre
zachowanie i średnią ocen co najmniej 4,75.
4a. Uczeń, który realizował obowiązek szkolny poza szkołą i w wyniku klasyfikacji
rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen
klasyfikacyjnych co najmniej 4,75, otrzymuje promocję do klasy programowo
wyższej z wyróżnieniem.
5. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu
klasy przez ucznia klas I-III na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu
opinii rodziców (prawnych opiekunów). Decyzja rady pedagogicznej uzasadniona
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jest poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem
zdrowia ucznia.
6. Uczeń szkoły podstawowej, który został zakwalifikowany do kształcenia
specjalnego i ma co najmniej roczne opóźnienie w realizacji programu nauczania,
a który w szkole podstawowej specjalnej uzyskuje oceny uznane za pozytywne
zgodnie z zasadami wewnątrzszkolnego oceniania ze wszystkich zajęć
obowiązkowych oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym programów
nauczania dwu klas, może być promowany uchwałą Rady Pedagogicznej do
klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.
6a. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego
orzeczenie
o
potrzebie
kształcenia
specjalnego
wydane
ze
względu
na
niepełnosprawność umysłową w stopniu umiarkowanym lub znacznym
postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w
indywidualnym programie edukacyjno - terapeutycznym.
7. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć
edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie
programowo wyższej , szkoła powinna w miarę możliwości stworzyć uczniowi
szansę uzupełnienia braków poprzez:
1) ćwiczenia wyrównawcze;
2) dodatkowe zajęcia;
3) indywidualną pracę z uczniem.
8. Ucznia z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym i znacznym
promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając ustalenia zawarte
w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym, w porozumieniu
z rodzicami.
9. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię i etykę do
średniej ocen wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
10. Ocena z religii (etyki) nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy.
11. Jeśli uczeń nie uczestniczył ani w zajęciach z religii, ani z etyki na świadectwie
szkolnym w miejscu przeznaczonym na ocenę z przedmiotu należy wstawić
kreskę („religia/etyka ———), bez jakichkolwiek dodatkowych adnotacji.
12. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i etyki, do średniej ocen
wlicza się oceny klasyfikacyjne uzyskane z obu zajęć.
13. Uczeń kończy szkołę, jeżeli:
1) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć
edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne, z zastrzeżeniem §
32

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej w Murowie

19;
2) przystąpił do egzaminu kończącego naukę w szkole podstawowej.
14. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej
uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen
klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę
klasyfikacyjną zachowania.
15. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię i etykę
do średniej ocen wlicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych
zajęć.
16. Uczeń, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 13 powtarza ostatnią
klasę i przystępuje do egzaminu ośmioklasisty w roku szkolnym, w którym tę
klasę powtarza.

Tryb odwołania od ustalonej oceny z przedmiotu obowiązkowego
§ 21.
1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli
uznają, że roczna ocena z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie
z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenie zgłasza
się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, nie
później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych.
2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych
została wystawiona niezgodnie z przepisami prawa, dyrektor powołuje komisję,
która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie
pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć.
2a Sprawdzian wiadomości i umiejętności z zajęć plastycznych, muzyki, zajęć
technicznych, komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim
formę zadań praktycznych.
3. Termin sprawdzianu dyrektor szkoły ustala z uczniem i jego rodzicami(opiekunami
prawnymi) nie później niż w terminie 5 dni od zgłoszenia zastrzeżeń, o których
mowa w ust.1.
4. W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako
przewodniczący
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne;
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5. Nauczyciel, o którym mowa w ust.4 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy
komisji na własna prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.
W takiej sytuacji dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie
same zajęcia edukacyjne.
6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna nie może być niższa od
oceny ustalonej wcześniej i jest ostateczna, z wyjątkiem rocznej oceny
niedostatecznej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
7. Roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych ustalona jest w drodze
głosowania członków komisji zwykłą większością głosów, a w przypadku równej
liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
8. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający jej skład, termin sprawdzianu,
nazwę zajęć edukacyjnych, imię i nazwisko ucznia, zadania (pytania)
sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Protokół stanowi
załącznik do arkusza ocen.
9. Uchylony
10. Uchylony
11. Ocena niedostateczna roczna w klasach IV – VIII może być zmieniona tylko w
wyniku egzaminu poprawkowego.
12. 12- 20 (uchylone).

Tryb odwołania od ustalonej oceny zachowania
§ 22.
1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli
uznają, że roczna ocena zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami
prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
2. (uchylony)
2a. Zastrzeżenie zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia
rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych.
3. W przypadku stwierdzenia, że ocena została wystawiona niezgodnie z przepisami
prawa, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę zachowania
w drodze głosowania członków komisji zwykłą większością głosów w terminie
5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. W przypadku równej liczby głosów decyduje
głos przewodniczącego komisji.
4. W skład komisji wchodzą :
1) dyrektor szkoły lub inny nauczyciel zajmujący w szkole inne stanowisko
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kierownicze – jako przewodniczący;
2) wychowawca klasy;
3) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne
w danej klasie;
4) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;
5) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;
6) przedstawiciel samorządu uczniowskiego;
7) przedstawiciel rady rodziców.
5. Ustalona przez komisję ocena nie może być niższa od oceny ustalonej wcześniej
i jest ostateczna.
6. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający jej skład, termin posiedzenia,
imię i nazwisko ucznia, wynik głosowania, ustaloną ocenę zachowania wraz
z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.
7. Uchylony.
8. Uchylony.
9. Uchylony.

Prawa ucznia w zakresie oceniania
§ 23.
1. Uczeń ma prawo do nieprzygotowania do lekcji bez konsekwencji otrzymania
oceny niedostatecznej. Liczba nieprzygotowań uzależniona jest od umowy
uczniów z nauczycielem danego przedmiotu. Nie dotyczy to wcześniej
zapowiedzianych form kontroli.
2. Nieprzygotowanie ucznia klas I – III powinno być usprawiedliwione przez jednego
z rodziców (opiekunów) dziecka.
3. Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do lekcji po nieobecności
usprawiedliwionej przez rodziców. W przypadku nieobecności przekraczającej
cztery dni nauki zobowiązany jest w ciągu tygodnia uzupełnić zaległości, a w
ciągu trzech dni zwolniony jest ze sprawdzianów i odpytywania. Konkretny
sposób i termin uzupełnienia braków powinien ustalić z nauczycielem przedmiotu.
4. W szkole możliwe jest zawarcie umowy dotyczącej dodatkowej możliwości
zwolnienia ucznia z odpowiedzi w dniu wylosowania jego numeru z dziennika.
5. Nauczyciel zobowiązany jest do nie zadawania prac domowych z piątku na
poniedziałek.
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6. W pierwszym tygodniu rozpoczynającym rok szkolny oraz w pierwszym tygodniu
drugiego okresu nauczyciele nie stawiają ocen niedostatecznych oraz nie
odnotowują nieprzygotowania ucznia.
7. Sposób odnotowania braku zadań domowych oraz wystawienia za ich brak oceny
niedostatecznej zależy od umowy nauczyciela danego przedmiotu z uczniami.

Nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia edukacyjne
§ 24.
1. Za szczególne osiągnięcia edukacyjne uczeń jest nagradzany.
2. Uczniom przyznaje się świadectwa z wyróżnieniem zgodnie z odrębnymi
przepisami oraz nagrody książkowe.
3. Uczniowie, którzy spełnili wymagania niezbędne do uzyskania świadectwa
z wyróżnieniem, mogą na zakończenie roku szkolnego otrzymać również
jednorazową Nagrodę Wójta Gminy Murów.

System oceny zachowania ucznia
§ 25.
1.
Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę
klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia
zasad współżycia społecznego i norm etycznych.
2.
W klasach I – III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny
klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.
2a. Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono
zaburzenia i odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych
zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na postawie orzeczenia i potrzebie
kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni
psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
3.
Roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV szkoły
podstawowej, ustala się według następującej skali:
1) wzorowe
2) bardzo dobre
3) dobre
4) poprawne
5) nieodpowiednie
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6) naganne
z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a.
4.
Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna
następujące podstawowe obszary:
1. Wywiązywanie się z obowiązków szkolnych:

zachowania

uwzględnia

a) przestrzega regulaminów obowiązujących w szkole (np. dot. obuwia
zmiennego, używania telefonów komórkowych, opuszczania szkoły itd.)
b) systematycznie uczęszcza na zajęcia i nie spóźnia się,
c) przygotowuje się do zajęć (nosi przybory, zeszyt, ćwiczenia i
podręczniki na dany dzień oraz odrabia zadanie domowe).
2. Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej:
a) angażuje się w życie szkoły i klasy (np. przez aktywny udział w
imprezach szkolnych, konkursach, organizacjach szkolnych, …
b) troszczy się o mienie szkolne i estetyczny wygląd klas i szkoły,
c) pracuje na rzecz szkoły i społeczności szkolnej.
3. Dbałość o honor i tradycje szkoły:
a) godnie reprezentuje szkołę na co dzień,
b) rozsławia szkołę poprzez osiągnięcia w nauce, sporcie i kołach
zainteresowań,
c) z szacunkiem odnosi się do symboli narodowych.
4. Dbałość o piękno mowy ojczystej:
a) przeciwstawia się wulgaryzmom i nie używa ich,
b) jest aktywnym czytelnikiem książek, czasopism itp.,
c) pomaga w redagowaniu gazetek szkolnych, kroniki itp.
5. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób:
a) bezpieczne zachowuje się w szkole i poza nią (np. w ruchu drogowym),
b) prezentuje właściwą postawę wobec uzależnień (np. nie nadużywa
telefonu komórkowego),
c) jest świadom zagrożeń i właściwie reaguje w niebezpiecznych
sytuacjach.
6. Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią:
a) prezentuje właściwą postawę wobec pracowników szkoły i uczniów,
b) dba o higienę osobistą,
c) nosi na terenie szkoły przyzwoity, godny ucznia strój i ma estetyczny
wygląd (naturalny kolor włosów, brak makijażu, małe i bezpieczne
kolczyki w uszach, krótkie i naturalne paznokcie, zakryty brzuch i
właściwy dekolt).
7. Okazywanie szacunku innym osobom:
a) używa zwrotów grzecznościowych na co dzień,
b) kłania się pracownikom szkoły w szkole i poza nią,
c) pomaga słabszym, młodszym i potrzebującym pomocy.
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Wychowawca klasy, po analizie uwag pozytywnych i negatywnych ze strony
nauczycieli, na postawie własnych obserwacji, samooceny uczniów i oceny przez ich
kolegów oraz na podstawie opinii wyrażonej przez radę pedagogiczną , dokonuje
oceny zachowania ucznia. W sytuacjach spornych i trudnych wychowawca może
poprosić zespół wychowawczy o pomoc w wystawieniu oceny zachowania.
5.

(uchylony)

6.

Tryb wystawiania oceny z zachowania:
1) (uchylony);
2) na godzinie wychowawczej przed końcem semestru uczeń dokonuje
samooceny i prezentuje opinię o zachowaniu kolegów;
2.a) ocenę zachowania wystawia wychowawca po zasięgnięciu opinii innych
nauczycieli.

7.
W szczególnych przypadkach (m.in. w odniesieniu do uczniów wchodzących
w konflikt z prawem) podczas wystawiania oceny zachowania wychowawcę będzie
wspierał Zespół Opiekuńczo - Wychowawczy.
8.

(uchylony)

9.

Ocenę zachowania obniża się do nagannej niezależnie od liczby osiągniętych

punktów:
1) za jednorazowe wykroczenie powodujące zagrożenie życia lub inny czyn
będący w kolizji z prawem karnym ( np. szantaż, kradzież, dotkliwe pobicie,
celowe zniszczenie mienia, picie alkoholu i palenie papierosów w czasie gdy
uczeń jest pod opieką szkoły, wyłudzanie pieniędzy, molestowanie seksualne,
fałszowanie podpisów i dokumentów, używanie lub rozprowadzanie narkotyków;
2) gdy w poprzednim okresie otrzymał ocenę nieodpowiednią a jego zachowanie
nie uległo poprawie, dopuścił się kolejnych niewłaściwych postępków.
10.
Uczeń który fotografuje, filmuje nagrywa, przetwarza, rozpowszechnia zdjęcia,
filmy lub wszelkie inne możliwe nagrania z udziałem nauczycieli, pracowników szkoły,
koleżanek i kolegów bez ich zgody otrzymuje naganę od dyrektora szkoły.
11.
Dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim obowiązuje ta
sama ocena zachowania, która obowiązuje uczniów z normą intelektualną.
12.
Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów
z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami
opisowymi.
13.

Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej

zachowania ucznia, u którego

stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe należy uwzględnić wpływ
stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia
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o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii
publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni
specjalistycznej.
Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana przez wychowawcę
rocznej oceny zachowania
§ 25 a.
1. Rodzice/prawni opiekunowie ucznia mają prawo ubiegać się o podwyższenie
proponowanej przez wychowawcę rocznej oceny zachowania.
2. Rodzic/opiekun prawny ucznia składa do wychowawcy pisemny wniosek
o ponowne rozpatrzenie oceny zachowania.
3. Wniosek z uzasadnieniem zostaje złożony w terminie do 3 dni od powiadomienia
rodziców/prawnych opiekunów o przewidywanej przez wychowawcę ocenie
zachowania.
4. Warunki ubiegania się o wyższą ocenę zachowania niż przewidywana:
1) rodzice/opiekunowie prawni usprawiedliwili w terminie określonym w statucie
szkoły wszystkie nieobecności na zajęciach edukacyjnych w danym roku
szkolnym;
2) uczeń wywiązał się ze wszystkich zadań powierzonych mu przez szkołę;
3) uczeń wykazał się wyróżniającą postawą w respektowaniu zasad współżycia
społecznego i norm etycznych;
4) uczeń spełnia wymagania na ocenę, o którą się ubiega, ujęte w szkolnym
ocenianiu.
5. Wychowawca uzgadnia z rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia termin rozmowy
wyjaśniającej.
6. Rozmowa musi
pedagogicznej.

się

odbyć

przed

posiedzeniem

klasyfikacyjnym

rady

7. Uczeń, który w wyznaczonym terminie bez usprawiedliwienia nie przystąpi do
rozmowy wyjaśniającej, traci prawo do dalszego ubiegania się o podwyższenie
oceny zachowania.
8. Na rozmowę wyjaśniającą wychowawca może zaprosić w charakterze
obserwatorów: przedstawiciela rady pedagogicznej, pedagoga, rodzica/opiekuna
prawnego danego ucznia, przedstawiciela samorządu klasowego.
9. Przy ustaleniu ostatecznej oceny zachowania wychowawca ma obowiązek wziąć
pod uwagę opinie osób obecnych w czasie rozmowy oraz samoocenę ucznia.

39

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej w Murowie

10. Po rozmowie wyjaśniającej wychowawca ma obowiązek sporządzić protokół,
który zawiera:
1) termin przeprowadzenia rozmowy;
2) ustaloną ocenę ostateczną;
3) uzasadnienie decyzji co do podwyższenia lub pozostawienia oceny
zachowania;
4) podpisy osób biorących udział w rozmowie.
11. Protokół zostaje dołączony do dokumentacji wychowawcy klasy.
12. Ustalona w ten sposób ocena zachowania jest ostateczna.

Ewaluacja Szkolnego oceniania
§ 26.
1. Sprawami monitorowania i ewaluacji wewnątrzszkolnego oceniania zajmuje się
zespół liderów zespołów przedmiotowych.
2. Monitorowanie odbywa się przez cały rok szkolny.
3. Liderzy

zespołów

przedstawiają

uzgodnione

propozycje

zmian

radzie

pedagogicznej.
4. Rada pedagogiczna zatwierdza zmiany uchwałą.

Rozdział 4
Organy szkoły
§ 27.
1. Organami szkoły są:
1) dyrektor szkoły;
2) rada pedagogiczna;
3) rada rodziców;
4) samorząd uczniowski;
5) rzecznik praw ucznia.
2. Organy działające w szkole (oprócz dyrektora) opracowują i uchwalają
regulaminy, w których określają szczegółowe zasady działania. Regulaminy te nie
mogą być sprzeczne ze statutem szkoły i innymi dokumentami wyższego rzędu.
3. Szkoła umożliwia właściwe współdziałanie organów, a w szczególności:
1) zapewnia każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania
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decyzji w granicach swoich kompetencji;
2) zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami
o podejmowanych i planowanych działaniach i decyzjach;

szkoły

3) organizuje wspólne debaty na temat różnych spraw szkolnych, w celu
wymiany poglądów i informacji;
4) umożliwia organizowanie wspólnych imprez z udziałem rodziców, uczniów
i nauczycieli;
5) przyjmuje wnioski organów dotyczące planowania pracy szkoły.
4. W przypadku wystąpienia sytuacji konfliktowych w szkole ustala się następujący
tryb postępowania:
1) spory i nieporozumienia między uczniami jednej klasy rozstrzyga
wychowawca, jeżeli to konieczne, w porozumieniu z samorządem klasowym
i zainteresowanym rodzicem;
2) spory między uczniami różnych klas rozstrzygają wychowawcy tych klas,
jeżeli to konieczne, przy udziale samorządów klasowych, zainteresowanych
rodziców, pedagoga szkolnego bądź rzecznika praw ucznia;
3) nieporozumienie między uczniem a nauczycielem rozstrzyga rzecznik praw
ucznia przy współudziale wychowawcy klasy lub pedagoga;
4) nieporozumienia wynikłe między rodzicem a nauczycielem rozstrzyga dyrektor
szkoły, jeżeli to konieczne w obecności przewodniczącego rady rodziców;
5) w przypadku sporu pomiędzy nauczycielami, zaistniałe nieporozumienie
rozstrzyga dyrektor szkoły lub osoba go zastępująca podczas jego
nieobecności;
6) w sytuacji zaistnienia sporu między organami szkoły, których stroną jest
dyrektor, powoływany jest zespół mediacyjny. W skład zespołu mediacyjnego
wchodzi po jednym przedstawicielu organów szkoły. Dyrektor szkoły
wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole. Gdy z decyzją
zespołu mediacyjnego nie zgadza się jedna ze stron sporu, przysługuje jej
prawo do wniesienia zażalenia do organu prowadzącego lub sprawującego
nadzór pedagogiczny;
7) zaistniałe nieporozumienie może zgłosić każda ze stron konfliktu lub
wychowawca klasy bezpośrednio dyrektorowi szkoły lub przewodniczącemu
rady rodziców;
8) sprawa powinna zostać rozpatrzona w obecności obu zainteresowanych stron
w terminie możliwie najkrótszym;
9) w uzasadnionych przypadkach można powołać negocjatora będącego
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przedstawicielem
pedagogiczny.

organu

prowadzącego

lub

sprawującego

nadzór

Dyrektor szkoły
§ 28.
1. Dyrektor kieruje bieżącą działalnością szkoły, a w szczególności:
1) tworzy warunki do realizacji
i opiekuńczych szkoły;

zadań

dydaktycznych,

wychowawczych

2) opracowuje arkusz organizacji szkoły na dany rok szkolny oraz tygodniowy
rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
3) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego oraz obowiązku przygotowania
przedszkolnego i wydaje decyzje administracyjne w zakresie zezwolenia na
realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku przygotowania przedszkolnego
poza szkołą;
4) organizuje warunki dla prawidłowej realizacji Konwencji o Prawach Dziecka;
5) reprezentuje szkołę na zewnątrz;
6) odpowiada za wewnętrzne mierzenie jakości pracy szkoły, zgodnie z przyjętą
organizacją mierzenia;
7) jako przewodniczący szkolnej komisji egzaminacyjnej odpowiada za
organizację i przebieg egzaminu w kl. VIII, zgodnie z odrębnymi przepisami;
8) sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami;
9) przewodniczy radzie pedagogicznej i realizuje jej uchwały oraz wstrzymuje
uchwały niezgodne z przepisami;
10) przydziela nauczycielom, w uzgodnieniu z radą pedagogiczną, prace i zajęcia
dodatkowe;
11) zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań oraz ich doskonaleniu
zawodowym;
12) wspomaga nauczycieli w awansie zawodowym, wyznacza opiekuna stażu;
13) dokonuje oceny pracy nauczycieli i oceny dorobku zawodowego;
14) prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami;
15) zatrudnia i zwalnia pracowników zgodnie z odrębnymi przepisami;
16) współdziała z organizacjami związkowymi
odrębnymi przepisami;

w zakresie przewidzianym

17) przyznaje nagrody i wymierza kary pracownikom szkoły;
18) występuje z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień
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dla pracowników szkoły;
19) wydaje polecenia służbowe i zarządzenia dotyczące różnych obszarów
działalności szkoły;
20) opracowuje i realizuje plan finansowy szkoły, stosownie do przepisów
określających zasady gospodarki finansowej szkół;
21) administruje zakładowym
z ustalonym regulaminem;

funduszem

świadczeń

socjalnych,

zgodnie

22) sprawuje nadzór nad działalnością administracyjno – gospodarczą szkoły;
23) współpracuje z radą rodziców i samorządem uczniowskim;
24) organizuje radę rodziców pierwszej kadencji;
25) rozstrzyga sprawy sporne między organami szkoły;
26) podejmuje decyzje o przełożeniu lub zawieszeniu zajęć dydaktycznych
z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami;
27) współdziała ze szkołami wyższymi i zakładami kształcenia nauczycieli
w organizacji praktyk pedagogicznych;
28) po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej dopuszcza do użytku szkolnego
zaproponowane przez nauczycieli programy nauczania;
29) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego ucznia oraz zaleceń wynikających z opinii wydanych
dla ucznia;
30) organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną w formach i na zasadach
określonych w statucie;
31) stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych
organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem jest
działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacanie form działalności
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej;
32) dokonuje zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów
ćwiczeniowych w ramach dotacji celowej właściwego ministra;
33) dyrektor szkoły w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń (wydanych
przez wizytatora) jest obowiązany powiadomić:
a) organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń;
b) organ prowadzący szkołę o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie ich
realizacji.
34) w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje uczniom nauczanie
indywidualne na zasadach określonych w statucie;
35) powołuje spośród nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w szkole zespoły
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przedmiotowe, problemowo – zadaniowe, zespoły do spraw pomocy
psychologiczno – pedagogicznej;
36) zwalnia uczniów z zajęć WF-u lub wykonywania określonych ćwiczeń
fizycznych, plastyki, techniki i informatyki w oparciu o odrębne przepisy;
37) udziela zezwoleń na indywidualny program nauczania (IPN) lub indywidualny
tok nauczania (ITN) zgodnie z zasadami określonymi w statucie;
38) występuje do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej
szkoły podstawowej w przypadkach określonych w statucie;
39) powołuje komisje, których zadaniem jest realizacja bieżących zadań szkoły;
40) dba o właściwe wyposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne;
41) organizuje prace konserwacyjno – remontowe;
42) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.
2. Dyrektor szkoły upoważnia spośród członków rady pedagogicznej nauczyciela,
który podczas nieobecności dyrektora, na podstawie porozumienia z organem
prowadzącym, pełni obowiązki wskazane w porozumieniu.
3. Dyrektor szkoły, w razie potrzeby, może powołać spośród pracowników szkoły
zespół doradczy do realizacji zadań w różnych obszarach działalności szkoły.

Rada pedagogiczna
§ 29.
1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez radę rodziców,
2) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
3) podejmowanie uchwał w sprawie:
a) innowacji;
b) eksperymentów pedagogicznych po zaopiniowaniu ich projektów przez
radę rodziców.
4) opracowanie i uchwalenie wewnątrzszkolnego planu doskonalenia
zawodowego nauczycieli (WDN) oraz wprowadzenie do niego zmian;
5) podejmowanie uchwał w sprawie przeniesienia ucznia do innej szkoły;
6) zatwierdzanie szkolnych regulaminów o charakterze wewnętrznym;
7) zatwierdzanie wniosków wychowawców klas i innych nauczycieli w sprawie
przyznawania uczniom nagród i wyróżnień oraz udzielania kar;
8) opracowanie i uchwalenie wewnątrzszkolnego oceniania;
9) opracowanie i uchwalenie programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły;
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10) delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora
szkoły;
11) wykonywanie kompetencji przewidzianych dla rady szkoły zgodnie z ustawą
o systemie oświaty;
12) uchwalanie projektu statutu lub zmian do istniejącego statutu;
13) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w celu
doskonalenia pracy szkoły;
14) wskazanie sposobu dostosowania warunków lub form przeprowadzenia
egzaminu ósmoklasisty do potrzeb i możliwości danego ucznia, wybranego
spośród dostosowań wskazanych w komunikacie dyrektora OKE.
2. Do kompetencji opiniodawczych rady pedagogicznej należą w szczególności:
1) organizacja pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych;
2) projekt planu finansowego szkoły;
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i innych
wyróżnień;
4) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych
prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
5) wnioski wychowawców w sprawie pomocy materialnej dla uczniów (w tym
stypendiów);
6) propozycje standardów oceny pracy nauczyciela;
7) zaproponowane przez nauczycieli:
a) programy nauczania;
b) szkole zestawy podręczników i materiałów edukacyjnych.
8) propozycje dyrektora dotyczące realizacji dwóch obowiązkowych godzin
wychowania fizycznego w klasach IV – VIII;
9) zezwolenia na indywidualny program edukacyjny (IPE) lub indywidualny tok
nauczania (ITN);
10) zaproponowane przez dyrektora dni wolne od zajęć dydaktycznych.
3. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem w sprawach:
1) doskonalenia organizacji nauczania i wychowania;
2) oceny pracy nauczyciela;
3) ogłoszenia konkursu na dyrektora (wniosek do organu prowadzącego).
4. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę
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o odwołanie z funkcji dyrektora szkoły. Organ prowadzący szkołę przeprowadza
postępowanie wyjaśniające i w ciągu 14 dni powiadamia o jego wyniku radę
pedagogiczną.
5. Rada pedagogiczna zasięga opinii rodziców i uczniów w następujących
sprawach:
1) rocznego planu pracy szkoły;
2) wewnątrzszkolnego oceniania;
3) kar dyscyplinarnych uczniów;
4) praw i obowiązków uczniów;
5) wniosków dotyczących bieżących spraw szkoły w różnych obszarach jej
działania.
6. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji zadań
dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. W skład rady wchodzą wszyscy
pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w szkole. Zasady funkcjonowania rady
pedagogicznej określa regulamin uchwalony przez radę
7. Rada pedagogiczna obraduje na zebraniach lub w powołanych przez siebie
zespołach. Zebrania plenarne są organizowane przed rozpoczęciem roku
szkolnego, pod koniec każdego okresu w związku z zatwierdzeniem wyników
klasyfikacji dokonaniem analizy pracy szkoły oraz na bieżąco w miarę potrzeb.
8. W zebraniach mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez
przewodniczącego za zgodą lub na wniosek członków RP.
9. Zebrania rady pedagogicznej zwołuje dyrektor szkoły. Mogą być one również
organizowane na wniosek „lidera” WDN, organu sprawującego nadzór
pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę, przewodniczącego rady rodziców
albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
10. Posiedzenia rady pedagogicznej są protokołowane w ponumerowanej
i opieczętowanej księdze protokółów, która stanowi podstawową dokumentację
szkoły.
11. Protokół sporządza się w ciągu 14 – u dni od daty zebrania, a w ciągu 21 dni
członkowie RP zapoznają się z jego treścią i zgłaszają przewodniczącemu
ewentualne poprawki, które są wprowadzane do protokółu na następnym
posiedzeniu rady pedagogicznej.
12. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy członków rady i mają charakter aktu prawnego.
Uchwały rady pedagogicznej są numerowane kolejno w każdym roku szkolnym.
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13. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa
i powiadamia o tym fakcie organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór
pedagogiczny. Organy te, w porozumieniu, uchylają uchwałę w razie stwierdzenia
jej niezgodności z prawem. Rozstrzygnięcie organu nadzorującego jest
ostateczne.
14. Członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania spraw
poruszanych na posiedzeniach, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub
ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

Rada rodziców
§ 30.
1. W szkole działa rada rodziców zgodnie z uchwalonym przez siebie regulaminem,
której celem jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie
działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły.
2. W skład rady rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych,
wybranych przez zebranie rodziców uczniów danej klasy na pierwszym zebraniu
rodziców w każdym roku szkolnym.
3. Rada rodziców na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie prezydium,
jako organ wewnętrzny, kierujący pracami rady rodziców.
4. Do zadań rady rodziców należy:
1) opracowanie planu swojej działalności na dany rok szkolny;
2) organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji
celów i zadań szkoły;
3) gromadzenie funduszy (z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł)
do wspierania statutowej działalności szkoły;
4) pomoc rodzicom w uzyskaniu informacji na temat wychowania i kształcenia
ich dzieci;
5) przekazywanie rodzicom informacji na temat pracy szkoły.
5. Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej, dyrektora szkoły
samorządu uczniowskiego i rzecznika praw ucznia z wnioskami i opiniami
dotyczącymi wszystkich spraw szkoły, a w szczególności dotyczących:
1) szkolnego zestawu programów nauczania;
2) wewnątrzszkolnego oceniania;
3) planu pracy placówki;
4) przedstawionych przez dyrektora propozycji realizacji dwóch obowiązkowych
godzin zajęć wychowania fizycznego w kl. IV – VIII.
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15. Do kompetencji rady rodziców należy:
1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo –
profilaktycznego. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku
szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu
wychowawczo – profilaktycznego, program ten ustala dyrektor szkoły
w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program
ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia przez radę
rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną nowego programu.
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształceni lub
wychowania.
7. Rada rodziców może delegować przedstawicieli do składu komisji konkursowej
na dyrektora szkoły.
8. W przypadku nierespektowania uprawnień rady rodziców przez dyrektora szkoły
lub podlegających jemu pracowników przewodniczący rady rodziców może złożyć
pisemne zażalenie do organu prowadzącego. Dyrektor szkoły udziela
wyczerpującego wyjaśnienia w tej sprawie ustnie lub pisemnie w ciągu 14 dni.
9. W przypadku nieudzielenia wyczerpującej odpowiedzi na złożone zażalenie rada
rodziców ma prawo zwrócenia się o rozstrzygnięcie problemu do organu
prowadzącego szkołę.
10. Członkowie rady rodziców mogą uczestniczyć w szkoleniowych i analitycznych
posiedzeniach rady pedagogicznej.

Samorząd uczniowski
§ 31.
1. W szkole działa samorząd uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
2. Wybrane w demokratycznych wyborach organy samorządu są jedynymi
reprezentantami ogółu uczniów.
3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony
przez ogół uczniów.
4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
5. Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski
i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji
podstawowych praw uczniów, takich jak:
1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem
i stawianymi wymaganiami;
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
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3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie
właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania
i zaspokajania własnych zainteresowań;
4) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej;
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz
rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi
szkoły, w porozumieniu z dyrektorem szkoły;
6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
6. Samorząd uczniowski opiniuje w szczególności:
1) program wychowawczo - profilaktyczny szkoły;
2) wewnątrzszkolne ocenianie.
7. Samorząd ma prawo poprosić każdego członka rady pedagogicznej i rady
rodziców o pomoc w realizacji zadań.
8. Samorząd uczniowski, na prośbę dyrektora, może wyrazić opinię o pracy
nauczyciela.
9. Samorząd reprezentuje interesy uczniów w zakresie przestrzegania zasad
wewnątrzszkolnego oceniania.
10. W razie nieprzestrzegania zasad wymienionych w ust. 9. ustala się co następuje:
1) uczeń zgłasza swoje zastrzeżenie do przewodniczącego SU lub rzecznika
praw ucznia;
2) przewodniczący SU, w uzgodnieniu z opiekunem, przedstawia sprawę
pedagogowi;
3) pedagog rozstrzyga sporne kwestie z nauczycielem przedmiotu;
4) Sprawy nierozstrzygnięte kierowane są do dyrektora szkoły, którego decyzja
w spornej sprawie jest ostateczna.
11. Członkowie samorządu mogą uczestniczyć w szkoleniowych i analitycznych
posiedzeniach rady pedagogicznej.
12. Samorząd uczniowski może wnioskować do dyrektora szkoły o powołanie
rzecznika praw ucznia oraz dokonuje jego wyboru zgodnie ze stosownym
regulaminem.
13. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania
z zakresu wolontariatu oraz ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.
14. Na terenie szkoły, jako forma samorządności, może działać spółdzielnia
uczniowska, która jest organizacją uczniów prowadzoną przez nich samodzielnie
pod

opieką

nauczyciela

i

działającą
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Rzecznik praw ucznia
§ 31 a.
15. Samorząd uczniowski ma prawo powołać w szkole Rzecznika Praw Ucznia.
Rzecznikiem może zostać uczeń, nauczyciel lub nauczyciel i uczeń.
16. Wyboru rzecznika praw ucznia dokonują wszyscy uczniowie szkoły w tajnych
wyborach przeprowadzanych przez samorządu uczniowski.
17. Kadencja rzecznika trwa 3 lata. Ta sama osoba może pełnić funkcję wielokrotnie.
18. Rzecznik może zrezygnować z pełnienia funkcji przed upływem kadencji.
19. Rada pedagogiczna podejmuje uchwałę w sprawie odwołania rzecznika na
wniosek co najmniej 2/3 głosów liczby uczniów lub 2/3 liczby głosów nauczycieli.
20. Rzecznik stoi na straży praw dziecka i ucznia wynikających z regulaminów,
statutu szkoły i innych przepisów prawa.
21. Rzecznik przy wykonywaniu swoich zadań:
1) kieruje się dobrem ucznia;
2) podejmuje działania zmierzające do ochrony ucznia przed przemocą,
okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem oraz innym złym
traktowaniem;
3) podejmuje działania na wniosek zainteresowanego lub z własnej inicjatywy,
biorąc pod uwagę w szczególności informacje wskazujące na naruszenie praw lub
dobra ucznia;
4) nie ustanawia praw, ale może sugerować, iż istnieje potrzeba zmiany lub
ustanowienie nowych praw;
5) informuje uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia.
22. Rzecznik udziela pomocy uczniom w przypadku nie przestrzegania praw ucznia
wymienionych w statucie szkoły, zgodnie z trybem postępowania:
1) Zapoznanie się z opiniami zainteresowanych stron;
2) Podjęcie mediacji ze stronami;
3) Zasięgnięcie opinii wychowawcy klasy, pedagoga i psychologa szkolnego
4) Po rozpatrzeniu sprawy wydaniu opinii zainteresowanym stronom, czy zostały
naruszone ich prawa.
23. W przypadku trudności z rozstrzygnięciem sporu rzecznik kieruje sprawę do
dyrektora szkoły z prośbą o pomoc w rozstrzygnięciu sprawy.
24. Dyrektor rozpatruje sprawę i informuje strony o wyniku wydanej opinii.
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Rozdział 5
Organizacja szkoły
§ 32.
1. Struktura organizacyjna szkoły obejmuje klasy I – VIII.
2. Szkolny Zestaw Programów Nauczania
- Profilaktyczny szkoły tworzą spójną całość.

oraz

Program

Wychowawczo

3. Nauczyciel wnioskuje do dyrektora szkoły o dopuszczenie wybranego przez
siebie, modyfikowanego lub własnego programu nauczania do realizacji
i wpisania do Szkolnego Zestawu Programów Nauczania, zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
4. Program Wychowawczo – Profilaktyczny szkoły uchwala Rada Pedagogiczna po
zasięgnięciu opinii Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego.
5. W skład Szkolnego Zestawu Programów Nauczania wchodzi również Program
Wychowawczo - Profilaktyczny Szkoły uchwalony przez Radę Pedagogiczną po
zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.
6. Rok szkolny podzielony jest na dwa okresy.
7. Termin rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, ferii zimowych i letnich oraz
przerw świątecznych ustala każdorazowo Minister Edukacji Narodowej w drodze
rozporządzenia.
8. Termin dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych ustala Dyrektor po
zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców..
9. Tygodniowy rozkład zajęć dydaktyczno – wychowawczych, określony dla każdego
oddziału szkolnego, jest realizowany w ciągu pięciu dni tygodnia.
10. W szkole mogą być prowadzone innowacje pedagogiczne i eksperymenty
zgodnie z przepisami Prawa Oświatowego.
§ 33.
1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.
2. Przeciętna liczba uczniów w oddziale
z obowiązującą uchwałą Rady Gminy.

szkolnym

powinna

być

zgodna

2a. Zajęcia edukacyjne w oddziałach klas I – III są prowadzone w oddziałach
liczących nie więcej niż 25 uczniów.
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2b. W przypadku przyjęcia z urzędu ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły do
oddziału kas I – III dyrektor szkoły po poinformowaniu rady oddziałowej
rodziców dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów jest większa niż liczba
określona w ust. 2a.
2c. Na wniosek rady oddziałowej oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego
dyrektor szkoły może odstąpić od podziału, o którym mowa w ust. 2b,
zwiększając liczbę uczniów w oddziale ponad liczbę określoną w ust. 2a.
2d. Liczba uczniów w oddziale klas I – III może być zwiększona nie więcej niż
o 2 uczniów.
2e. Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I – III zostanie zwiększona zgodnie
z ustępem 2c i 2d, w szkole zatrudnia się nauczyciela, który wspiera
nauczyciela prowadzącego zajęcia w takim oddziale.
2f. Oddział ze zwiększoną liczbą uczniów może funkcjonować w ciągu całego
etapu edukacyjnego.
3. Przy podziale na oddziały decyduje liczba uczniów z obwodu ustalonego dla
szkoły, o ile nie zostały przyjęte odrębne porozumienia w tej sprawie.
4. Szkoła stosuje na niektórych zajęciach szkolnych podział na grupy, oddziałowe
lub międzyoddziałowe, zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach
w sprawie ramowych planów nauczania.
5. W szkole mogą być tworzone oddziały międzynarodowe, do których warunki i tryb
przyjmowania uczniów określają odrębne przepisy.

Rozdział 6
Organizacja nauczania, wychowania i opieki
§ 34.
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku
szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora
każdego roku, na podstawie ramowego planu nauczania oraz planu finansowego
szkoły. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę.
2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę
pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę zajęć
i przedmiotów obowiązkowych oraz liczbę godzin zajęć nadobowiązkowych,
w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych oraz inne informacje
określone stosownym rozporządzeniem ministra edukacji narodowej.
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3. Liczba zajęć nadobowiązkowych zależy od zdiagnozowanych potrzeb oraz
posiadanych w danym roku szkolnym środków finansowych.
§ 35.
1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych
i wychowawczych dla poszczególnych oddziałów szkolnych określa tygodniowy
rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego
arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny
pracy.
2. Tygodniowy rozkład zajęć w klasach I-III określa ogólny przydział czasu na
poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania. Szczegółowy
rozkład dzienny zajęć ustala nauczyciel prowadzący daną klasę.
3. Organ prowadzący szkołę może zwiększyć liczbę obowiązujących godzin zajęć
edukacyjnych w danym roku szkolnym o 4 godziny tygodniowo dla każdej z klas
I – III i 3 godziny tygodniowo dla każdej z klas IV – VIII.
4. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia
prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.

dydaktyczno-wychowawcze

5. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
6. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania
godziny lekcyjnej (w czasie od 30 do 60 minut), zachowując ogólny czas zajęć
ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
7. Przerwy międzylekcyjne trwają 5 minut, z wyjątkiem przerwy śniadaniowej po 2.
lekcji, która trwa 10 minut i obiadowej po 5. lekcji – 20 minut
§ 36.
1. Nauczanie języka mniejszości narodowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
2. Zajęcia edukacyjne „wychowanie do życia w rodzinie” są realizowane zgodnie
z odrębnymi przepisami.

Egzamin ósmoklasisty
§ 37.
1. W szkole przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty, do którego przystępują
uczniowie VIII klasy.
2. Szczegółowe
zasady przeprowadzania
egzaminu
określają
przepisy
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków
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i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz rozporządzenia MEN
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy
programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, w tym dla uczniów
z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz Informacja
o sposobie organizacji i przebiegu egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w danym
roku szkolnym ogłoszona w BIP na stronie internetowej Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej.
3. Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń musi do
niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.
4. Egzamin przeprowadza się w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej
Komisji Egzaminacyjnej. Uczeń, który nie przystąpi do niego w tym terminie
z przyczyn losowych lub zdrowotnych, może przystąpić do egzaminu
ósmoklasisty w terminie dodatkowym.
5. Sytuacje, w których uczeń nie przystępuje do egzaminu oraz przypadki zwalniania
uczniów z egzaminu ósmoklasisty określają w/w przepisy.
6. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie
niepełnosprawni, niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem
społecznym przystępują do egzaminu ósmoklasisty zgodnie z ogólnym
harmonogramem i według obowiązujących wymagań egzaminacyjnych,
w warunkach lub formach dostosowanych do ich potrzeb:
1) uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz z zaburzeniami
komunikacji językowej na podstawie opinii poradni psychologiczno –
pedagogicznej;
2) uczniowie z chorobami przewlekłymi na podstawie orzeczenie o potrzebie
indywidualnego nauczania;
3) uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo na podstawie zaświadczenia
o stanie zdrowia, wydanego przez lekarza;
4) uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na
podstawie tego orzeczenia.
7. Zaświadczenie o stanie zdrowia, orzeczenie lub opinię poradni psychologicznopedagogicznej należy przedłożyć dyrektorowi szkoły nie później niż do
15 października. Jeżeli dokument został wydany po tym terminie – należy go
złożyć niezwłocznie po otrzymaniu.
8. Sposób dostosowania warunków lub form przeprowadzania egzaminu
ósmoklasisty do potrzeb i możliwości danego ucznia wskazuje rada
pedagogiczna, wybierając spośród dostosowań wskazanych w komunikacie
dyrektora CKE.
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9. Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel ma obowiązek – do
30 września – poinformować rodziców o możliwych sposobach dostosowania
warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. Nie później niż do
20 listopada dyrektor szkoły przekazuje rodzicom ucznia na piśmie informację
o sposobie dostosowania warunków lub form egzaminu przyznanych uczniowi
przez radę pedagogiczną. Jeżeli konieczność dostosowania warunków i form
egzaminu nastąpiła po 20 listopada – dyrektor szkoły niezwłocznie zawiadamia
rodziców ucznia oraz dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej o przyznanych
przez radę pedagogiczną dostosowaniach.
10. W szczególnych przypadkach wynikających ze stanu zdrowia lub
niepełnosprawności ucznia, za zgodą dyrektora okręgowej komisji
egzaminacyjnej, egzamin ósmoklasisty może być przeprowadzony w innym
miejscu niż szkoła, np. w domu ucznia. Wniosek w tej sprawie składa dyrektor
szkoły w porozumieniu z rodzicami ucznia do ok. 15 stycznia.
11. Zaświadczenie o wynikach egzaminu uczeń otrzymuje wraz ze świadectwem,
w dniu zakończenia szkoły.

Organizacja obowiązkowych i dodatkowych zajęć dla uczniów
§ 38.
1. Szkoła prowadzi następujące formy działalności dydaktyczno-wychowawczej:
1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne
z zakresu kształcenia ogólnego;
2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:
a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny
nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz
program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu
programów nauczania;
c) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;
d) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
e) zajęcia
rozwijające
zainteresowania
i
uzdolnienia
uczniów,
w szczególności w celu kształtowania ich aktywności i kreatywności,
zajęcia w kołach zainteresowań – przedmiotowych, artystycznych oraz
Uczniowskiego Klubu Sportowego (UKS);
f) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego;
g) zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla uczniów z odchyleniami w prawidłowej
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budowie i postawie oraz przewlekle chorych;
3) na życzenie rodziców naukę religii lub etyki;
4) dla uczniów, których rodzice złożyli w szkole stosowną deklarację, naukę
języka ojczystego oraz własnej historii i kultury;
5) zajęcia wychowania do życia w rodzinie.
2. Zajęcia wymienione w ust. 1 pkt c, e i f mogą być prowadzone także z udziałem
wolontariuszy.
3. Zajęcia, o których mowa w pkt f, są organizowane dla uczniów klasy VII i VIII.

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna
§ 39.
1. Szkoła organizuje uczniom, rodzicom i nauczycielom pomoc psychologiczno pedagogiczną na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
1 a. Pomoc psychologiczno –pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na
rozpoznawaniu
i
zaspakajaniu
indywidualnych
potrzeb
rozwojowych
i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości
psychofizycznych ucznia i 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.
2. 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 lub 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, kontaktami środowiskowymi;
12) z trudnościami adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze
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zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym
kształceniem za granicą.
2a. Wymagania edukacyjne dostosowuje do indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych w przypadku ucznia:
1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie
tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie
edukacyjno-terapeutycznym;
2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na
podstawie tego orzeczenia i zindywidualizowanej ścieżki kształcenia.
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
psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych
możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli
i specjalistów.
5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania
przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania
fizycznego na podstawie tej opinii.
2b.

Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni
specjalistycznej
o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie
wcześniej niż po ukończeniu III klasy i nie później niż do ukończenia szkoły
podstawowej.

3. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów
i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu
problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności
wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy udzielanej uczniom.
4. Korzystanie z
i nieodpłatne.

pomocy

psychologiczno-

pedagogicznej

jest

dobrowolne

5. Pomoc psychologiczno- pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły, a udzielają jej
uczniom nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści
(psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi i terapeuci
pedagogiczni).
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6. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna jest organizowana i udzielana we
współpracy z:
1) rodzicami uczniów;
2) poradniami
psychologicznospecjalistycznymi;

pedagogicznymi,

w

tym

poradniami

3) placówkami doskonalenia nauczycieli;
4) innymi szkołami i placówkami;
5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz
rodziny, dzieci i młodzieży.
7. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:
1) ucznia;
2) rodziców ucznia;
3) nauczyciela,
wychowawcy
grupy
prowadzącego zajęcia z uczniem;

wychowawczej

lub

specjalisty,

4) poradni;
5) dyrektora szkoły;
6) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej;
7) pomocy nauczyciela;
8) pracownika socjalnego;
9) asystenta rodziny;
10) kuratora sądowego;
11) asystenta nauczyciela lub asystenta wychowawcy świetlicy;
12) organizacji pozarządowej lub innej instytucji działającej na rzecz rodziny,
dzieci i młodzieży.
8. W szkole pomoc psychologiczno- pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej
pracy z uczniem oraz w formie:
1) klas terapeutycznych:
a) dla uczniów wykazujących jednorodne lub sprzężone zaburzenia,
wymagających dostosowania organizacji procesu nauczania do ich
specyficznych potrzeb edukacyjnych oraz długotrwałej pomocy
specjalistycznej;
b) nauczanie jest tu prowadzone według realizowanych w szkole programów
nauczania, z uwzględnieniem konieczności dostosowania metod i form
realizacji do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
możliwości psychofizycznych uczniów;
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c) oddziały klas terapeutycznych organizowane są z początkiem roku
szkolnego w przypadku zaistnienia w szkole takiej potrzeby;
d) liczba uczniów w oddziale kasy nie może przekraczać 15 osób;
e) objęcie ucznia nauką w oddziale klasy terapeutycznej wymaga opinii
poradni psychologiczno-pedagogicznej;
2) zajęć rozwijających uzdolnienia:
a) dla uczniów szczególnie uzdolnionych;
b) prowadzi się je przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy;
c) liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8 osób;
3) zajęć dydaktyczno- wyrównawczych:
a) dla uczniów 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 nie może przekraczać 5;
b) logopedycznych dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują
zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba
uczestników tych zajęć nie może przekraczać 4;
c) rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne - dla uczniów
przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba
uczestników zajęć nie może przekraczać 10, chyba że zwiększenie liczby
uczestników jest uzasadnione potrzebami uczniów;
5) porad i konsultacji;
6) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;
7) zajęć związanych z wyborem kształcenia i zawodu;
8) warsztatów;
9) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia - jest organizowana dla uczniów,
którzy mogą uczęszczać do szkoły, ale ze względu na trudności
w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia, nie mogą
realizować wszystkich zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym
i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych
potrzeb edukacyjnych;
10) indywidualnego toku nauczania;
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11) Indywidualnego programu nauczania.
9. Rodzicom i nauczycielom pomoc psychologiczno- pedagogiczna jest udzielana
w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
10. Objęcie ucznia nauką w klasie terapeutycznej oraz zindywidualizowaną ścieżką
wymaga opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni
specjalistycznej, z której wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie.
10 a. Zindywidualizowana ścieżka obejmuje wszystkie zajęcia edukacyjne, które są
realizowane wspólnie z oddziałem szkolnym oraz indywidualnie z uczniem.
10 b. Uczeń objęty zindywidualizowaną ścieżką realizuje programy nauczania
z dostosowaniem metod i form ich realizacji do jego indywidualnych potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w szczególności
potrzeb wynikających ze stanu zdrowia.
11. Udział ucznia w zajęciach dydaktyczno- wyrównawczych, zajęciach rozwijających
uzdolnienia oraz zajęciach specjalistycznych wymaga zgody rodziców (prawnych
opiekunów).
12. Na wniosek rodziców ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie
indywidualnego nauczania dyrektor szkoły organizuje takie nauczanie zgodnie
z odrębnymi przepisami.
12 a. Warunki i tryb udzielania zezwoleń oraz realizacji indywidualnego programu
lub toku nauczania w Publicznej Szkole Podstawowej w Murowie reguluje
zarządzenie dyrektora szkoły.
13. W razie potrzeby dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem prowadzącym
przydziela dodatkowe godziny na prowadzenie indywidualnych zajęć
rewalidacyjnych z uczniami niepełnosprawnymi. Organizację tych zajęć regulują
odrębne przepisy.
14. Nauczyciele oraz specjaliści rozpoznają odpowiednio indywidualne potrzeby
rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów,
w tym ich zainteresowania i uzdolnienia.
15. Nauczyciele oraz specjaliści prowadzą w szczególności
pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniami, mającą na celu:

obserwację

1) rozpoznanie u uczniów trudności w uczeniu się, w tym – w przypadku uczniów
klasy I- III – deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych oraz
ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się lub w przypadku
uczniów klas IV –VIII specyficznych trudności w uczeniu się, a także w obu
grupach potencjału ucznia i jego zainteresowań;
2) rozpoznanie u uczniów szczególnych uzdolnień;
3) wspomaganie uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu.
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16. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub
edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą
psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel lub specjalista niezwłocznie udzielają
uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują o tym
wychowawcę klasy.
17. Wychowawca klasy informuje innych nauczycieli lub specjalistów o potrzebie
objęcia ucznia pomocą psychologiczno- pedagogiczna w trakcie ich bieżącej
pracy z uczniami –jeżeli stwierdził taką potrzebę.
18. W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę klasy, że konieczne jest objęcie
ucznia pomocą psychologiczno- pedagogiczną, planuje on i koordynuje jej
udzielanie( w tym ustala formy pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin,
w którym poszczególne formy będą realizowane), współpracując z rodzicami
ucznia oraz – w zależności od potrzeb – z innymi prowadzącymi zajęcia
z uczniem, poradnią lub innymi osobami, o których mowa w ust. 7.
3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego planowanie i koordynowanie udzielenia pomocy psychologiczno –
pedagogicznej jest zadaniem zespołu, który opracowuje dla ucznia indywidualny
program edukacyjno- terapeutyczny.
4. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno- pedagogiczną informuje się
rodziców ucznia.
5. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy pomocy
będą realizowane, dyrektor niezwłocznie informuje rodziców ucznia.
§ 40 .
1. Szkoła zapewnia pomoc pedagoga szkolnego w ramach godzin zatwierdzonych
na dany rok szkolny w arkuszu organizacyjnym szkoły.
2. Do zadań pedagoga i psychologa w szkole należy w szczególności:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji,
zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych
lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń
utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania
problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i
pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły;
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3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach
odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów
dzieci i młodzieży;
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom
zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym
i pozaszkolnym uczniów;
6) inicjowanie i prowadzenie
w sytuacjach kryzysowych;

działań

mediacyjnych

i

interwencyjnych

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych
możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych
specjalistów w:
a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron,
predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn
niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów,
w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego
uczestnictwo w życiu szkoły;
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
§ 40 a.
1. Szkoła zapewnia uczniom pomoc logopedy szkolnego w ramach godzin
zatwierdzonych na dany rok szkolny w arkuszu organizacyjnym szkoły.
2. Do zadań logopedy należy w szczególności:
1) przeprowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy uczniów,
w tym mowy głośnej i pisma;
2) diagnozowanie logopedyczne oraz - odpowiednio do wyników - organizowanie
pomocy logopedycznej;
3) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których
stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej i pisma;
4) organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu
i pisaniu, przy ścisłej współpracy z pedagogami i nauczycielami
prowadzącymi zajęcia korekcyjno – kompensacyjne;
5) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy
pedagogicznej dla uczniów, rodziców, nauczycieli;
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6) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu
zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym
środowiskiem ucznia;
7) wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli,
wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki.

Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego
§ 40 b.
1. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu organizuje się w celu
wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych.
2. Zadania związane z preorientacją zawodową wykonywane są przez doradcę
zawodowego.
3. Do zadań doradcy zawodowego należy:
1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje
edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery
zawodowej,
2) gromadzenie,

aktualizacja

i

udostępnianie

informacji

edukacyjnych

i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia,
3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu
z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań
i uzdolnień uczniów,
4) koordynowanie działalności informacyjno - doradczej prowadzonej przez szkołę,
5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań
w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,
6) wspieranie

nauczycieli,

wychowawców

grup

wychowawczych

i

innych

specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

Organizacja współdziałania z poradniami psychologicznopedagogicznymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz
rodziny, dzieci i młodzieży
§ 40 c.
1. Szkoła
współpracuje
z
poradniami
psychologiczno-pedagogicznymi,
specjalistycznymi oraz instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną
pomoc dzieciom i rodzinnie przez:
1) kierowanie uczniów za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) na badania
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diagnostyczne (psychologiczno-pedagogiczne), porady wychowawcze, różne
formy terapii pedagogicznej dostępne w poradni,
2) organizację spotkań pracowników poradni z radą pedagogiczną oraz rodzicami
(doradztwo psychologiczno-pedagogiczne),
3) zaproszenia pracowników poradni na spotkania z uczniami (celem np.
przeprowadzenia zajęć z zakresu profilaktyki, wyboru kierunku kształcenia
i zawodu).
2. Szkoła współpracuje
a w szczególności z:

z

innymi

instytucjami

wspierającymi

pracę

szkoły,

1) sądem rodzinnym poprzez kontakty z kuratorami sądowymi, wnioskowanie
w sprawach rodzinnych,
2) policją poprzez zapraszanie policjantów do szkoły celem przeprowadzenia
pogadanek profilaktycznych,
3) świetlicami środowiskowymi, bibliotekami poprzez kierowanie na zajęcia
uczniów z rodzin dysfunkcyjnych,
4) ośrodkiem pomocy społecznej poprzez wnioskowanie o pomoc materialną,
dożywianie, zorganizowany wypoczynek dla uczniów.
3. Osobami odpowiedzialnymi za współpracę są dyrektor szkoły, wychowawcy klas,
pedagog i psycholog.

Profilaktyka uzależnień i agresji
§ 41.
1. Szkoła prowadzi działalność profilaktyczną, która ma na celu ochronę uczniów
przed nałogami i agresją oraz uczenie ich zdrowego stylu życia,
a w szczególności:
1) uwzględnia treści profilaktyczne w planach pracy wychowawczej;
2) realizuje programy profilaktyczne;
3) prowadzi pedagogizację uczniów, rodziców i nauczycieli;
4) organizuje grupy samopomocowe dla uczniów i rodziców;
5) organizuje akcje profilaktyczne;
6) doskonali nauczycieli w zakresie profilaktyki uzależnień i agresji;
7) upowszechnia treści profilaktyczne poprzez wizualną propagandę;
8) współpracuje z instytucjami wspierającymi działania profilaktyczne.
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2. Uczestnikami oddziaływań profilaktycznych są: dyrektor szkoły, nauczyciele,
rodzice, pedagog szkolny, samorząd uczniowski, służba zdrowia, policja, poradnia
psychologiczno-pedagogiczna, Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii.

Pomoc materialna i opieka
§ 42.
1. Szkoła zapewnia opiekę i pomoc uczniom, którym z przyczyn rozwojowych,
rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie.
2. Zapewnianie opieki i pomocy uczniom potrzebującym odbywa się przez:
1) rozpoznanie indywidualnych potrzeb;
2) rozpoznanie środowiska rodzinnego i warunków życia ucznia;
3) kierowanie do specjalistów;
4) ścisłą realizację zaleceń specjalistów podczas pracy z dziećmi;
5) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
6) organizowanie indywidualnego toku nauki lub programu nauczania;
7) organizowanie zajęć świetlicowych i innych form spotkań z uczniami po
lekcjach w miarę możliwości szkoły;
8) zapewnienie uczniom możliwości spożycia mleka, owoców i ciepłego posiłku;
9) współpracę z instytucjami opieki społecznej - GOPS, GKRPA w celu
organizowania pomocy materialnej uczniom w następujących formach:
a) sfinansowanie obiadów w stołówce szkolnej;
b) dofinansowanie wycieczek szkolnych;
c) dotację do wypoczynku letniego;
10) współpracę z

Zespołem Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania

Przemocy w Rodzinie,
specjalistycznymi.

sądami

rodzinnymi,

policją

i

poradniami

3. Szkoła może przydzielać uczniom stypendia socjalne i zasiłki losowe zgodnie
z odrębnymi przepisami.
4. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych
na ten cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu
terytorialnego.
5. Pomoc materialna udzielana jest uczniom, aby zmniejszyć różnice w dostępie do
edukacji, umożliwić pokonywanie barier dostępu do edukacji wynikających
z trudnej sytuacji materialnej ucznia oraz aby wspierać edukację zdolnych
uczniów.
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6. Pomoc materialna ma również charakter motywacyjny (stypendium za wyniki
w nauce lub za osiągnięcia sportowe).
7. Uczeń może otrzymywać jednocześnie pomoc materialną o charakterze
socjalnym jak i motywacyjnym.
8. Stypendium szkolne otrzymuje uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji
materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie,
w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność,
ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania
funkcji opiekuńczo wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina
jest niepełna.
9. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:
1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach
edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia
realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach
edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym- zakup podręczników.
10. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca
do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty o której
mowa w art. 90d ust. 7 ustawy o systemie oświaty.
11. Stypendium szkolne przyznawane jest na okres nie krótszy niż miesiąc i nie
dłuższy niż 10 miesięcy.
12. Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium.

Gospodarowanie podręcznikami, materiałami edukacyjnymi oraz
materiałami ćwiczeniowymi
§ 42 a.
1. Uczniowie mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów
edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych
zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych
planach nauczania ustalonych dla szkoły podstawowej.
2. Szkoła w sposób nieodpłatny wypożycza uczniom podręczniki lub materiały
edukacyjne mające postać papierową lub zapewnia uczniom dostęp do
podręczników lub materiałów edukacyjnych mających postać elektroniczną.
3. Materiały ćwiczeniowe przekazywane są uczniom bez obowiązku zwrotu. Ich
odbiór każdorazowo uczniowie lub ich rodzice potwierdzają podpisem.
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4. Zasady korzystania z podręczników i materiałów o których mowa w ust. 2 zawarte
są w szkolnym „Regulaminie korzystania przez uczniów z podręczników lub
materiałów edukacyjnych w bibliotece PSP w Murowie”
5. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub
materiałów edukacyjnych szkoła może żądać od rodziców (opiekunów prawnych)
ucznia zwrotu kosztu ich zakupu lub wartości podręcznika do zajęć z zakresu
edukacji w oddziałach klas I- III. Rodzice zobowiązani są wówczas do wpłaty
żądanej kwoty na konto dochodowe Urzędu Gminy w Murowie.
6. W przypadku przejścia ucznia do innej szkoły w trakcie roku szkolnego uczeń
odchodzący ze szkoły jest zobowiązany do zwrócenia
podręczników do biblioteki najpóźniej w dniu przerwania nauki.

wypożyczonych

7. W przypadku zmiany szkoły przez ucznia niepełnosprawnego, który został
wyposażony w podręczniki i materiały edukacyjne dostosowane do jego potrzeb
i możliwości psychofizycznych, uczeń ten nie zwraca podręczników do biblioteki
szkolnej i na ich podstawie kontynuuje naukę w nowej placówce.
§ 43.
1. W celu zapewnienia uczniom opieki zdrowotnej szkoła współpracuje z Ośrodkiem
Zdrowia w Murowie w zakresie świadczeń profilaktycznych, które obejmują
w szczególności:
1) powszechne lekarskie badania profilaktyczne;
2) badania przesiewowe;
3) okresowe profilaktyczne badania stomatologiczne;
4) obowiązkowe szczepienia ochronne.
2. W ramach współpracy ośrodek zdrowia zapewnia szkole pomoc pielęgniarki
(higienistki szkolnej), do której zadań należy:
1) wykonanie i interpretowanie badań przesiewowych;
2) współudział w przygotowaniu powszechnych lekarskich badań uczniów;
3) współpraca z wychowawcami w zakresie pomocy zdrowotnej uczniom;
4) przygotowywanie analiz stanu zdrowotnego uczniów na analityczne rady
pedagogiczne;
5) sprawowanie kontroli warunków higieniczno-sanitarnych w środowisku
szkolnym.
3. Czas pracy pielęgniarki na terenie szkoły zależy od ustaleń kierownictwa ośrodka
zdrowia.
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Świetlica szkolna
§ 44.
1. Szkoła, w ramach zatwierdzonych na dany rok w arkuszu organizacyjnym godzin,
zapewnia uczniom opiekę w świetlicy szkolnej.
2. Ze świetlicy mogą korzystać uczniowie, którzy muszą przebywać w szkole poza
godzinami zajęć dydaktycznych ze względu na czas pracy ich rodziców,
organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia
uczniowi opieki w szkole oraz wszyscy chętni uczniowie.
3. Podstawą przyjęcia ucznia do świetlicy jest wypełnienie przez rodziców „Karty
zgłoszenia dziecka do świetlicy”.
4. Opiekę nad uczniami w świetlicy dyrektor powierza wychowawcy świetlicy.
5. Do zadań wychowawcy świetlicy należy w szczególności:
1) rozpoznawanie potrzeb uczniów w zakresie udziału w zajęciach świetlicy;
2) opracowanie regulaminu świetlicy i harmonogramu godzin otwarcia;
3) czuwanie nad bezpieczeństwem uczniów podczas ich pobytu w świetlicy;
4) współdziałanie z wychowawcami klas w celu koordynacji oddziaływań
wychowawczych;
5) wspomaganie samodzielnej pracy uczniów, a w szczególności pomoc
w odrabianiu zadań domowych;
6) organizowanie różnych form zajęć uwzględniających potrzeby edukacyjne
oraz rozwojowe dzieci, a także ich możliwości psychofizyczne,
w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów oraz
zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny;
7) dbałość o wzbogacanie bazy dydaktycznej świetlicy;
8) współpraca przy organizacji dowozu i odwozu uczniów.
6. Uczniowie uczęszczający do świetlicy, zgodnie z deklaracją rodziców, są
zobowiązani do przestrzegania punktualnego przychodzenia na zajęcia, a w razie
konieczności zwolnienia z zajęć powinni zgłosić ten fakt opiekunowi świetlicy
przed zajęciami. Wymagane jest zwolnienie rodziców na piśmie lub telefoniczne.
7. Rodzice uczniów kl. I- III są zobowiązani do punktualnego odbierania dziecka po
zajęciach ze świetlicy. W przypadku, gdy rodzic nie może odbierać dziecka
osobiście, powinien złożyć u wychowawcy świetlicy pisemne oświadczenie
o wyrażeniu zgody na samodzielny powrót dziecka do domu lub wskazać osobę
upoważniona do jego odbioru.
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Biblioteka szkolna
§ 45.
1. W szkole działa biblioteka szkolna na zasadach określonych w regulaminie
biblioteki, zatwierdzonym uchwałą rady pedagogicznej.
2. Biblioteka szkolna służy zaspokajaniu indywidualnych potrzeb i zainteresowań
uczniów, realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu
warsztatu pracy nauczyciela oraz popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród
rodziców.
3. Biblioteka jest miejscem, gdzie kształtuje się u wszystkich uczniów elementy
kultury czytelniczej i przygotowuje się ich do korzystania z bibliotek
pozaszkolnych, z różnych mediów i źródeł informacji.
4. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
4.a. Rodzice oraz absolwenci kontynuujący naukę w szkołach ponadpodstawowych
mogą również korzystać z księgozbioru, pod warunkiem jednak, iż
przetrzymywanie książek nie będzie trwać dłużej niż 14 dni.
5. Organizacja biblioteki szkolnej umożliwia:
1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów, w tym podręczników, materiałów
edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych;
2) wypożyczanie;
3) korzystanie ze zbiorów w kąciku czytelniczym;
4) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz
pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się;
5) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową
i społeczną uczniów;
6) przeprowadzanie inwentaryzacji księgozbioru metodą skontrum.
6. Przydział godzin bibliotecznych ustala się zgodnie z uchwałą rady gminy, jednak
nie mniej niż w wysokości 1 godziny na jeden oddział szkolny.
7. Godziny biblioteczne ujmuje się w tygodniowym planie zajęć szkolnych i rozkłada
na wszystkie dni tygodnia tak, aby uczniowie mieli dostęp do zbiorów podczas
zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
8. Godzina biblioteczna w szkole trwa 60 minut.
9. Bezpośredni nadzór nad biblioteką szkolną sprawuje dyrektor szkoły, który:
1) zarządza skontrum biblioteki oraz odpowiada za protokolarne przekazanie
przy zmianie pracownika;
2) zatrudnia wykwalifikowaną obsługę biblioteki i zatwierdza przydział czynności
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nauczycieli bibliotekarzy;
3) zapewnia środki finansowe na działalność biblioteki.
10. Biblioteka posługuje się pieczątką okrągłą z napisem.
§ 46.
1. Nauczyciel bibliotekarz dostosowuje formy i treści pracy pedagogicznej do typu
szkoły, wieku i poziomu intelektualnego uczniów, środowiska, warunków pracy
oraz własnych predyspozycji i zainteresowań.
2. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:
1) opracowanie rocznego planu pracy biblioteki;
2) opracowanie harmonogramu godzin otwarcia biblioteki i wywieszenie go
w widocznym miejscu;
3) gromadzenie i opracowywanie zbiorów;
4) udostępnianie zbiorów i innych źródeł informacji;
5) udzielanie informacji
wydawniczych;

bibliotecznych,

szczególnie

w zakresie

nowości

6) przygotowywanie analiz stanu czytelnictwa w szkole na posiedzenia rad
pedagogicznych;
7) prowadzenie różnych form wizualnej informacji i propagandy książek;
8) udział w realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły poprzez
współpracę z wychowawcami klas i nauczycielami przedmiotów;
9) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania
informacji oraz efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno –
komunikacyjnymi;
3. Nauczyciel bibliotekarz może powoływać, spośród chętnych uczniów, uczniowski
aktyw biblioteczny (organizuje działalność tego aktywu i sprawuje nad nim
opiekę).
4. W miarę możliwości nauczyciel bibliotekarz współpracuje z rodzicami uczniów,
z bibliotekami pozaszkolnymi i innymi instytucjami kulturalnymi. Współpraca ta
obejmuje miedzy innymi:
1) poradnictwo na temat wychowania czytelniczego w rodzinie;
2) informowanie rodziców o czytelnictwie uczniów na zebraniach rodzicielskich;
3) udział rodziców w imprezach czytelniczych;
4) wymianę materiałów informacyjnych między biblioteką szkolną a innymi
bibliotekami;
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5) informowanie użytkowników o zbiorach, dniach i godzinach otwarcia biblioteki
gminnej i zachęcanie do korzystania z niej;
6) organizowanie wycieczek do bibliotek różnych sieci i ośrodków informacji
(bądź pomoc nauczycielom w ich organizowaniu);
7) uzgadnianie rocznych planów w zakresie gromadzenia zbiorów, działalności
informacyjnej, imprez czytelniczych między biblioteką szkolną a innymi
bibliotekami;
8) uzyskiwanie i upowszechnianie materiałów informacyjnych i reklamowych
oraz zachęcanie uczniów do udziału w imprezach czytelniczych (wystawy
książek, spotkania autorskie, odczyty), przygotowywanych przez różne
instytucje kultury i organizacje społeczne.

Baza szkolna
§ 47.
1. Do realizacji zadań statutowych szkoła posiada następującą bazę:
1) 4 sale dydaktyczne dla klas I-III;
2) 4 sal dydaktyczne dla klas IV – VIII;
3) 4 pracownie: 1 języków obcych, 1 fizyczno - chemiczną i 2 komputerowe;
4) salę gimnastyczną;
5) salę do gimnastyki korekcyjnej;
6) 2 świetlice szkolne (dla dzieci młodszych i starszych);
7) bibliotekę z kącikiem czytelniczym i internetowym centrum multimedialnym;
8) gabinet logopedy, pedagoga i psychologa;
9) kuchnię i stołówkę szkolną;
10) sekretariat;
11) gabinet dyrektora;
12) pokój nauczycielski;
13) boisko sportowe;
14) gabinet pielęgniarki.
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Rozdział 7
Nauczyciele i inni pracownicy szkoły
§ 48.
1. W szkole zatrudnia się nauczycieli, specjalistów oraz pracowników administracji i
obsługi.
2. Zasady zatrudniania pracowników wymienionych w ust. 1 określają odrębne
przepisy.
3. Liczbę zatrudnionych pracowników określa w każdym roku szkolnym arkusz
organizacyjny szkoły.
4. W szkole tworzy się następujące stanowiska obsługi:
1) sprzątaczki;
2) woźnego – konserwatora;
3) kucharki;
4) intendentki – pomocy kuchenne;
5) pomocy administracyjno-biurowej.
5. Szczegółowy zakres czynności dla zatrudnionych pracowników opracowuje
dyrektor szkoły.
5a. Zakres obowiązków specjalistów określa rozporządzenie dotyczące pomocy
psychologiczno – pedagogicznej.
6. Obsługę finansowo-księgową zapewnia organ prowadzący.
7. Dla sprawnego zarządzania placówką tworzy się stanowisko sekretarza szkoły,
dla którego zakres czynności opracowuje dyrektor.
8. W szkole wyznaczony jest pracownik do udzielania pierwszej pomocy.
9. Pracownicy administracji i obsługi zobowiązani są do przestrzegania zasad BHP,
w tym w szczególności do:
1) systematycznego kontrolowania pod względem bezpieczeństwa i higieny
pracy miejsca wykonywania pracy;
2) samodzielnego usuwania dostrzeżonego zagrożenia lub niezwłocznego
zgłoszenia o tym fakcie dyrektorowi szkoły;
3) niezwłocznego zawiadomienia dyrektora szkoły o wszelkich zdarzeniach
stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów i w razie potrzeby,
w miarę możliwości, udzielenie poszkodowanemu pierwszej pomocy;
4) wspomagania nauczycieli w sprawowaniu opieki nad uczniami przed i po
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lekcjach, podczas przerw oraz odprowadzania do autobusu.

Nauczyciele
§ 49.
1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, jest
odpowiedzialny za jakość tej pracy i powierzonych jego opiece uczniów.
2. Nauczyciele powinni w szczególności:
1) kierować się dobrem uczniów, troską o ich właściwą postawę moralną
i obywatelską z poszanowaniem godności osobistych;
2) kontrolować systematycznie miejsca prowadzonych zajęć pod względem
bezpieczeństwa i higieny pracy, a zauważone zagrożenie usunąć lub
niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły;
3) zwracać uwagę na osoby postronne przebywające na terenie szkoły, a w razie
potrzeby zawiadomić o trym fakcie pracownika obsługi;
4) niezwłocznie zawiadomić dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych
zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenia
dla zdrowia lub życia uczniów i w razie potrzeby, w miarę możliwości, udzielić
poszkodowanemu pierwszej pomocy;
5) uczestniczyć w szkoleniach BHP organizowanych przez zakład pracy;
6) przestrzegać zapisów statutowych;
7) podczas prowadzonych zajęć egzekwować przestrzeganie przyjętych
regulaminów, z którymi należy zapoznać uczniów na początku roku
szkolnego oraz dostosować wymagania i formy zajęć do możliwości
fizycznych uczniów;
8) na każdej lekcji kontrolować obecność uczniów, zwalniać z zajęć tylko na
pisemną prośbę rodziców;
8.a) Jeśli w trakcie zajęć nastąpi pogorszenie samopoczucia ucznia, może on
zostać zwolniony do domu na podstawie telefonicznej zgody rodziców;
9) pełnić dyżury zgodnie z opracowanym harmonogramem i przyjętym w szkole
regulaminem;
10) służyć pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną;
11) aktywnie uczestniczyć w posiedzeniach rad pedagogicznych.
3. Do podstawowych zadań nauczyciela należą:
1) wybór programów nauczania, ich modyfikowanie oraz ewaluacja;
2) dostosowanie wymagań programowych do potrzeb edukacyjnych ucznia;
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3) sumienne przygotowywanie się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych;
4) wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia poprzez stosowanie
różnorodnych form i metod w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
5) udzielanie pomocy uczniom w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych;
6) wzbogacanie własnego
modernizację;

warsztatu

pracy

oraz

wnioskowanie

o

jego

7) doskonalenie zawodowe;
8) informowanie uczniów i rodziców o zasadach oceniania i promowania oraz
o uzyskanych przez nich wynikach nauczania i zachowania;
9) prowadzenie, zgodnie z przepisami, dokumentacji pedagogicznej nauczanego
przedmiotu, zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
10) wybór podręcznika spośród dopuszczonych do użytku szkolnego;
11) realizowanie zajęć opiekuńczych
potrzeby i zainteresowania uczniów;

i wychowawczych

uwzględniających

4. Nauczyciele podlegają ocenie pracy przez dyrektora szkoły.
5. Nauczyciele są hospitowani przez dyrektora szkoły w/g harmonogramu podanego
do wiadomości na początku roku szkolnego.
6. Nauczyciel rozpoczynający pracę jest zobowiązany w okresie odbywania stażu do
pisemnego przygotowywania się do prowadzonych zajęć.
7. Szczególną pomoc początkującym nauczycielom w zakresie wykonywania zadań
dydaktyczno-wychowawczych szkoła zapewnia poprzez:
1) wyznaczenie opiekuna stażu spośród członków rady pedagogicznej;
2) wskazywanie literatury dotyczącej procesu nauczania
a w szczególności nowatorskich metod i form pracy;

i

wychowania,

3) pomoc w prowadzeniu zajęć dydaktycznych i wychowawczych.
8. Nauczyciele mogą zgłaszać projekty innowacji pedagogicznych i eksperymentów
i przedstawiać je do akceptacji radzie pedagogicznej.
§ 50.
1. Dyrektor szkoły spośród nauczycieli może tworzyć zespoły wychowawcze,
zespoły przedmiotowe, zespoły problemowo-zadaniowe oraz zespoły do spraw
pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
2. W szkole funkcjonują następujące zespoły:
1) zespół opiekuńczo-wychowawczy
2) zespół humanistyczny;
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3) zespół języków obcych;
4) zespół klas I-III;
5) zespół matematyczno-przyrodniczy;
6) zespoły do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej organizowane dla
uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
3. Głównymi zadaniami nauczycieli tworzących zespół przedmiotowy są:
1) opiniowanie programu z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem
do użytku w szkole;
2) przedstawienie dyrektorowi szkoły propozycji jednego podręcznika do zajęć
z zakresu edukacji w oddziałach klas I –III oraz jednego podręcznika do
danych zajęć edukacyjnych, materiału edukacyjnego oraz materiałów
ćwiczeniowych do danych zajęć edukacyjnych dla uczniów oddziałów IV-VIII;
3) wybór podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych
dla uczniów niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym
uwzględniającym potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów;
4) współdziałanie w realizacji programów nauczania;
5) opracowanie kryteriów oceniania uczniów z poszczególnych przedmiotów,
6) przygotowywanie analizy pracy zespołu na posiedzenia rady pedagogicznej;
7) opiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich programów nauczania;
8) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli;
9) opracowanie planu pracy na dany rok szkolny;
10) wymiana doświadczeń.
4. Zadaniem zespołu do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest:
1) planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno –
pedagogicznej uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego,
2) opracowanie indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego dla
tego ucznia.
5. Pracą zespołu kieruje lider powołany przez dyrektora szkoły. W przypadku
zespołu do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest nim wychowawca
klasy, do której uczęszcza uczeń objęty pomocą.
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Wychowawcy
§ 51.
1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu
z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą.
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby
nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu
edukacyjnego.
2a. Formy spełniania zadań nauczyciela - wychowawcy oddziału powinny być
dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb i warunków środowiskowych szkoły.
3. Rodzice mogą opiniować dobór wychowawcy klasy.
3a. Do obowiązków
w szczególności:

nauczyciela

pełniącego

funkcję

wychowawcy

należy

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia;
2) przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie;
3) rozwijanie umiejętności
wychowanka;

rozwiązywania

życiowych

problemów

przez

4) współpraca z rodzicami i radą oddziałową.
4. W celu realizacji zadań wychowawca powinien:
1) w miarę możliwości
wychowanków;

zdiagnozować

warunki

życia

i

nauki

swoich

2) opracować wspólnie z uczniami i rodzicami roczny plan pracy wychowawczej
zgodny z programem wychowawczym szkoły;
3) współdziałać z innymi nauczycielami w celu koordynacji oddziaływań
wychowawczych, w tym z nauczycielem bibliotekarzem w zakresie edukacji
czytelniczej i medialnej uczniów;
4) informować na bieżąco rodziców o postępach dzieci na zasadach określonych
w statucie;
5) współpracować z instytucjami specjalistycznymi świadczącymi kwalifikowaną
pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności ucznia takimi jak: pedagog,
poradnia psychologiczno-pedagogiczna, opieka społeczna;
6) śledzić postępy w nauce i zachowaniu swoich wychowanków oraz
systematyczność uczęszczania uczniów na zajęcia;
7) udzielać wychowankom porad zgodnie z ich potrzebami;
8) kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami opierające się na tolerancji
i poszanowaniu godności człowieka;
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9) inspirować i wspomagać działania zespołowe uczniów oraz kształtować
właściwe stosunki w grupie.
5. Wychowawca przeprowadza w ciągu roku szkolnego wywiadówki z rodzicami
zgodnie z obowiązującymi terminami. W tym czasie do ich dyspozycji pozostają
wszyscy nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej w Murowie, którzy
zainteresowanym rodzicom udzielają szczegółowych informacji na temat
postępów uczniów w nauce i zachowania. O terminach wywiadówek i konsultacji
w danym roku szkolnym rodzice powiadamiani są na pierwszym spotkaniu.
6. (uchylony)
7. Wychowawca w swej pracy wychowawczej ma prawo do uzyskania pomocy
merytorycznej i metodycznej od dyrektora szkoły i innych instytucji
wspomagających szkołę.
8. W przypadku zaniedbywania przez wychowawcę obowiązków, rada rodziców
i samorząd uczniowski mogą wystąpić z pisemnym wnioskiem do dyrektora
szkoły o zmianę wychowawcy.
8a. W celu zbadania zasadności wniosku dyrektor powołuje komisję w składzie:
1) 2 członków rady pedagogicznej;
2) przedstawiciel prezydium rady rodziców;
3) przedstawiciel rodziców danej klasy;
4) 2 członków samorządu uczniowskiego.
8b. Komisji przewodniczy dyrektor szkoły;
8c. Komisja opracowuje tryb postępowania i propozycję rozwiązania problemu;
8d. Ostateczną decyzję podejmuje dyrektor.
9. Dyrektor może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy klasy w przypadku:
a) uzasadnionego wniosku nauczyciela;
b) dłuższej choroby wychowawcy;
c) niewypełniania przez wychowawcę obowiązków.
10. W przypadku braku zainteresowania ze strony rodziców postępami ucznia
wychowawca klasy jest zobowiązany do pisemnego, potwierdzonego przez
dyrektora szkoły, zawiadomienia rodziców o wynikach dziecka w nauce
i zachowaniu.
11. Wychowawca
prowadzi
określoną
przepisami
dokumentację
pracy
wychowawczej (dziennik lekcyjny, arkusze ocen, świadectwa szkolne) i jest
odpowiedzialny za jej prawidłowe wypełnianie.
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Rekrutacja uczniów
§ 52.
1. Szkoła jest placówką oświatowo-wychowawczą kształcącą dzieci od klasy I do
VIII.
2. Do oddziału klasy pierwszej przyjmuje się :
1) z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły- na podstawie zgłoszenia;
2) na wniosek rodziców dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły.
2a. O fakcie spełniania obowiązku szkolnego informuje się dyrektorów szkół tych
obwodów.
2b. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 powinno zawierać dane zgodne
z ustawą o systemie oświaty i prawo oświatowe.
3. Dyrektor szkoły przyjmuje wszystkich uczniów zamieszkujących ustalony dla
szkoły obwód. W skład obwodu PSP w Murowie wchodzą następujące
miejscowości: Murów, Grabczok z przysiółkiem Mańczok, Okoły z przysiółkiem
Czarna Woda i Kupilas.
4. (uchylony).
4a. Dyrektor może przyjąć ucznia z innego obwodu, jeżeli szkoła dysponuje
miejscami, po przedłożeniu przez rodziców wniosku rekrutacyjnego do szkoły dla
dziecka spoza obwodu oraz na podstawie kryteriów, zawartych w Regulaminie
rekrutacji do PSP w Murowie.
4b. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do oddziału
klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła
nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod
uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia
jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb
społecznych, oraz może być brane pod uwagę kryterium dochodu na osobę w
rodzinie kandydata.
4c. Kryteriom, o których mowa w ust. 4a organ prowadzący przyznaje określoną
liczbę punktów oraz określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia, z tym że
spełnianie kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata potwierdza się
oświadczeniem.
5. Przyjmowanie uczniów do klas wyższych, w przypadku zmiany miejsca
zamieszkania, regulują odrębne przepisy.
6. Na wniosek rodziców składany do dyrektora szkoły, szkoła przyjmuje do oddziału
klasy pierwszej także dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 6 lat
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i odbyły roczne przygotowanie przedszkolne albo posiadają opinie o możliwości
rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydaną przez poradnię psychologiczno
– pedagogiczną.
7. Decyzję o odroczeniu dla ucznia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły
na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
8. Sprawy dotyczące spełniania obowiązku szkolnego regulują odrębne przepisy.
9. Skład i zadania komisji rekrutacyjnej określa rozporządzenie Ministerstwa
Edukacji Narodowej w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych
kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych
zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.
10. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania dokumentów
określa do końca stycznia organ prowadzący szkołę.
11. Wymaganymi dokumentami w postępowaniu rekrutacyjnym są:
1) wniosek zawierający dane zgodne ustawą o systemie oświaty i prawo
oświatowe;
2) dodatkowe dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów,
o których mowa ustawy o systemie oświaty.
12. Wniosek, o którym mowa w ust. 11 może być złożony do nie więcej niż
3 wybranych szkół chyba, że organ prowadzący dopuści inną możliwość.
13. Wynik postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości
w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły
poprzez jej wywieszenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły. Lista zawiera
imiona i nazwiska, najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia oraz
informację o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu kandydata.
14. W terminie 7 dni od wywieszenia listy kandydatów rodzic może wystąpić do
komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
kandydata. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od wpływu wniosku.
15. Rodzic kandydata może wnieść odwołanie rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor rozpatruje odwołanie
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania odwołania.
16. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje
wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.
17. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku
szkolnego poprzedzającego
postępowanie rekrutacyjne.

rok

szkolny,
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18. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania
rekrutacyjnego
oraz
dokumentacja
postępowania
rekrutacyjnego
są
przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do
szkoły.

Uprawnienia, prawa i obowiązki ucznia
§ 53.
1. Uczeń ma uprawnienia do:
1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny
pracy umysłowej;
2) opieki wychowawczej
bezpieczeństwo;

i

warunków pobytu

w

szkole

zapewniających

3) korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi
przepisami;
4) życzliwego,
podmiotowego
wychowawczym;

traktowania

w

procesie

dydaktyczno-

5) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia
szkoły, a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra
innych osób;
6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny ustalonych sposobów kontroli
postępów w nauce;
8) pomocy w przypadku trudności w nauce;
9) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego;
10) korzystania z księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych;
11) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie
się w organizacjach działających w szkole;
12) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu i środków dydaktycznych,
zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl obowiązujących w szkole
regulaminów.
§ 54.
1. Uczeń ma prawo do:
1) znajomości swoich praw (dostępności wiedzy o prawach i uprawnieniach,
warunkującej korzystanie z nich);
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2) otrzymywania informacji z różnych źródeł, różnych koncepcji filozoficznych,
bez cenzury (z wyjątkiem koniecznych ograniczeń ze względu na wiek
i zdolności percepcyjne);
3) otrzymywania informacji o decyzjach dotyczących przeniesienia do innej
klasy, ocen z zachowania oraz innych dotyczących ucznia;
4) wypowiadania własnych sądów światopoglądowych, opinii o bohaterach
historycznych, literackich itp.;
5) wypowiadania opinii na temat programów i metod nauczania oraz spraw
ważnych w życiu szkoły, klasy, samorządu itp.;
6) wygłoszenia opinii, przedstawienia stanowiska (obrony) we własnej sprawie;
7) wolności myśli, sumienia i wyznania ;
8) uzewnętrzniania własnych przekonań religijnych i światopoglądowych;
9) wydawania gazetki szkolnej i wypowiadania się na jej łamach w sprawach
szkoły;
10) ochrony nietykalności cielesnej (zakaz stosowania jakichkolwiek form
przemocy fizycznej);
11) poszanowania

godności

(zakaz

obrażania,

poniżania,

wyśmiewania,

stosowania presji psychicznej itp.);
12) ochrony prywatności (zakaz publicznego komentowania sytuacji rodzinnej,
społecznej, osobistej ucznia);
13) równego traktowania wobec prawa szkolnego (bez względu na wygląd
zewnętrzny, status rodzinny, społeczny czy status ucznia).
§ 54 a.
1. Uczeń, którego prawa zostały naruszone ma prawo wniesienia skargi do
wychowawcy lub rzecznika praw ucznia.
2. Skarga może być także wniesiona bezpośrednio do dyrektora szkoły.
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 niezawierające imienia i nazwiska wnoszącego pozostawia się bez
rozpatrzenia.

81

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej w Murowie

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
rozstrzygnięcia sprawy.

odpowiedź o sposobie

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, rozpatrzenie skargi/wniosku odpowiadają
osoby, na które dekretowano skargę.
11. Rozpatrzenie każdej skargi winno odbyć się w możliwie najszybszym terminie.
§ 55.
1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie,
a zwłaszcza powinien:
1) systematycznie uczęszczać na zajęcia wynikające z planu zajęć i przybywać
na nie punktualnie: mimo spóźnienia uczeń zobowiązany jest do przybycia do
sali, w której odbywają się zajęcia jego klasy;
2) systematycznie przygotowywać się do zajęć, odrabiać prace polecone przez
nauczyciela do wykonania w domu;
3) uzupełniać braki spowodowane nieobecnością w szkole;
4) w czasie zajęć lekcyjnych zachować należytą uwagę, nie rozpraszać innych
uczniów, aktywnie uczestniczyć w zajęciach i zabierać głos, gdy zostanie do
tego upoważniony;
5) usprawiedliwiać nieobecność na zajęciach szkolnych. Rodzic zobowiązany
jest w dowolny sposób (bezpośrednio, telefonicznie lub pisemnie) w ciągu
pierwszych trzech dni zawiadomić o nieobecności dziecka wychowawcę lub
sekretariat szkoły. Usprawiedliwienia dokonują rodzice w formie pisemnego
oświadczenia o przyczynach nieobecności ucznia i przedkładają je w dniu
stawienia się ucznia do szkoły. Oświadczenie może być podpisane przez
jednego z rodziców. Dokumentem usprawiedliwiającym nieobecność ucznia
na zajęciach jest również zaświadczenie lekarskie;
6) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli
i innych pracowników szkoły. Na terenie szkoły zabronione są wszelkie
zachowania agresywne używanie wulgarnych słów i gestów;
7) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole;
8) zachowywać w sprawach spornych tryb postępowania ustalony w szkole;
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9) zachować schludny wygląd. Uczeń zobowiązany jest do noszenia
szkolnego ustalonego wg odrębnych przepisów;

stroju

9a) dbać o czystość i schludność stroju szkolnego, który powinien być
stonowany i estetyczny; dziewczęta nie stosują makijażu i nie malują
paznokci, uczniowie nie farbują włosów; podczas uroczystości wynikających
z planu pracy szkoły ucznia obowiązuje strój galowy: biała bluzka lub
koszula, ciemne spodnie, spódnica lub sukienka;
10) przestrzegać zarządzenia dyrektora szkoły dotyczącego zasad korzystania
przez ucznia na terenie szkoły z telefonów komórkowych i innych urządzeń
elektronicznych;
11) naprawić wyrządzone szkody materialne;
12) dbać o honor i tradycje szkoły;
13) dostosować się do poleceń nauczycieli oraz pracowników obsługi szkoły
przed i po lekcjach, podczas przerw międzylekcyjnych, zajęć obowiązkowych
i nadobowiązkowych oraz w drodze do /z autobusu dowożącego dzieci do
szkoły. Zasady organizacji dowozu określa osobny regulamin;
14) przebywać podczas trwania zajęć dydaktyczno- wychowawczych na terenie
budynku szkolnego i nie opuszczać go bez opieki;
15) podczas przerw zachowywać
zachowaniem sobie i innym.

się

spokojnie,

nie

zagrażać

swoim

Nagrody i kary
§ 56.
1. Uczeń może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:
1) bardzo dobre wyniki w nauce;
2) aktywną pracę na rzecz szkoły;
3) wzorową postawę ucznia;
4) osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych;
5) dzielność i odwagę.
2. Nagrody przyznaje dyrektor szkoły z inicjatywy własnej lub na wniosek
wychowawcy klasy, samorządu uczniowskiego, rady rodziców .
3. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów:
1) wyróżnienie przez wychowawcę na forum klasy;
2) pochwała dyrektora na forum klasy;
3) umieszczenie nazwiska ucznia wraz z zasługą w kronice szkolnej lub na
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tablicy samorządu uczniowskiego;
4) dyplom lub odznaka;
5) list gratulacyjny dla rodziców;
6) nagroda rzeczowa;
7) stypendium naukowe (przyznawane na wniosek dyrektora szkoły przez organ
prowadzący).
4. Wychowawca lub dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, może
postanowić o przyznaniu nagrody w innej formie.
5. Nagrody są finansowane z budżetu szkoły, przez radę rodziców oraz z innych
źródeł.
5a. W przypadku zastrzeżeń do przyznanej nagrody osoba lub organ szkoły może
złożyć uzasadniony pisemny wniosek do dyrektora szkoły; w przypadku nagrody
przyznanej przez dyrektora szkoły – do organu prowadzącego szkołę.
5b. Wniosek z zastrzeżeniem do przyznanej nagrody dyrektor szkoły (odpowiednio
organ prowadzący szkołę) rozpatruje niezwłocznie w terminie do trzech dni.
5c. Dyrektor szkoły (odpowiednio organ prowadzący szkołę) uwzględnia wniosek
i podejmuje kroki zmierzające do uchylenia niesłusznie przyznanej nagrody albo
oddala wniosek, uzasadniając go poczynionymi ustaleniami.
6. W stosunku do ucznia, który lekceważy obowiązki ucznia oraz narusza zasady
współżycia społecznego, a w szczególności:
1) nie przestrzega postanowień statutu szkoły i regulaminów obowiązujących na
terenie szkoły;
2) nie usprawiedliwia nieobecności na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych;
3) używa wulgaryzmów;
4) świadomie i celowo wyrządza krzywdę innym uczniom;
5) pali papierosy, używa alkohol i narkotyki;
6) celowo niszczy mienie szkoły;
mogą być stosowane kary.
7. Ustala się następujące rodzaje kar dla uczniów:
1) rozmowa ostrzegawcza wychowawcy z uczniem;
2) upomnienie wychowawcy wobec klasy;
3) upomnienie lub nagana wychowawcy z adnotacją w dzienniczku ucznia;
4) upomnienie lub nagana dyrektora;
5) pisemne powiadomienie rodziców o nieodpowiednim i nagannym zachowaniu;
6) zawieszenie prawa do udziału w imprezach klasowych lub szkolnych oraz
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reprezentowania szkoły na określony czas;
7) pozbawienie funkcji pełnionych w klasie, w szkole;
8) przeniesienie decyzją Rady Pedagogicznej do klasy równoległej;
9) wykonanie drobnych prac porządkowych na terenie szkoły (po uprzednim
uzgodnieniu z rodzicami).
8. Dopuszcza się stosowanie kar łącznych, jednak nie więcej niż trzy jednorazowo
z wymienionych w ust. 7.
9. Nie mogą być stosowane kary naruszające godność i nietykalność ucznia.
10. Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej dyrektor szkoły może wnioskować
do KO o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadku gdy:
1) uczeń swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia innych
uczniów;
2) uczeń ma demoralizujący wpływ na innych (alkohol, narkotyki, wyłudzanie,
wymuszanie, kradzieże);
3) Zastosowane zostały wszystkie inne kary wymienione w ust. 7.
11. O każdej formie kary udzielonej uczniowi wychowawca jest zobowiązany
powiadomić rodziców ucznia na najbliższych konsultacjach oraz dokonać zapisu
w dzienniczku ucznia i dzienniku lekcyjnym.
12. Ustala się następujące procedury odwołania od kar:
1) uczeń i jego rodzice maja prawo odwołania się od wymierzonej kary do
dyrektora szkoły w formie pisemnej, w terminie 7 dni, z podaniem
odpowiedniego uzasadnienia;
2) uczeń i jego rodzic, pokrzywdzeni przez ukaranego, mogą zgłosić
zastrzeżenia i odwołać się od wymierzonej kary, w innym przypadku decyzja
dyrektora jest ostateczna;
3) odwołanie może kwestionować winę jak i wysokość kary;
4) dyrektor szkoły w odpowiedzi na odwołanie może:
a) podtrzymać decyzje o wymierzonej karze,
b) zawiesić jej wykonanie na czas określony lub nieokreślony,
c) zmienić rodzaj wymierzonej kary,
d) odstąpić od wymierzenia kary;
5) dyrektor po rozpatrzeniu odwołania i zasięgnięciu opinii wychowawcy
i pedagoga udziela odpowiedzi na złożone odwołanie w terminie 14 dni od
jego otrzymania.
6) od

decyzji

dyrektora

szkoły

można
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nadzorującego lub Rzecznika Praw Ucznia za pośrednictwem dyrektora
w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji;
7) uprawniony organ może zmienić wysokość kary lub uniewinnić ucznia,
względnie przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia;
8) jeżeli odwołanie zmierzało do zmniejszenia kary lub uniewinnienia ucznia nie
można w wyniku zastosowania procedury odwoławczej wymierzyć kary
bardziej dotkliwej.
9) uprawniony organ rozpatruje odwołanie najpóźniej w ciągu 14 dni od jego
otrzymania. Jego rozstrzygnięcie jest ostateczne.

Rozdział 8
Współdziałanie ze stowarzyszeniami i innymi instytucjami
§ 57.
1. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz
studentów szkół wyższych, kształcących nauczycieli, na praktyki pedagogiczne
na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły
a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.
2. W przypadku przyjęcia słuchacza, o którym mowa w ust. 1, dyrektor uzgadnia
przebieg praktyki z odpowiednim nauczycielem przedmiotu, przy udziale
studenta.
3. Zgłoszenie słuchacza na praktykę powinno nastąpić z co najmniej miesięcznym
wyprzedzeniem.
4. Na terenie szkoły mogą działać organizacje i stowarzyszenia, których celem
statutowym jest działalność wychowawcza wśród dzieci i młodzieży albo
rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej lub
opiekuńczej szkoły
5. Każdorazowo konieczne jest uzgodnienie warunków współpracy, opinia rady
pedagogicznej i pisemna zgoda dyrektora.
6. Szkoła może udostępniać pomieszczenia na działalność tych organizacji zgodnie
z obowiązującymi przepisami i obustronną umową.

Rozdział 9
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Postanowienia końcowe
§ 58.
1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Regulaminy określające działalność organów szkoły jak też wynikające z celów
i zadań szkoły nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego statutu jak również
z przepisami wykonawczymi do ustawy o systemie oświaty.
§ 59.
1. Szkoła posiada własny ceremoniał, który dotyczy w szczególności:
1) uroczystości rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego;
2) pasowania pierwszoklasistów na ucznia;
3) pożegnania ósmoklasistów.
2. Dni galowe, w których szkoła dekoruje budynek flagami państwowymi, to :
1) święta państwowe i narodowe;
2) Dzień Edukacji Narodowej;
3) dzień rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego.
3. W szkole prowadzone są: pamiątkowa księga absolwentów oraz kronika szkoły.
§ 60.
1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określa
organ prowadzący na mocy odrębnych przepisów.
§ 61.
1. Statut i zmiany w statucie wprowadza się uchwałą rady pedagogicznej
w obecności co najmniej połowy jej członków.
2. O zmiany w statucie mogą wnioskować członkowie rady pedagogicznej.
3. Każda zmiana w statucie winna być konsultowana z radą rodziców i samorządem
uczniowskim w następującym trybie postępowania:
1) rada pedagogiczna przedstawia wniosek o zmianę w statucie radzie rodziców
i radzie samorządu uczniowskiego;
2) rada rodziców i samorząd uczniowski opiniują wniosek i przedstawiają opinie
radzie pedagogicznej w ciągu 7 dni od daty otrzymania wniosku;
3) w razie negatywnej opinii dyrektor szkoły zwołuje wspólne zebranie trzech
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wyżej wymienionych organów, na którym powinna zapaść ostateczna decyzja
o przyjęciu lub odrzuceniu zmian.
4. Pod koniec każdego roku szkolnego przygotowana zostaje ujednolicona wersja
statutu, która uwzględnia wszystkie zmiany wprowadzone do statutu w trakcie
roku szkolnego.
5. Ogłoszenie ujednoliconego tekstu statutu następuje w drodze obwieszczenia
dyrektora szkoły. Tekst statutu stanowi załącznik do tego obwieszczenia.
§ 62.
Szkoła może posiadać własny sztandar i godło.
§ 63.
(uchylony).
§ 64.
1. Statut szkoły jest dostępny w kancelarii szkoły i bibliotece szkolnej.
2. Wybrane zagadnienia ze statutu są wywieszone na tablicach informacyjnych
znajdujących się na korytarzach szkolnych.

Statut przyjęty uchwałą rady pedagogicznej w dniach: 29 sierpnia 2019 r. (uchwała nr 3/23/2018/2019)
oraz 02 września 2019 r. (uchwała nr 2/1/2019/2020).
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