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Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1

Niniejszy Statut został opracowany na podstawie:
              1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. PRAWO OŚWIATOWE (Dz. U. z 2017 r. poz. 59),
              2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. PRZEPISY WPROWADZAJĄCE USTAWĘ PRAWO 

OŚWIATOWE (Dz. U. z 2017 r. poz. 60),
              3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze 

zm.),
         4. Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zmianami),
5.Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki 

prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, poz. 908) .
6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 w sprawie szczegółowej 

organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli ( Dz. U.  z 2019 r., poz.502);
             7. Inne akty wykonawcze wydane na podstawie ustaw.

§ 2

             1. Szkoła Podstawowa w Werbkowicach jest publiczną szkołą podstawową.
1) siedzibą szkoły jest budynek przy ul. Jana Pawła II 17,
2) szkoła nosi imię Marszałka Józefa Piłsudskiego,
3)  pełna  nazwa  szkoły  brzmi  –  Szkoła  Podstawowa   im.  Marszałka  Józefa  Piłsudskiego
w Werbkowicach i jest używana w pełnym brzmieniu,
4) szkołę prowadzi Gmina Werbkowice,
5) organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Lubelski Kurator Oświaty.

§ 3

1.Czas trwania nauki w szkole wynosi 8 lat.

2.Świadectwo ukończenia szkoły potwierdza uzyskanie wykształcenia podstawowego  i uprawnia
do ubiegania się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

§ 4

             1. Szkoła jest jednostką budżetową.

             2. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.

§ 5

              1. Ilekroć w dalszej części Statutu jest mowa o:
1)  szkole  -  należy  przez  to  rozumieć  Szkołę  Podstawową  im.  Marszałka  Józefa  Piłsudskiego
z siedzibą w Werbkowicach przy ulicy Jana Pawła II 17;
2)  dyrektorze-  należy  przez  to  rozumieć  dyrektora  Szkoły  Podstawowej  im.  Marszałka  Józefa
Piłsudskiego w Werbkowicach



3) radzie pedagogicznej – należy przez to rozumieć radę pedagogiczną Szkoły Podstawowej im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach;
4) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku Dz. U.
z 2017, poz. 59);
5)  statucie  -  należy  przez  to  rozumieć  Statut  Szkoły  Podstawowej   im.  Marszałka  Józefa
Piłsudskiego w Werbkowicach;
6) uczniach - należy przez to rozumieć uczniów szkoły podstawowej;
7) rodzicach - należy przez to rozumieć  także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty)
sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
8)  wychowawcy  -  należy  przez  to  rozumieć  nauczyciela,  którego  opiece  powierzono  oddział
w szkole;
9) nauczycielach - należy przez to rozumieć pracowników pedagogicznych Szkoły Podstawowej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach;
10) organie sprawującym nadzór pedagogiczny- należy przez to rozumieć Lubelskiego Kuratora
Oświaty;
11) organie prowadzącym - należy przez to rozumieć Gminę Werbkowice.

§ 6

             1. Szkoła używa pieczęci:

1)okrągłej – dużej i małej z godłem państwa i napisem w otoku: „Szkoła Podstawowa  im. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach”,
      2) podłużnej z napisem: „Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Jana        
Pawła I17, 22 – 550 Werbkowicach , NIP 919 – 162 -43 - 24  REGON 000630570, tel. 84 65 72 
603; 
3) podłużnej z napisem: „Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w Werbkowicach”.

             2. Szkoła używa również innych pieczęci zgodnie z wykazem i wzorami znajdującymi się   
w dokumentacji szkolnej zgodnej z jednolitym rzeczowym spisem akt. 
             3. Wymienione w ust. 1 i 2 pieczęci mogą być używane tylko przez osoby do tego 
upoważnione.

Rozdział 2

Cele i zadania szkoły

§ 7
      1.  Szkoła  realizuje  cele  i  zadania  wynikające  z  przepisów  prawa  oświatowego  oraz
uwzględniające  program  wychowawczo-profilaktyczny  szkoły,  obejmujący  treści  i  działania
o charakterze  wychowawczym  skierowane  do  uczniów,  oraz  treści  i  działania  o  charakterze
profilaktycznym  dostosowane  do  potrzeb  rozwojowych  uczniów,  przygotowane  w  oparciu
o przeprowadzoną  diagnozę  potrzeb  i  problemów  występujących  w  społeczności  szkolnej,
skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców, w szczególności:
1)  prowadzi  uczniów  do  nabywania  i  rozwijania  umiejętności  poprawnego  i  swobodnego
wypowiadania  się,  czytania  i  pisania,  wykonywania  elementarnych  działań  arytmetycznych,
posługiwania się prostymi narzędziami i kształtowania nawyków społecznego współżycia;
2)  rozwija  poznawcze  możliwości  uczniów tak,  aby mogli  oni  przechodzić  od  dziecięcego  do
bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata;
3)  zapewnia  opanowanie  wymaganych  pojęć  i  zdobywanie  rzetelnej  wiedzy  na  poziomie
umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia;
4) rozwija i przekształca spontaniczną motywację poznawczą w motywację świadomą, zapewnia
dochodzenie  do  rozumienia,  a  nie  tylko  do  pamięciowego  opanowania  przekazywanych  treści,



przygotowuje  do  podejmowania  zadań  wymagających  systematycznego  i  dłuższego  wysiłku
intelektualnego oraz fizycznego;
5)  rozwija  zdolności  myślenia  analitycznego  i  syntetycznego,  traktowania  wiadomości
przedmiotowych stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny prowadzący
do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie;

a) dba o rozwój moralny i duchowy dziecka;
b) uczy pozytywnych zachowań w stosunkach międzyludzkich;

6) rozbudza i rozwija wrażliwość estetyczną i moralną dziecka oraz jego indywidualne zdolności
twórcze;
7) rozwija zdolność odróżniania świata rzeczywistego od wyobrażonego oraz postaci realistycznych
od fantastycznych;
8)  rozwija  umiejętności  dziecka  poznawania  siebie  oraz  otoczenia  rodzinnego,  społecznego,
kulturowego, technicznego i przyrodniczego dostępnego jego doświadczeniu;
9)  zapewnia  opiekę  i  wspomaga  rozwój  dziecka  w  przyjaznym,  bezpiecznym  i  zdrowym
środowisku w poczuciu więzi z rodziną;
10) uwzględnia indywidualne potrzeby dziecka i troszczy się o zapewnienie mu równych szans oraz
stwarza warunki do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych dzieci;
11)  stwarza  przyjazną  atmosferę  i  pomaga  dziecku  w dobrym funkcjonowaniu  w społeczności
szkolnej;
12) kształtuje potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną, wyrabia
czujność wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego, psychicznego         i duchowego;
13) prowadzi działalność wychowawczą i zapobiegawczą wśród dzieci i młodzieży zagrożonych
uzależnieniem,
14) kształtuje świadomość ekologiczną;
15) wzmacnia poczucie tożsamości kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej, oraz umożliwia
poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej;
16) kultywuje tradycje narodowe i regionalne;
17) rozbudza i rozwija uczucie patriotyczne;
18) umożliwia poznanie regionu i jego kultury, wprowadza w życie kulturalne wspólnoty lokalnej;
19) umożliwia kulturalne spędzenie czasu wolnego;
20) umacnia wiarę dziecka we własne siły i w zdolność osiągania wartościowych i trudnych celów
oraz umożliwia rozwijanie uzdolnień i indywidualnych zainteresowań uczniów;
21)  stwarza  warunki  do  rozwijania  samodzielności,  obowiązkowości,  podejmowania
odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie;
22)  zapewnia  warunki  do  harmonijnego  rozwoju  fizycznego  i  psychicznego  oraz  zachowań
prozdrowotnych, a także stwarza warunki do rozwoju wyobraźni i ekspresji werbalnej, plastycznej,
muzycznej i ruchowej;
23) kształtuje postawę otwartości wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym
iodpowiedzialności za zbiorowość;

24) wprowadza uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu,
patriotyzmu,  szacunku  dla  tradycji,  wskazywanie  wzorców  postępowania  i  budowanie  relacji
społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);

25) kształtuje u uczniów poczucie godności własnej osoby i szacunek dla godności innych osób; 

26) rozwija takie kompetencje jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;

27) rozbudza ciekawość poznawczą uczniów oraz motywację do nauki;

28) wyposaża uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtuje takie umiejętności, które pozwalają
w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;

29) ukazuje wartość wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;

30) wspiera uczniów w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji;



§ 8
            1. Szkoła realizuje wymienione cele poprzez podjęcie zadań z uwzględnieniem optymalnych
warunków  rozwoju  i  potrzeb  uczniów,  zasad  bezpieczeństwa  oraz  zasad  promocji  i  ochrony
zdrowia w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, a w szczególności:
1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia
szkoły poprzez:

  a) realizacją podstawy programowej;
  b) ciekawe i atrakcyjne prowadzenie zajęć,
  c) pracę z uczniem zdolnym i o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
  d) realizację różnorodnych programów rozwijających zainteresowania,
  e) umożliwianie rozwijania zainteresowań uczniów w ramach zajęć pozalekcyjnych;

2)  umożliwia  podtrzymanie  poczucia  tożsamości  narodowej,  etnicznej,  językowej  i  religijnej
poprzez:

a) organizowanie i udział w uroczystościach z okazji świąt państwowych i kościelnych;
b) eksponowanie i szanowanie symboli narodowych w pomieszczeniach szkolnych;
c) organizowanie lekcji religii i etyki do wyboru przez rodziców uczniów;
d) umożliwienie poznania regionu i jego kultury, wprowadzenie w życie kulturalne 
wspólnoty lokalnej;
e) poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury 
europejskiej;
f) wskazywanie uczniom godnych naśladowania autorytetów z historii i czasów 
współczesnych.

3) sprawuje opiekę nad uczniami zgodnie z ich potrzebami i możliwościami szkoły w szczególności
poprzez:

      a) dobrowolne i nieodpłatne udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej, 
      b)  organizowanie nauczania indywidualnego,

            c) zapewnianie uczniom niepełnosprawnym z obwodu szkoły uczęszczanie do szkoły,
            d) udzielanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub losowej,
            e) prowadzenie zajęć specjalistycznych.
4) prowadzi  działalność wychowawczą i  zapobiegawczą wśród dzieci  i  młodzieży zagrożonych
uzależnieniem, realizowaną w szczególności przez:

     a) diagnozowanie zagrożeń związanych z uzależnieniem,
     b) współpracę z rodzicami dzieci zagrożonych uzależnieniem,
  c)  informowanie  i  przygotowywanie  nauczycieli  i  rodziców  do  przeciwdziałania
uzależnieniom;
     d) realizację programów profilaktycznych.

5) wyznacza nauczyciela wychowawcę dla każdego oddziału, który sprawuje szczególną opiekę
wychowawczą nad każdym uczniem, a w szczególności:

a) zobowiązuje  wychowawcę  do  wypracowania  wspólnie  z  uczniami  reguł  zachowania
w szkole i spisania ich w formie kontraktu,
b) nakazuje każdemu nauczycielowi eliminowanie zachowań agresywnych,
c) gwarantuje diagnozę zespołu uczniów,
d) zobowiązuje wychowawcę do integrowania zespołu.

6) zapewnia opiekę nad uczniami z uwzględnieniem obowiązujących w szkole przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy, tj.:

a) organizuje szkolenia w zakresie bhp dla wszystkich pracowników szkoły,
b) przeprowadza  przeszkolenie  dla  wszystkich  nauczycieli  i  pracowników
niepedagogicznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy,
c) za zgodą rodziców może ubezpieczać uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków,
d) zapewnia  opiekę  nauczyciela  prowadzącego  zajęcia  lekcyjne  i  pozalekcyjne,  w  tym
nauczyciela wyznaczonego na zastępstwo,



e) gwarantuje opiekę uczniom korzystającym ze świetlicy,
f) zapewnia  opiekę  uczniom podczas  pobytu  w szkole  zgodnie  z  tygodniowym planem
zajęć,
g) wyznacza nauczyciela dyżurującego podczas przerw według ustalonego harmonogramu
dyżurów,
h) zapewnia  opiekę  podczas  zajęć  poza  terenem  szkoły  zgodnie  z  obowiązującym
regulaminem dotyczącym organizacji wyjść i wycieczek szkolnych,

     i)  zwiększa poziom bezpieczeństwa uczniów poprzez zainstalowany system monitoringu
w budynku i wokół niego;

7) sprawuje  szczególną  opiekę nad  uczniami rozpoczynającymi naukę w pierwszej klasie tj.
        a) zobowiązuje wychowawcę   klas pierwszych do przeprowadzenia w pierwszych dniach

września  zajęć  mających  na  celu  zapoznanie  uczniów z  pomieszczeniami  szkoły,  zasadami
bezpieczeństwa i higieny na terenie szkoły;

      b)  zobowiązuje wychowawcę   klas pierwszych do przeprowadzenia w pierwszych dniach
września    zajęć  w otoczeniu szkoły i najbliższej okolicy dotyczące bezpiecznego poruszania
się po   drogach,

8) wspiera uczniów z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów ruchu, wzroku i słuchu
poprzez:

     a) dostosowania metod, form pracy, organizację warunków w oddziale,
     b) organizację warunków w innych pomieszczeniach w szkole, sanitariatach, szatni, itp.,

9) uczniom, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebne są szczególne formy 
opieki, w tym  doraźną pomoc materialną:
           a) daje możliwość dofinansowania wyjazdu na wycieczkę szkolną,
           b) dofinansowania obiadów w szkolnej stołówce;
           c) stypendium socjalne w sytuacjach losowych w porozumieniu z organem prowadzącym,
10) uczniom, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,

szkoła zapewnia nauczanie indywidualne
11) uczniom szczególnie uzdolnionym umożliwia indywidualny tok lub program nauki.
12)  podejmuje  działania  wychowawczo  -profilaktyczne  obejmujące  promocję  zdrowia,  w  tym

zdrowia  psychicznego,  profilaktykę,  interwencje  kryzysowe,  terapie,  korektę  zachowań  oraz
przeciwdziałanie, a także redukcję agresji i przemocy, działania te realizowane są poprzez:

           a) rozmowy z pedagogiem i innymi specjalistami,
           b) udział uczniów w programach i przedsięwzięciach promujących zdrowy styl życia,
           c) udział uczniów w zajęciach profilaktycznych na temat uzależnień, przemocy, 

demoralizacji, w tym organizowanych przy współudziale specjalistów z zewnątrz;
           d) podejmowanie tej tematyki oraz edukacji prawnej uczniów ukierunkowanej na 

uświadomienie im instrumentów prawnych możliwych do wykorzystania wobec uczniów 
zagrożonych demoralizacją i popełniających czyny zabronione na godzinach z wychowawcą;

           e) system procedur dotyczących sprawnego i szybkiego podejmowania działań 
interwencyjnych, udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym i sprawcom zdarzeń;

           e) współpracę szkoły z instytucjami wspierającymi działania profilaktyczne;
           f) zainstalowanie w szkole komputerowego programu chroniącego uczniów przed 

niepożądanymi treściami w Internecie;
 

§ 9
             1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie od chwili wejścia ucznia do
szkoły do momentu jej opuszczenia, poprzez:
1) zapewnienie uczniom przebywającym w szkole  opieki przez nauczycieli oraz innych 
pracowników szkoły,
2) organizowanie przed lekcjami i w czasie przerw dyżurów nauczycielskich na korytarzach – 
zasady i organizację ww. dyżurów określa regulamin dyżurów,
3) omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych i innych zajęciach,



4) w miarę możliwości przeznaczenie oddzielnych segmentów dla dzieci w różnym wieku, I–III 
oraz IV–VIII,
5) zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej uczniom wymagającym opieki,
6) szkolenie pracowników szkoły w zakresie bhp,
7) dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu szkolnego do wzrostu uczniów, 
rodzaju pracy oraz podjazdy dla osób niepełnosprawnych,
8) systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne prowadzące 
do uzyskania przez uczniów karty rowerowej,
9) zapewnienie uczniom warunków do spożycia posiłku obiadowego w stołówce szkolnej,
10) utrzymywanie pomieszczeń szkolnych, budynków, placów, boisk i sprzętu szkolnego w stanie 
pełnej sprawności i stałej czystości,
11) dostosowanie rozkładu zajęć lekcyjnych do zasad higieny pracy umysłowej uczniów,
12) kształtowanie postaw promujących zdrowy tryb życia,
a także:
13) postępowanie nauczycieli zgodnie z  procedurami  szkolnymi w przypadku:
        a)  dostrzeżenia sytuacji lub zachowań uczniów stanowiących zagrożenie dla ich 
bezpieczeństwa ;
        b) w przypadku samodzielnego opuszczenia zajęć edukacyjnych przez ucznia.
14) uzyskiwanie przez pracownika obsługi szkoły od osób postronnych wchodzących na teren 
szkoły informacji o celu pobytu, w razie potrzeby zawiadamianie o tym fakcie dyrektora lub 
kierowanie tej osoby do dyrektora,
15) niezwłocznie zawiadamianie dyrektora przez nauczyciela lub innego pracownika szkoły  
o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących 
zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.
             
             2. Szkoła zapewnia uczniom opiekę podczas zajęć zorganizowanych przez szkołę poza jej 
terenem poprzez przydzielenie jednego opiekuna:
1) na 30 uczniów – jeżeli grupa nie wyjeżdża poza miejscowość i nie korzysta z publicznych 
środków lokomocji,
2) na 15 uczniów – jeżeli wycieczka korzysta z publicznych środków lokomocji lub udaje się poza 
miejscowość,
3) na 10 uczniów – w czasie turystyki kwalifikowanej.

            3. Kierownik wycieczki zgłasza policji potrzebę kontroli autokaru wycieczkowego.

            4. Szkoła  podejmuje działania zabezpieczające przed dostępem do treści internetowych, 
które mogą stanowić zagrożenie dla  prawidłowego rozwoju ucznia poprzez instalowanie 
oprogramowania zabezpieczającego.

§ 10
            1. Zasady udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
1) pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole jest realizowana przez każdego nauczyciela;
2) potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole  wynika w 

szczególności:
        a)  z niepełnosprawności,
        b)  z niedostosowania społecznego,
        c)  z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
        d)  z zaburzeń zachowania lub emocji,
        e)  ze szczególnych uzdolnień,
        f)  ze specyficznych trudności w uczeniu się,
        g)  z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych,
        h)  z choroby przewlekłej,



        i)  z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
        j)  z niepowodzeń edukacyjnych,
    k)  z  zaniedbań  środowiskowych  związanych  z  sytuacją  bytową  ucznia  i  jego  rodziny,

sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
            l) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą 
środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
3)  bieżąca praca z dzieckiem polega  w szczególności na:
            a) dostosowaniu wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia i jego 
potrzeb;
            b)   indywidualizacji pracy na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych;
            c) dostosowaniu warunków nauki do potrzeb psychofizycznych dziecka;
4) pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest świadczona nieodpłatnie;
5) pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest świadczona w formie:
           a) zajęć rozwijających uzdolnienia;
           b)  zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;
           c)  zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
           d) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających 
kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
           e) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
           f) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;
           g) porad i konsultacji;
           h)  warsztatów;
6) w szkole jest powołany koordynator d.s. pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
7) za organizację pomocy psychologiczno – pedagogicznej  odpowiada dyrektor.

Rozdział 3
Organy pracy szkoły

§ 11
          1. Organami szkoły są:

1) Dyrektor,
2) Rada Pedagogiczna;
3) Rada Rodziców;
4) Samorząd Uczniowski.
         
           2.  Dyrektor w szczególności:
1) kieruje działalnością szkoły  oraz reprezentuje ją na zewnątrz;
2) sprawuje nadzór pedagogiczny;
3) sprawuje opiekę  nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego
poprzez aktywne działania prozdrowotne;
4) realizuje uchwały  rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i  ponosi odpowiedzialność za ich
prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową  i gospodarczą  obsługę
szkoły;
6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie
zajęć organizowanych przez szkołę;
7) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;
8) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
9)  stwarza  warunki  do  działania  w  szkole:  wolontariuszy,  stowarzyszeń  i  innych  organizacji,
w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza
lub  rozszerzanie  i  wzbogacanie  form  działalności  dydaktycznej,  wychowawczej,  opiekuńczej
i innowacyjnej szkoły;



10) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
ucznia;
11) współpracuje z pielęgniarką szkolną, sprawując profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami.
       
3.Dyrektor może, w drodze decyzji, skreślić ucznia pełnoletniego z listy uczniów,
1)  skreślenie  następuje  na  podstawie  uchwały  rady  pedagogicznej,  po  zasięgnięciu  opinii
samorządu uczniowskiego.
             
4.Przepis ust. 3 nie dotyczy ucznia objętego obowiązkiem szkolnym,
1) w uzasadnionych przypadkach uczeń ten, na wniosek dyrektora szkoły, może zostać przeniesiony
przez kuratora oświaty do innej szkoły.

         5. Dyrektor występuje do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej
szkoły  po  wyczerpaniu,  w  stosunku  do  ucznia,  wszystkich  możliwych  oddziaływań
wychowawczych  zastosowanych  przez  wychowawcę  klasy,  pedagoga  i  psychologa  szkolnego,
dyrektora szkoły, instytucje współpracujące ze szkołą, poradnie specjalistyczne, policję, kuratora,
opiekuna rodziny i innych.

            6. Przypadki , w których dyrektor może wystąpić do kuratora o przeniesienie ucznia do innej
szkoły to w szczególności:
1)  uczeń  naraża  siebie  na  niebezpieczeństwo,  a  podejmowane  środki  zaradcze  nie  przynoszą
efektów,
2) uczeń naraża innych na niebezpieczeństwo, a podejmowane przez szkołę różnorodne działania

nie zmniejszają tego niebezpieczeństwa,
3) zachowanie ucznia wpływa demoralizująco na innych uczniów,
4)  uczeń  rażąco  narusza  zasady  współżycia  społecznego,  a  zachowanie  ucznia  wykracza  poza

ustalone normy społeczne,
5)  wszelkie  działania  naprawcze  zastosowane  wobec  tego  ucznia  i  jego  rodziny,  wielokrotnie

podejmowane,  udokumentowane,  nie  przynoszą  poprawy w obszarze  zagrożeń  dla  zdrowia
i życia.

6) inne występujące przypadki, powodujące zagrożenia dla życia i zdrowia uczniów szkoły.  

7.Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników
niebędących nauczycielami.
8.Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom
szkoły;
3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej   w sprawach odznaczeń,
nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.

       9. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań  współpracuje z radą  pedagogiczną, rodzicami
i samorządem uczniowskim.

            10. W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go wicedyrektor.

§ 12
        1. W szkole działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie
realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

            2. Nauczyciele szkoły są członkami rady pedagogicznej szkoły.



             3. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni
w szkole .

             4. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor.

         5.  Zebrania rady pedagogicznej  są  organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,
w pierwszym półroczu, w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu
rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być
organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny,     z inicjatywy dyrektora
szkoły,  organu prowadzącego szkołę lub co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

     6.  Przewodniczący  prowadzi  i  przygotowuje  zebrania  rady  pedagogicznej  oraz  jest
odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie
z regulaminem rady.

        7. Dyrektor przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym,
ogólne  wnioski  wynikające  ze  sprawowanego  nadzoru  pedagogicznego  oraz  informacje
o działalności szkoły.

             8.  Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez radę szkoły;
2)podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu
ich projektów przez radę szkoły oraz radę rodziców;
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły ;
5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;
6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad
szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.

             9. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;
2) projekt planu finansowego szkoły lub placówki;
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
4)  propozycje  dyrektora  w  sprawach  przydziału  nauczycielom  stałych  prac  i  zajęć  w  ramach
wynagrodzenia  zasadniczego  oraz  dodatkowo  płatnych  zajęć  dydaktycznych,  wychowawczych
i opiekuńczych.
5) dni wolne od zajęć dydaktycznych;
          10.  Jeżeli rada pedagogiczna nie podejmie uchwały o której mowa w ust. 8 pkt 2, o wynikach
klasyfikacji i promocji uczniów rozstrzyga dyrektor.
         11. Dyrektor  wstrzymuje  wykonanie  uchwał,  o  których  mowa w ust.8,  niezgodnych
z przepisami prawa.
          
            12. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ 
prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

13.Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności 
z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę.

14. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.



           15. Zespół zadaniowy przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian i przedstawia do 
uchwalenia radzie pedagogicznej.

          16. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska
dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole;

            17. W przypadku wystąpienia z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska 
dyrektora, organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie 
wyjaśniające   i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od dnia otrzymania 
wniosku.

             18. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności
co najmniej połowy jej członków.

             19. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.
             20. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

             21. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania 
spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów 
lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 
§ 13

               1. W szkole działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów.

               2. W skład rady rodziców wchodzą:
1) po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie
rodziców uczniów danego oddziału;

        3.  W wyborach  do  rady rodziców  jednego  ucznia  reprezentuje  jeden  rodzic.  Wybory
przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

               4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w 
szczególności:
1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów    do rady rodziców.

               5.  Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu 
prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny  z wnioskami i opiniami we 
wszystkich sprawach szkoły.

              6. Do kompetencji rady rodziców należy:
1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego 
szkoły;
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania 
szkoły;
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

             7. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska 
porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, 
program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.
             8. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu 
przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.



            9.  W celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców może gromadzić 
fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy 
rady rodziców określa regulamin rady rodziców.

            10.  Fundusze gromadzone przez radę rodziców mogą być przechowywane na odrębnym 
rachunku bankowym rady rodziców.

           11.  Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na 
tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez radę 
rodziców.

§ 14
             1. W szkole działa samorząd uczniowski, zwany dalej „samorządem”.

             2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły .

             3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez 
ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
             4. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

             5. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły;

             6. Samorząd może przedstawiać  radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie 
we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw 
uczniów, takich jak:
1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi 
wymaganiami;
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między 
wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
4) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie 
z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu  z dyrektorem;
5) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

§ 15
             1. Zapewnia się wymianę bieżącej informacji pomiędzy organami szkoły o  
podejmowanych   i planowanych działaniach przez:
1) zarządzenie wewnętrzne dyrektora;
2) ogłoszenia wywieszane na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim;
3) zebrania rady pedagogicznej, pracowników administracji i obsługi zespołu z kadrą kierowniczą 
szkoły, rodziców z nauczycielami, wychowawcami klas i dyrektorem szkoły,
4) apele szkolne,
5) gazetę szkolną.

              2. Wszystkie organy szkoły współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia, wychowania     
i opieki dzieci i młodzieży oraz rozwiązywania wszystkich istotnych problemów szkoły.

              3. Wszystkie organy szkoły współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego 
szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich 
kompetencji.



              4. Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom szkoły poprzez swoje 
reprezentacje: radę rodziców i samorząd uczniowski.

              5. Rada rodziców i samorząd uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi
lub radzie pedagogicznej w formie pisemnej  podczas protokołowanych posiedzeń tych organów.

             6. Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach zainteresowanych 
organów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających podjęcia szybkiej decyzji 
w terminie 7 dni.

             7. Wszystkie organy szkoły zobowiązane są do wzajemnego informowania się o podjętych 
lub planowanych działaniach i decyzjach w terminie 14 dni od daty ich podjęcia.

             8. Koordynatorem współdziałania organów szkoły jest dyrektor, który:
1) zapewnia każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji   
w granicach swoich kompetencji,
2) umożliwia rozwiązywanie sytuacji konfliktowych pomiędzy organami,
3) zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami szkoły o planowanych  
i odejmowanych działaniach i decyzjach,
4) organizuje spotkania przedstawicieli organów szkoły.

             9. Konflikty między organami szkoły są rozstrzygane zgodnie ze szkolnymi procedurami 
postępowania.

Rozdział 4.
Organizacja pracy szkoły

§ 16
                 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy 
w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów 
określonych planem nauczania.

                2. Liczba uczniów w oddziale nie powinna przekraczać 25 osób.

                3. Zajęcia edukacyjne w klasach I - go etapu edukacyjnego są prowadzone w oddziałach 
liczących nie więcej niż 25 uczniów, a w szczególnych przypadkach określonych ustawą
liczba uczniów  w oddziale klas I – III może  za zgodą dyrektora zostać zwiększona  do 27  osób.

               4. Oddział może funkcjonować ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu 
edukacyjnego.

  § 17

      1.  Dyrektor  za  zgodą  rodziców  organizuje  zajęcia  rewalidacyjne,  których  celem  jest
wspomaganie rozwoju psychofizycznego ucznia z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb.

 

               2. Zajęcia uwzględnione są w arkuszu organizacyjnym pracy szkoły na dany rok szkolny.

§ 18

         1. W klasach IV–VIII szkoły podstawowej podział na grupy jest obowiązkowy zgodnie
z przepisami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.



         2. W przypadku oddziałów liczących mniej uczniów niż wskazano w ust. 1 podziału na grupy
można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.

§ 19
              1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone       
w systemie:
1) kształcenia zintegrowanego na pierwszym etapie edukacyjnym,
2) klasowo-lekcyjnym na drugim etapie edukacyjnym.

              2. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut.

              3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie 
od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie 
zajęć.

              4. Czas trwania zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych wynosi 60 minut.

              5. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych na pierwszym etapie edukacyjnym 
ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.

              6. Podziału godzin przeznaczonych na zajęcia edukacji wczesnoszkolnej dokonuje 
nauczyciel prowadzący zajęcia, z tym że w trzyletnim okresie nauczania zajęcia edukacyjne należy 
zrealizować zgodnie z oddzielnymi przepisami.

              7. Tygodniowy rozkład zajęć na pierwszym etapie edukacyjnym określa ogólny przydział 
czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania.
             
              8. Skrócenie lub odwołanie zajęć lekcyjnych z powodu warunków pogodowych: mróz 
(jeśli temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21.00 w dwóch kolejnych dniach 
poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -150 C lub jest niższa), upały (jeśli temperatura 
wewnątrz pomieszczeń wynosi 25 0C lub jest wyższa).
               9. W razie nieobecności nauczyciela dyrektor szkoły może zmienić organizację pracy 
(kolejność zajęć i odwołanie pierwszej lub ostatniej lekcji), powiadamiając wcześniej o tym fakcie 
nauczycieli, uczniów i rodziców za pośrednictwem informacji zamieszczonej w dzienniku 
elektronicznym.
            

§ 20

         1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu
z nauczycieli, zwanemu wychowawcą klasy.

             2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej nauczyciel wychowawca
opiekuje się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

           3. Zmiana wychowawcy klasy może nastąpić przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego
lub w uzasadnionych przypadkach, także w trakcie trwania roku szkolnego.

         4. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawca dostosowuje  do wieku uczniów, ich
potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.

§ 21



             1. Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 
świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne przepisy.

             2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym 
określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora.

             3. Na podstawie zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacji szkoły 
dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład 
zajęć edukacyjnych.

§ 22
             1. Religia jako szkolny przedmiot nieobowiązkowy jest prowadzona dla uczniów, których 
rodzice wyrażają takie życzenie.

             2. Życzenie wyrażone jest w formie pisemnego oświadczenia, nie musi być ponawiane        
w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione.

             3. Uczniowie nie korzystający z lekcji religii objęci są zajęciami opiekuńczo-
wychowawczymi.

             4. Nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedagogicznej.

             5. Nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów, 
ustalając z dyrektorem szkoły termin i miejsce planowanego spotkania na 7  dni wcześniej.

             6. Ocena z religii umieszczana jest na świadectwie szkolnym, wliczana jest do średniej 
ocen, lecz nie ma wpływu na promocję do następnej klasy.

             7. Uczniowie uczęszczający na lekcje religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia 
z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych w wyznaczonym terminie.

             
§ 23

             1. Dla wszystkich uczniów klas IV-VIII organizowane są zajęcia edukacyjne „Wychowanie 
do życia w rodzinie”.

             2. Udział ucznia w zajęciach „Wychowanie do życia w rodzinie” nie jest obowiązkowy.

             3. Uczeń nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły       
w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach.

             4. Uczniowie, których rodzice nie wyrazili zgody na uczestniczenie ich dzieci w zajęciach 
„Wychowania do życia w rodzinie”, mają zapewnioną opiekę w świetlicy szkolnej.

             5. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy 
programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.

§ 24
             1. Szkoła przyjmuje studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki 
pedagogiczne, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między dyrektorem szkoły 
a szkołą wyższą lub (za jego zgodą) poszczególnymi nauczycielami a szkołą wyższą.



             2. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną zgodnie z odrębnymi
przepisami.

§ 25
          1. Począwszy od klasy czwartej w szkole tworzy się klasę sportową:
1) rekrutacji uczniów do klasy sportowej dokonują nauczyciele wychowania fizycznego na 
podstawie regulaminu naboru uczniów do klasy sportowej.
2) warunkiem zakwalifikowania się do klasy sportowej jest:
          a) bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony zaświadczeniem właściwego lekarza,
          b) pozytywna opinia wychowawcy klasy,
          c) dobre warunki fizyczne (wzrost, waga),
          d) ogólnie dobra sprawność fizyczna,
          e) zaliczenie ustalonych przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną prób sprawności 
fizycznej,
           f) pisemna zgoda rodziców;
3) zgoda rodziców, o której mowa w pkt. 2 lit. f, może być cofnięta tylko w uzasadnionym 
przypadku;
4) obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć sportowych wynosi 10 godzin;
5) liczba uczniów w klasie sportowej wynosi, co najmniej 20;
6) uczeń może być niedopuszczony do udziału w zawodach i imprezach sportowych, jeśli nie 
spełnia wymagań określonych w pkt  2 lit. a,b;
7) uczeń może być przeniesiony do równoległej klasy (niesportowej), jeżeli:
            a) nie wywiązuje się z podstawowych obowiązków szkolnych: opuszcza zajęcia bez 
powodu, nie odrabia zadań domowych, zachowuje się nieodpowiednio, nie uczestniczy we 
wskazanych zawodach i imprezach sportowych,
            b) nie kwalifikuje się, na podstawie opinii lekarza lub nauczyciela wychowania fizycznego, 
do dalszego szkolenia sportowego.

§ 26
              1. Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb   
i zainteresowań uczniów, celów edukacyjnych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, 
popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

              2. Organizacja biblioteki uwzględnia w szczególności zadania w zakresie:
1) gromadzenia i udostępniania podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów 
ćwiczeniowych oraz innych materiałów bibliotecznych;
2) tworzenia warunków do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno--
komunikacyjnymi;
3) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania 
u uczniów nawyku czytania i uczenia się;
4) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną uczniów, 
w tym w zakresie podtrzymywania tożsamości narodowej i językowej uczniów należących do 
mniejszości narodowych, mniejszości etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem 
regionalnym;
5) przeprowadzania inwentaryzacji księgozbioru biblioteki szkolnej.

              3. Biblioteka:
1) służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych uczniów, nauczycieli, wychowawców,
pracowników administracji i rodziców,
2) prowadzi działalność wspomagającą w procesie kształcenia i doskonalenia kadry pedagogicznej;



3) umożliwia prowadzenie pracy twórczej;
4) rozwija kompetencje czytelnicze uczniów ;
5) stwarza warunki do rozwoju umysłowego i kulturalnego czytelników.

              4. Użytkownikami biblioteki szkolnej są uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły 
oraz rodzice.

              5. Godziny  pracy biblioteki są corocznie ustalane przez dyrektora w porozumieniu 
z nauczycielem bibliotekarzem i dostosowane do tygodniowego planu zajęć tak, aby umożliwiał 
uczniom i nauczycielom dostęp do zbiorów bibliotecznych podczas zajęć lekcyjnych i po ich 
zakończeniu.

              6. Biblioteka działa zgodnie z regulaminem biblioteki szkolnej.

              7. Zbiorami biblioteki są dokumenty piśmiennicze (książki, czasopisma i inne) oraz 
dokumenty niepiśmiennicze (materiały audiowizualne).

              8. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor.

              9.  Zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami, rodzicami oraz 
innymi bibliotekami:
1) z biblioteki może korzystać każdy uczeń, jego rodzice, pracownicy szkoły;
2) biblioteka udostępnia swe zbiory od września do czerwca;
3) czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko;
4) za zniszczoną lub zgubioną, wypożyczoną książkę użytkownik powinien odkupić taką samą lub 
o zbliżonej tematyce, po uzgodnieniu z nauczycielem biblioteki;
5) biblioteka udziela rodzicom informacji o czytelnictwie uczniów, służy pomocą  w doborze 
literatury dotyczącej problemów wychowawczych, trudności i niepowodzeń szkolnych;
6) biblioteka  umożliwia wymianę materiałów informacyjnych między bibliotekami;
7) biblioteka informuje o zbiorach i zachęca do korzystania z zasobów bibliotek publicznych 
znajdujących się w okolicy szkoły;
8) nauczyciel biblioteki poprzez promocję i organizację wyjazdów do bibliotek naukowych zachęca
uczniów do korzystania z zasobów innych bibliotek.

§ 27
              1. W szkole działa wolontariat – Szkolny Klub Wolontariatu.

              2. Cele i założenia Szkolnego Klubu Wolontariatu to w szczególności:
1) rozwijanie wśród młodzieży postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby innych;
2) zapoznawanie młodzieży z ideą wolontariatu;
3) umożliwianie młodym podejmowania działań pomocowych na rzecz niepełnosprawnych, 
chorych, samotnych;
4) pomoc rówieśnikom szkolnym w trudnych sytuacjach;
5) wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży, w tym kulturalnych,
6) promowanie życia bez uzależnień;
7) wyszukiwanie autorytetów i pomoc w rozwijaniu zainteresowań  młodzieży.

             3. Opiekunem wolontariatu jest nauczyciel,

             4. W działaniach wolontariatu uczestniczyć mogą wszyscy chętni nauczyciele, uczniowie, 
rodzice.



             5. Wolontariat jest  społecznym organem szkoły, diagnozuje potrzeby społeczne                   
w środowisku szkolnym lub otoczeniu szkoły.

             6. Szkolny Klub Wolontariatu wspólnie ze swoim opiekunem opracowuje roczny plan pracy
i następnie przygotowuje do współpracy z konkretną instytucją czy grupą potrzebujących.

             7. Zajęcia warsztatowe dla przyszłych wolontariuszy powinny odpowiedzieć na pytania: na 
czym będzie polegać ich praca, co jest w niej ważne, na jakich zasadach opiera się wolontariat, 
pokazać wszelkie plusy i minusy takiej aktywności po to, by wesprzeć świadomość ich decyzji.

             8. Praca wolontariuszy jest na bieżąco monitorowana i omawiana na spotkaniach 
podsumowujących.

             9. Udział w pracach wolontariatu ma wpływ na ocenę z zachowania.

1) udział w 90 % akcji wolontariackich jest nagradzana wpisem na świadectwie ukończenia szkoły.

§ 28
             1. W szkole działa Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, którego celem  jest, 
w szczególności:
1 ) rozszerzanie,  wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej 
i innowacyjnej szkoły.

             2. Uczniowie wchodzący w skład Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej kształtują 
i doskonalą własną osobowość; uczą się poprzez działanie.

             3. Opiekę nad Związkiem Harcerstwa Rzeczypospolitej sprawuje nauczyciel.

§ 29
             1. W szkole działa Szkolny Klub Mediatora.

             2. Uczniowie należący do Szkolnego Klubu Mediatora wykonują zadania, których celem 
jest:
1) poznanie psychologii konfliktu;
2) niesienie pomocy uczniom w rozwiązywaniu konfliktów i sporów rówieśniczych bez przemocy,
3) poprawa relacji wśród dzieci i młodzieży,
4) podniesienie kultury prawnej,
5) szerzenie idei sprawiedliwości naprawczej.

              3. Uczniowie, o których mowa w ust. 2 doskonalą umiejętności w zakresie:
1) komunikacji interpersonalnej,
2) rozwiązywania konfliktów opartych na współpracy i dialogu prowadzących do porozumienia.

  § 30
1. W szkole działa Spółdzielnia Uczniowska „Mróweczka”,

1) spółdzielnia prowadzi sklepik uczniowski;
2) spółdzielnia działa według opracowanego regulaminu;
3) opiekę nad działalnością spółdzielni sprawuje nauczyciel.

§ 31
1. Szkoła organizuje wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego.
2. Celem doradztwa zawodowego jest:



- wspieranie uczniów w procesie rozpoznawania zainteresowań i predyspozycji 
zawodowych, w tym przygotowania do wyboru kolejnego etapu kształcenia;
- zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami, kształtowanie pozytywnych postaw 
wobec pracy i edukacji;
- pobudzanie, rozpoznawanie i rozwijanie zainteresowań uczniów.

3. Osobą odpowiedzialną za organizację doradztwa zawodowego w szkole jest dyrektor
szkoły.

4. Doradztwo zawodowe jest realizowane na:
- obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego;
- zajęciach z wychowawcą;
- zajęciach związanych z wyborem kierunku kształcenia prowadzonych w ramach 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
- zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego w kl VII i VIII.

5. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia w kl VII i VIII  prowadzi doradca 
zawodowy.

6. Do zadań doradcy zawodowego należy:
- prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu                
z uwzględnieniem rozpoznania mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań            
i uzdolnień uczniów;
- współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnianiu ciągłości działań    
w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
- wspieranie nauczycieli, wychowawców grup i innych specjalistów w udzielaniu 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 
              
          

§ 32
             1. W szkole działa świetlica szkolna.

1. Do świetlicy przyjmowane są dzieci, które muszą przebywać dłużej w szkole ze 
względu na czas pracy ich rodziców, organizację dojazdu do szkoły lub inne 
okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole.

2. Głównym celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki
wychowawczej, umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości oraz zapewnienie 
odpowiednich warunków do odpoczynku i relaksu.

            4. Czas pracy świetlicy na dany rok szkolny określa dyrektor.

            5. Świetlica szkolna jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności 
szkoły.

            7. Na zajęciach świetlicowych pod opieką jednego wychowawcy  nie może pozostawać 
więcej niż 25 uczniów.

             9.  Wychowawcy świetlicy współpracują z nauczycielami i wychowawcami klas w zakresie
pomocy w kompensowaniu braków dydaktycznych oraz pedagogiem szkolnym.

           10. Szczegółowe założenia organizacyjne, zasady przyjmowania do świetlicy i korzystania 
ze niej określa regulamin świetlicy.
       
           11. Organizacją pracy świetlicy zajmuje  się kierownik lub koordynator.



§ 33
              1.W szkole funkcjonuje stołówka

              2. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala 
dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

              3. Zasady pracy stołówki określa regulamin.

§ 34
              1. Do realizacji celów statutowych szkoła posiada odpowiednie pomieszczenia:
1) sale dydaktyczne;
2) hala sportowa, sala fitness, siłownia wraz z zapleczem, ;
3) boisko sportowe - Orlik
4) pracownie komputerowe z dostępem do Internetu;
5) pomieszczenie biblioteczne i świetlicowe;
6) pracownię multimedialną;
7) gabinety terapii logopedycznej;
8) pomieszczenie do zajęć rewalidacyjnych;
9) salę gier i zabaw;
10) zaplecze kuchenne i jadalnię;
11) archiwum;
12) sekretariat;
13) gabinet dla dyrektora i  gabinet wicedyrektora;
14) gabinet pedagoga i psychologa;
15) księgowość;
16) kadry;
17) gabinet pielęgniarki szkolnej;
18) inne pomieszczenia zapewniające prawidłowe funkcjonowanie szkoły.

             2. Na terenie szkoły prowadzony jest monitoring, który swoim zasięgiem obejmuje:
1) główne wejście do szkoły;
2) korytarz na parterze;
3) halę sportową(wejście);
4) kompleks boisk sportowych;
5) plac zabaw;
6) wejście do hali sportowej od strony północnej;
7) wyjście ewakuacyjne od strony południowej  budynku szkoły;
            3. Zapis monitoringu jest przechowywany na nośnikach co najmniej 14 dni.
            4. Szczegółowe zasady funkcjonowania monitoringu w szkole określają odrębne przepisy.

§ 35
              1. Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest 
pomoc i wsparcie, szkoła udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz materialnej.

              2. Pomoc psychologiczną i pedagogiczną w szkole organizuje dyrektor.

              3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest organizowana podczas bieżącej 
pracy.

              4. Szczegółowe zasady udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej określa 
Szkolny Program Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej  



§ 36
         1. Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Hrubieszowie oraz 
innymi placówkami wspierającymi pracę szkoły celem:
1) uzyskania wsparcia merytorycznego dla nauczycieli i specjalistów udzielających uczniom 
i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole,
2) udzielania rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej   
z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

           2. Osobą wyznaczoną do koordynowania współpracy jest pedagog szkolny;

§ 37
           1. Rodzice  i nauczyciele współdziałają ze sobą w zakresie nauczania, wychowania                
i profilaktyki.

            2. Dyrektor na początku roku szkolnego podaje do publicznej wiadomości harmonogram 
spotkań z rodzicami w danym roku szkolnym.

            3. Wychowawcy klas, psycholog, pedagog, logopeda, wychowawcy świetlicy, nauczyciele 
biblioteki, nauczyciele przedmiotów współdziałają z rodzicami w zakresie rozwiązywania 
problemów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych uczniów.

            4. Wskazują możliwe formy wsparcia oferowane przez szkołę oraz informują o 
możliwościach uzyskania pomocy w poradni psychologiczno-pedagogicznej lub w innych 
instytucjach świadczących poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom.

            5. Szkoła organizuje współdziałanie z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania, opieki 
i profilaktyki poprzez:

1) cykliczne spotkania informacyjne z rodzicami w formie zebrań poszczególnych  oddziałów 
zgodnie z harmonogramem spotkań z rodzicami;
2) indywidualne spotkania rodziców z nauczycielami, dyrektorem i pedagogiem szkolnym;
3) kontakty internetowe z wykorzystaniem powszechnie dostępnych komunikatorów;
4) przekazywanie rodzicom podczas spotkań grupowych i indywidualnych wiedzy na temat metod 
skutecznego uczenia się, psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży, wychowania   i profilaktyki;
5) tworzenie przyjaznego klimatu do aktywnego angażowania rodziców w sprawy szkoły.
6) udział rodziców w imprezach organizowanych przez szkołę, w tym wyjazdów na wycieczki oraz 
współorganizowanie różnorodnych imprez i uroczystości;
7) współudział rodziców w tworzeniu, opiniowaniu i uchwalaniu wybranych  dokumentów pracy 
szkoły;
8) rozwiązywanie na bieżąco wszelkich nieporozumień i konfliktów mogących niekorzystnie 
wpływać na pracę szkoły lub samopoczucie uczniów, rodziców i nauczycieli.

             6. Formy współdziałania nauczycieli i rodziców  uwzględniają prawo rodziców do:
1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych w danym oddziale 
i zespole;
2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz 
przeprowadzania egzaminów;
3) uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji zwrotnej na temat swojego dziecka, jego  
zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce oraz sposobów wyeliminowania braków;
4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci;
5) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat szkoły.



              7. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:
1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;
2) zapewnienia regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne;
3) zapewnienia dziecku warunków do przygotowania się do zajęć szkolnych, zaopatrzenia dziecka 
w niezbędne materiały, pomoce i inne;
4) zapewnienia dziecku realizującemu obowiązek szkolny poza szkołą właściwych warunków 
nauki, gdy realizuje obowiązek poza szkołą , zgodnie z odrębnymi przepisami;
5) interesowania się osiągnięciami swojego dziecka, ewentualnymi niepowodzeniami;
6) współpracy ze szkołą w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych, wychowawczych   
i opiekuńczych dziecka, udziału w spotkaniach ogólnych i indywidualnych;
7) czynnego uczestnictwa w różnych formach pedagogizacji rodziców, prelekcjach, warsztatach, 
pogadankach, konsultacjach;
8) pomocy w organizacji i przeprowadzaniu imprez klasowych, szkolnych  i pozaszkolnych;
9) ścisłej współpracy z wychowawcą klasy w realizacji zadań wynikających z programu 
wychowawczo –profilaktycznego, zadań  z planu pracy wychowawcy klasowego, godzin 
z wychowawcą;
10) wdrażania dziecka do przestrzegania i zachowywania zasad bezpieczeństwa własnego    
i innych;
11) zgłaszania się do szkoły na zaproszenie wychowawcy lub innych nauczycieli;    w możliwie 
szybkim czasie;
12) wdrażania dziecka do kulturalnego zachowania w szkole i poza nią oraz poszanowania mienia 
szkolnego i prywatnego;
13) przekazywania rzetelnych informacji o stanie zdrowia, jeśli niewiedza wychowawcy lub 
nauczyciela na ten temat stwarzałaby dla dziecka zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia lub życia;
14) wszechstronnego rozwijania zainteresowań swojego dziecka, dbania o jego zdrowie fizyczne 
ipsychiczne;
15) promowania zdrowego stylu życia.

            4. W przypadku konieczności wyjaśnień w zakresie pracy danego nauczyciela, rodzice 
bezpośrednio kontaktują się z zainteresowanym nauczycielem, w przypadkach wymagających 
mediacji, w roli mediatora występuje w pierwszej kolejności wychowawca klasy, a następnie 
dyrektor szkoły.

Rozdział  5
Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

§ 38
      1. Szkoła zatrudnia nauczycieli,   w tym  nauczyciela bibliotekarza,  nauczyciela pedagoga,
nauczyciela  wychowawcę  świetlicy,  nauczyciela  logopedę,  psychologa,  doradcę  zawodowego,
nauczyciela  współorganizującego  kształcenie  ucznia  niepełnosprawnego oraz  pracowników
niepedagogicznych  zatrudnionych  na  stanowiskach  urzędniczych,  pomocniczych
(administracyjnych) i obsługi.
         2. Wszyscy pracownicy wypełniają obowiązki wynikające z art. 100 Kodeksu pracy.
     3.  Nauczyciele  obowiązani  są realizować zadania wynikające z  ustawy Prawo oświatowe,
Ustawy o systemie oświaty i Karty Nauczyciela.
      4. Podstawowe obowiązki dla pracowników samorządowych określa ustawa o pracownikach
samorządowych.
     5. Nauczyciele,  poza obowiązkami wynikającymi z przepisów, o których mowa w ust.  3,  
są zobowiązani w szczególności:



1) systematycznie i rzetelnie przygotowywać się do prowadzenia  lekcji i innych  zajęć, realizować
je  zgodnie  z  tygodniowym  rozkładem  zajęć  lekcyjnych  i  pozalekcyjnych  
oraz z  zasadami współczesnej dydaktyki i metodyki nauczania;
2) kształtować na wszystkich lekcjach sprawność umysłową, dociekliwość poznawczą, krytycyzm,
otwartość i elastyczność myślenia wynikające  ze wzbogacenia wiedzy, umiejętności, kompetencji
i poglądów na współczesny świat   i życie;
3) oddziaływać  wychowawczo  poprzez  osobisty  przykład,  różnicowanie  działań  w  toku  zajęć
lekcyjnych umożliwiające rozwój zarówno uczniów zdolnych jak i mających trudności w nauce,
zaspokajać ich potrzeby edukacyjne i psychiczne;
4) ukazywać  związki  pomiędzy  poszczególnymi  zajęciami  edukacyjnymi,  uogólniać  wiedzę
zgodnie z prawami rozwojowymi świata przyrodniczego i społecznego;
5) rozwijać u uczniów wizję świata,  ukazywać możliwości,  perspektywy i  konieczność postępu
społecznego;
6) akcentować  na  wszystkich  zajęciach  edukacyjnych  wartości  humanistyczne,  moralne   
i  estetyczne,  przyswajanie  których  umożliwia  świadomy  wybór  celów  i  dróg  życiowych,
wskazywać na społeczną użyteczność przekazywanej wiedzy dla dobra człowieka;
7) wyrabiać umiejętności i nawyki korzystania z ogólnodostępnych środków informacji;
8) wdrażać działania nowatorskie i innowacyjne;
9) systematycznie  kontrolować  miejsce  prowadzenia  zajęć  pod  względem  bezpieczeństwa  
i higieny pracy;
10) uczestniczyć w różnych formach doskonalenia organizowanego przez dyrektora;
11) przestrzegać statutu szkoły;
12) zapoznawać się z aktualnym stanem prawnym w oświacie;
13) używać na zajęciach edukacyjnych tylko sprawnych pomocy dydaktycznych;
14) kontrolować obecności uczniów na każdych zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych;
15) pełnić dyżury podczas przerw międzylekcyjnych zgodnie z opracowanym harmonogramem;
16) właściwie przygotowywać się do zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
17) dbać o poprawność językową, własną i uczniów;
18) podnosić i aktualizować wiedzę i umiejętności pedagogiczne i psychologiczne;
19) wzbogacać warsztat pracy oraz dbać o powierzone pomoce i sprzęt dydaktyczny;
20) służyć  pomocą  nauczycielom  rozpoczynającym  pracę  pedagogiczną,  studentom  
i słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli odbywającym praktyki;
21) aktywnie  uczestniczyć  w  zebraniach  rady  pedagogicznej  i  zebraniach  zespołów
nauczycielskich, przedmiotowych i zadaniowych;
22) rzetelnie  przygotowywać  uczniów  do  olimpiad  przedmiotowych,  konkursów,  zawodów
sportowych;

           6.  Nauczyciele  podlegają  odpowiedzialności  dyscyplinarnej  określonej  w  Karcie
Nauczyciela.

     7.  Nauczyciele  i  pracownicy  niepedagogiczni  podlegają  odpowiedzialności  porządkowej
wynikającej z art. 108 Kodeksu pracy

§ 39
          1. W szkole tworzy się następujące stanowiska urzędnicze i pomocnicze (administracyjne):
1)  główny księgowy;
2) referent ds. kadr;
3) kierownik stołówki;
4) referent ds. administracji
5) kierownik hali sportowej.          
           2.W szkole tworzy się następujące stanowiska obsługi:
1) konserwator;



2) sprzątaczka;
3) kucharz,
4) pomoc kuchenna.
        
        3. W szkole,  za zgodą organu prowadzącego, można tworzyć inne stanowiska,  zgodnie
z ustawą o pracownikach samorządowych.
     
     4.  Stanowiska,  o  których  mowa  w  ust.  1  i  ust.  2  ustala  się  na  dany  rok  szkolny  
w arkuszu organizacyjnym.
            
           5. Do zadań pracowników, o których mowa w ust.1 należy w szczególności:
1) obsługa kancelaryjno – biurowa szkoły;
2) prowadzenie dokumentacji wynikającej z odrębnych przepisów;
3) reagowanie na zagrożenia wynikające z zachowań uczniów i informowanie o nich dyrektora  
i nauczycieli;
4)  przestrzeganie  statutu  szkoły  i  innych  obowiązujących  w  szkole  aktów  prawnych,  w  tym
regulaminów i zarządzeń dyrektora.

6. Do zadań pracowników, o których mowa w ust. 2 należy w szczególności:
1) dbanie o bezpieczeństwo i higienę  miejsc przebywania uczniów;
2) dbanie o przestrzeganie zasad BHP na stanowiskach pracy;
3) zgłaszanie bezpośredniemu przełożonemu wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu;
4)  przestrzeganie  statutu  szkoły  i  innych  obowiązujących  w  szkole  aktów  prawnych,  w  tym
regulaminów i zarządzeń dyrektora.
5) Wykonywanie innych zadań zleconych przez  dyrektora i bezpośredniego przełożonego
             
           7. Obowiązki, poza wymienionymi w ust. 5, ust. 6 określa regulamin pracy obowiązujący
w szkole.

        8. Szczegółowy zakres obowiązków, uprawnienia i odpowiedzialność dla pracowników ,
októrych  mowa  w  ust.  1  i  2  określają  również  zakresy  czynności  przygotowywane  zgodnie  
z regulaminem pracy.  

             9. W szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora.

10. Do zadań wicedyrektora należy, w szczególności:

1)  zastępowanie dyrektora w przypadku jego nieobecności,
2)  przygotowywanie projektów dokumentów szkolnych:
3)  sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
4) przygotowywanie projektów ocen pracy nauczycieli,
5)  wnioskowanie do dyrektora w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar dla nauczycieli i innych 
pracowników szkoły,
6)  prowadzenie księgi ewidencji uczniów oraz kontrolowanie spełniania przez nich obowiązku 
szkolnego,
7) opracowywanie materiałów analitycznych, dokonywanie oceny efektów kształcenia 
i wychowania, przeprowadzanie ewaluacji pracy szkoły,
8) wykonywanie innych czynności i zadań zleconych przez dyrektora.

§ 40
            1. Nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub
zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów.



             2. Nauczyciel powinien zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie szkoły,
w razie  potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie szkoły,  zawiadomić pracownika
obsługi szkoły o fakcie przebywania osób postronnych.

        3. Upoważniony przez dyrektora pracownik szkoły powinien zwrócić się do osób postronnych
wchodzących na teren szkoły o podanie celu pobytu, w razie potrzeby zawiadomić o tym fakcie
dyrektora szkoły lub skierować tę osobę do dyrektora.

         4. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły powinien niezwłocznie zawiadomić dyrektora
o wszelkich  dostrzeżonych  zdarzeniach,  noszących  znamię  przestępstwa  lub  stanowiących
zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.

§ 41
            1. Za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych  
i pozalekcyjnych odpowiada nauczyciel prowadzący te zajęcia;
           
            2. Za bezpieczeństwo uczniów w czasie przerw międzylekcyjnych odpowiadają nauczyciele 
zgodnie z opracowanym planem dyżurów nauczycieli.
 
             3.Nauczyciele pełniący dyżur odpowiadają za bezpieczeństwo uczniów na korytarzach, 
w sanitariatach, na klatkach schodowych, w szatni przed salą gimnastyczną lub innych 
wyznaczonych miejscach;
                     
             4. Dyżur   rozpoczyna się 30 minut przed zajęciami dydaktycznymi, równo z dzwonkiem 
rozpoczynającym przerwę i kończy się równo z dzwonkiem kończącym przerwę;
          
             5. Za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć odbywających się poza terenem szkoły 
odpowiadają:
1) kierownik wycieczki i opiekunowie grupy,
2) na wycieczce przedmiotowej lub krajoznawczo – turystycznej udającej się poza teren szkoły, lecz
w obrębie miejscowości, bez korzystania z publicznych środków lokomocji, co najmniej jeden 
opiekun na 30 uczniów,
3) na wycieczce udającej się poza teren szkoły z korzystaniem z publicznych środków lokomocji 
w obrębie tej samej miejscowości, jeden opiekun na 15 uczniów,
4) na wycieczce turystyki kwalifikowanej jeden opiekun na 10 uczniów, a kierownik wycieczki 
musi posiadać odpowiednie uprawnienia,

             6. Wychowawcy klas pierwszych mają obowiązek w pierwszych dniach września 
przeprowadzić zajęcia mające na celu zapoznanie uczniów z pomieszczeniami szkoły, zasadami 
bezpieczeństwa na ich terenie, przepisami ruchu drogowego i podstawami higieny pracy 
umysłowej.

             7. Opiekę nad uczniami i pomoc z powodu trudnych warunków rodzinnych lub losowych 
organizuje pedagog w porozumieniu z wychowawcami klas.

             8. Stałą lub doraźną pomoc dla uczniów pochodzących z rodzin o trudnej sytuacji 
materialnej organizuje pedagog w porozumieniu z wychowawcą oddziału.

§ 42
             1. Do zadań logopedy należy, w szczególności:



1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu 
mowy uczniów;
2) prowadzenie zajęć logopedycznych/ specjalistycznych indywidualnych lub w grupach;
3) podejmowanie działań logopedycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji 
językowej we współpracy z rodzicami ucznia;
4) utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami ucznia wymagającego intensywnych ćwiczeń – 
udzielanie instruktażu dla rodziców;
5) udzielanie instruktażu nauczycielom, dotyczących prowadzenia prostych ćwiczeń 
logopedycznych, usprawniających narządy artykulacyjne, aparat oddechowy i fonacyjny u dzieci 
wymagających pomocy logopedycznej;
6) prowadzenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej wg potrzeb;

2. Do zadań  nauczyciela bibliotekarza należy, w szczególności:
1) udostępnianie książek i innych źródeł informacji,
2) rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i popularyzowanie wartościowej literatury,                  
3) tworzenie warunków do poszanowania, porządkowania i wykorzystywania informacji                  
z    różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
4) rozbudzenie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania 
u uczniów nawyku czytania i uczenia się,
5) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną,
6) propagowanie rożnych imprez czytelniczych, np. konkursów czytelniczych, wieczorków 
literackich,
7) egzekwowanie zwrotu książek,
8) systematyczna współpraca z bibliotekami publicznymi w tym pedagogicznymi,
9) przedstawienie radom pedagogicznym szkół informacji o stanie czytelnictwa poszczególnych 
klas,
10) przekazywanie rodzicom także prawnym opiekunom oraz osobom (podmiotom) sprawującym 
pieczę zastępczą nad dzieckiem informacji o stanie czytelnictwa ucznia,
11) prowadzenie ewidencji czytelniczej i medialnej,
12) ewidencjonowanie i wypożyczanie podręczników dotacyjnych.
13) współpraca z nauczycielami poszczególnych przedmiotów i zajęć edukacyjnych,

            3. Do zadań nauczyciela wychowawcy świetlicy należy, w szczególności:
1) sprawowanie opieki i prowadzenie zajęć dla uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej;
2) realizowanie zadań zgodnie z planem pracy świetlicy;
3) kontrolowanie wyjścia ucznia do domu z osobą wskazaną w oświadczeniu rodziców;
 
             4. Do głównych zadań psychologa należą w szczególności:
1) rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwienie 
ich zaspokojenia;
2) prowadzenie badań i działań diagnostycznych, dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie 
potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia;
3) wspieranie ucznia z wybitnymi uzdolnieniami – organizacja indywidualnego toku nauki;
4) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenie 
odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, 
mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli;
5) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologicznej dla uczniów, rodziców 
i nauczycieli;
6) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz 
inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia;
7) wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
umożliwienie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli.



             5. Do zadań pedagoga należy w szczególności:
1) rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu 
dydaktyczno-wychowawczego;
2) opracowanie wniosków dotyczących uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy 
wychowawczej;
3) rozpoznawanie spędzania czasu wolnego przez uczniów wymagających szczególnej opieki 
wychowawczej;
4) stwarzanie uczniom wymagającym szczególnej opieki i pomocy wychowawczej możliwości 
udziału w zajęciach sportowych, turystycznych, rekreacyjnych oraz w innych zorganizowanych 
formach zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych;
5) udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi 
trudności wychowawcze;
6) współpraca z organizacjami młodzieżowymi w zakresie wspólnego oddziaływania na uczniów 
wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej.

            6. Do zadań nauczyciela wychowawcy należy w szczególności:
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia;
2) przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie;
3) rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez wychowanka.
4) diagnozowanie warunków życia i nauki swoich wychowanków;
5) systematyczne utrzymywanie kontaktów z innymi nauczycielami w celu koordynacji 
oddziaływań wychowawczych;
6) współpraca z rodzicami, włączając ich do rozwiązywania problemów wychowawczych;
7) współpraca z pedagogiem szkolnym, psychologiem i odpowiednią poradnią psychologiczno-
pedagogiczną;
8) monitorowanie postępów w nauce swoich wychowanków;
9) dbanie o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia;
10) kształtowanie właściwych postaw uczniów, opartych na tolerancji i poszanowaniu godności 
każdego człowieka
11) prowadzenie określonej przepisami dokumentacji pracy dydaktyczno-wychowawczej
12) utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami i  w sprawach postępów ucznia w nauce;
13) powiadamianie o przewidywanych dla ucznia rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć 
edukacyjnych i rocznej ocenie z zachowania;
16) organizowanie zebrań z rodzicami;
17) koordynowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej swoich wychowanków.

            7. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:
1) przygotowanie uczniów do podjęcia decyzji o dalszym kształceniu;
2) pomoc uczniom w określeniu własnych predyspozycji i zainteresowań, mocnych i słabych stron;
3) wyposażenie uczniów w umiejętności służące podejmowaniu właściwych decyzji edukacyjnych 
i życiowych;
4) współpraca z instytucjami wspierającymi system doradztwa zawodowego;
5) współpraca z nauczycielami w ramach koordynacji działań doradczych;

            8. Do zadań nauczyciela współorganizującego kształcenie ucznia niepełnosprawnego należy
w szczególności:
1) prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami zajęć edukacyjnych oraz realizowanie wspólnie 
z innymi nauczycielami i ze specjalistami zintegrowanych działań i zajęć, określonych w rogramie;
2) prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami pracy wychowawczej 
z uczniem niepełnosprawnym;



3) uczestniczenie w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz w 
zintegrowanych działaniach i zajęciach określonych w programie, realizowanych przez nauczycieli 
i specjalistów;
4) udzielanie pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom i 
specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w doborze form
i metod pracy z uczniem niepełnosprawnym;

§ 43

            1. W szkole powołuje się zespoły nauczycieli,

            2. Zespoły nauczycieli, powołuje dyrektor  na czas określony lub nieokreślony.  

   3.  Pracą  zespołu  kieruje  przewodniczący  powoływany  przez  dyrektora  
na wniosek tego zespołu.

        4.  Dyrektor,  na  wniosek  przewodniczącego  zespołu,  może  wyznaczyć  do  realizacji
określonego  zadania  lub  zadań  zespołu  innych  nauczycieli,  specjalistów  i  pracowników
odpowiednio szkoły.

            5.  W pracach zespołu mogą brać udział również osoby niebędące pracownikami tej szkoły .

            6. Zespół określa plan pracy i zadania do realizacji w danym roku szkolnym.
      
        7. Podsumowanie pracy zespołu odbywa się podczas ostatniego w danym roku szkolnym
zebrania rady pedagogicznej.

Rozdział 6
Ocenianie wewnątrzszkolne

§ 44
            1. Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia,
2) zachowanie ucznia.                                                                                                                     

            2.  Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez       
nauczycieli  poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i
umiejętności w stosunku do:
1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań 
edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;
2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – 
w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.
           
            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 § 65 ust. 2.                   
           
            4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania 
wewnątrzszkolnego, które ma na celu:
1)  informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego   zachowaniu oraz 
o postępach w tym zakresie;



2)  udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił 
dobrze i jak powinien się dalej uczyć;
3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; motywowanie ucznia 
do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
4) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i 
zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
5) umożliwienie nauczycielom  doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - 
wychowawczej.

          5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli  wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez 
ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych,  ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i 
dodatkowych zajęć edukacyjnych;
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych
zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 
oraz 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.
       
         6. Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami.
       
         7. Nauczyciele  na początku każdego roku szkolnego informują uczniów a wychowawcy 
rodziców o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych 
śródrocznych i rocznych, ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z 
realizowanego przez siebie programu nauczania;
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 
edukacyjnych.
4) sposobach udostępniania uczniom i ich rodzicom wyników sprawdzianów.

           8. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 
rodziców o:
1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 
zachowania.

§ 45
           1.Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych:
1) jeżeli uczeń lub jego rodzice nie zgadzają się z przewidywaną roczną oceną klasyfikacyjną 
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, z którą zostali zapoznani przez wychowawcę
klasy w terminie 10 dni przed rocznym zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej, to 
zgłaszają swoje zastrzeżenia do dyrektora szkoły w formie pisemnej  w terminie 2 dni roboczych od
dnia zapoznania z propozycją oceny;
2) sprawdzenie poziomu wiedzy i umiejętności ucznia po wyrażeniu niezgody ucznia lub jego 
rodziców z przewidywaną roczną oceną klasyfikacyjną z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 
edukacyjnych odbywa się w części pisemnej i w części ustnej z każdego z przedmiotów, dla których



uczeń lub jego rodzice nie zgadzają się z przewidywaną roczną oceną klasyfikacyjną,  w terminie 3 
dni roboczych od zgłoszenia zastrzeżeń ucznia lub jego rodziców;
3) dyrektor w ciągu kolejnych 2 dni roboczych informuje na piśmie ucznia lub jego rodziców 
o wyznaczonym dniu, w którym odbędzie się pisemne i ustne sprawdzenie umiejętności i wiedzy 
ucznia w zakresie danych zajęć obowiązkowych i dodatkowych;
4) sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych 
w obecności, wskazanego przez dyrektora nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć 
edukacyjnych;
5) z przeprowadzonych czynności sprawdzających sporządza się protokół, który zawiera:

a) imiona i nazwiska nauczycieli, korzy przeprowadzili czynności sprawdzające,
b) termin tych czynności,
c) zadania sprawdzające,
d) wynik czynności sprawdzających oraz ustaloną ostateczną ocenę,
e) podpisy nauczycieli, którzy przeprowadzili czynności sprawdzające,

6) pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców oraz protokół z przeprowadzonych czynności 
sprawdzających znajduje się w dokumentacji szkoły.
      
          2. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej 
zachowania:
1) jeżeli uczeń lub jego rodzice nie zgadzają się z przewidywaną roczną oceną zachowania, z którą 
zostali zapoznani przez wychowawcę klasy w terminie 10 dni przed rocznym zebraniem 
klasyfikacyjnym rady pedagogicznej, to zgłaszają swoje zastrzeżenia do dyrektora w formie 
pisemnej w terminie 2 dni roboczych od dnia zapoznania z propozycją oceny;
2) dyrektor wraz z wychowawcą klasy przeprowadza analizę zasadności proponowanej przez 
wychowawcę oceny zachowania w oparciu o argumentację wychowawcy i obowiązującą 
dokumentację;
3) dyrektor może powołać zespół nauczycieli uczących dany oddział, do którego uczęszcza uczeń, 
poszerzony o udział w pracach zespołu pedagoga, psychologa, uczniów samorządu klasowego 
(najmniej 3 przedstawicieli), celem dodatkowej analizy proponowanej przez wychowawcę oceny 
zachowania oraz  jest przewodniczącym tego zespołu;
4) wychowawca może zmienić lub utrzymać proponowaną ocenę zachowania po analizie 
przeprowadzonej z dyrektorem lub po analizie przeprowadzonej w zespole powołanym przez 
dyrektora;
5) dyrektor powiadamia w formie pisemnej ucznia lub jego rodzica w terminie 2 dni  od dnia 
wpłynięcia podania o rozstrzygnięciu w sprawie, które jest rozstrzygnięciem ostatecznym;
6) z przeprowadzonej analizy zasadności proponowanej oceny sporządza się protokół, który 
zawiera:
      a) imiona i nazwiska uczestników, którzy brali udział w analizie proponowanej
      oceny,

 b) termin spotkania zespołu,
 c)  ostateczną ocenę zachowania proponowaną przez wychowawcę,
 d) podpisy osób uczestniczących w spotkaniu.

7) pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców oraz protokół znajduje się w dokumentacji szkoły.
      
          3. Ustala się warunki i sposób przekazywania rodzicom  informacji o postępach 
i trudnościach ucznia w nauce;
1) na 10 dni przed rocznym zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej nauczyciele 
i wychowawca klasy informują o przewidywanych rocznych ocenach z obowiązkowych 
i dodatkowych zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie zachowania;
          a) ucznia na poszczególnych godzinach zajęć w rozmowie bezpośredniej z uczniami 
z wpisem tematu lekcji do dziennika lekcyjnego,



          b)  jego rodziców w formie pisemnej na wspólnym zebraniu rodziców uczniów 
poszczególnych klas prowadzonych przez wychowawcę klasy z potwierdzeniem obecności  
rodziców na zebraniu lub potwierdzeniem odbioru informacji pisemnej przez tych rodziców jeśli 
rodzice nie uczestniczyli w tym zebraniu,
           c) rodzice  mają obowiązek w ciągu 3 dni roboczych od odbytego w szkole zebrania przybyć
do szkoły, skontaktować się z wychowawcą klasy i odebrać od wychowawcy za potwierdzeniem 
odbioru pisemną informację o przewidywanych rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych i 
przewidywanej rocznej ocenie zachowania,
            d) w czasie nieobecności nauczyciela wychowawcy, informację pisemną rodzice  odbierają 
w sekretariacie szkoły;
             e) jeśli rodzice nie dopełnią w/w obowiązków, szkoła listem poleconym za zwrotnym 
potwierdzeniem odbioru przesyła pisemną informację o przewidywanych rocznych ocenach z 
obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie zachowania na
adres zamieszkania rodziców (prawnych opiekunów);
              f) wysłanie do rodziców dwukrotnie listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem 
odbioru, który nie został odebrany przez rodziców uznaje się za doręczony (KPA)
  

§ 46
           1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach 
edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych ucznia.
      
          2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych 
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

§ 47
              1. Dyrektor zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z 
niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki 
drugiego języka obcego nowożytnego do końca danego etapu edukacyjnego na wniosek rodziców 
albo pełnoletniego ucznia oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 
poradni specjalistycznej, z której wynika potrzeba zwolnienia z nauki tego języka obcego 
nowożytnego.

              2. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 1, posiadającego orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, z którego wynika 
potrzeba zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego, zwolnienie z nauki tego 
języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
           
              3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w 
dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo 
„zwolniona”.

§ 48
         1. Dyrektor 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 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, o którym mowa w ust. 1 i 2 
uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu 
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

§ 49
     1. Uczeń  w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:

1) bieżące;
2) klasyfikacyjne:
a) śródroczne i roczne:
b) końcowe.

   
           2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.

  3. Nauczyciel stosuje różne formy oceniania ucznia, o których informuje ucznia w wymaganiach,
o których mowa w § 44 ust. 7.

    4. Nauczyciel informuje ucznia o sprawdzianach pisemnych na tydzień przed sprawdzianem.
1) W tygodniu może być nie więcej niż 2 sprawdziany, w dniu nie więcej niż 1 sprawdzian.

     5. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę przekazując uczniowi informację o tym, co zrobił 
dobrze i jak powinien się dalej uczyć;
1) informacja zwrotna musi być ściśle związana z kryteriami oceniania określonymi przed 
wykonaniem zadania.
2) informacja zwrotna może być przekazana uczniowi w formie pisemnej lub ustnej
3) informacja zwrotna powinna zawierać:
           a) wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia;
           b) odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia;
           c) wskazówki, w jaki sposób uczeń powinien poprawić tę konkretną pracę;
           d) wskazówki, w jakim kierunku uczeń powinien pracować.
    
      6.  Pisemna  informacja  zwrotna  może  być  swobodną,  spontanicznie  skonstruowaną
wypowiedzią nauczyciela.
     
            7. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane przez nauczyciela danych 
zajęć edukacyjnych uczniowi i jego rodzicom w formie określonej w wymaganiach, o których 
mowa w § 44 ust. 7.
    
            8. Na wniosek ucznia  lub jego rodziców  dokumentacja dotycząca egzaminu 
klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, zastrzeżeń,  oraz inna dokumentacja dotycząca 
oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom w sekretariacie szkoły.

§ 50
     1. Uczeń podlega klasyfikacji:

1) śródrocznej i rocznej;
2) końcowej.

     2. 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. Klasyfikację 
śródroczną przeprowadza się,  raz w ciągu roku szkolnego, w ostatnim tygodniu pierwszego 
półrocza.

   



     3. 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 klasach I-III 
szkoły podstawowej w przypadku:
1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych  ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć;
2) dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć.

     4. Na klasyfikację końcową składają się:
1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych , ustalone odpowiednio w klasie programowo 
najwyższej oraz
2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych których realizacja zakończyła się 
odpowiednio w klasach programowo niższych, oraz
3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.

      5. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej szkoły danego 
typu.

     6.W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym 
klasyfikacji śródrocznej i rocznej dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń zawartych w 
indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.
      
           7. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną 
zachowania.
    
           8. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
2)  promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

§ 51
         1. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący 
poszczególne zajęcia edukacyjne  oraz wychowawca oddziału informują ucznia i jego rodziców 
o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z  zajęć edukacyjnych i 
przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania, w terminie określonym w § 45 ust. 3.
      
         2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele 
prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną 
zachowania  wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału 
oraz ocenianego ucznia

         3. W szkole lub oddziale ogólnodostępnym śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć 
edukacyjnych dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala 
nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, a w przypadku, gdy w szkole lub oddziale jest 
dodatkowo zatrudniony nauczyciel w celu współorganizowania kształcenia uczniów  
niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, 
o którym mowa w odrębnych przepisach, po zasięgnięciu opinii tego nauczyciela.
  
       5. Określa się termin ustalenia ocen, o których mowa w ust. 1-3 na 12 dni przed śródrocznym 
i rocznym klasyfikacyjnym  zebraniem rady pedagogicznej.
      
6.Oceny ustalone zgodnie z ust. 1-3 są ostateczne, z zastrzeżeniem § 56 ust. 1 i 2.



§ 52
           1. W klasach I-III szkoły podstawowej:
1) oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych  są ustalane w punktach 
według skali:
          a) 6 punktów - wiadomości i umiejętności rozszerzone, wykraczające poza program 
nauczania;
          b) 5 punktów - wiadomości i umiejętności  opanowane bardzo dobrze;
          c) 4 punkty - wiadomości i umiejętności  opanowane dobrze;
          d) 3 punkty - wiadomości i umiejętności  opanowane  poprawnie;
          e) 2 punkty - wiadomości i umiejętności  wymagające powtórzenia i uzupełnienia;
          f) 1 punkt - brak wiadomości i umiejętności  w zakresie wymaganych treści programowych;
2) śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 
a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ocenami opisowymi;
3) śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania obejmuje:
            a) wywiązywanie się z obowiązków szkolnych;
            b) przestrzeganie zasad i norm społecznych;
            c) przestrzeganie kultury osobistej;
            d) okazywanie szacunku rówieśnikom i dorosłym;
            e) dbałość o honor i tradycje sszkoły,
4)  śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, o której mowa w pkt. 2
uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do
odpowiednio wymagań i efektów kształcenia dla danego etapu edukacyjnego oraz wskazuje 
potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub 
rozwijaniem uzdolnień;
5)  przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy przede 
wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków 
wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także 
systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych 
przez szkołę na rzecz kultury fizycznej;
6)  śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z języka obcego i religii są ustalane w stopniach 
według skali:
         a) stopień celujący – 6
         b) stopień bardzo dobry – 5
         c) stopień dobry – 4
         d) stopień dostateczny – 3
         e) stopień dopuszczający – 2
         f) stopień niedostateczny – 1
7) pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny, o których mowa w pkt 6. lit. a-e;
8) negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena, o której mowa w pkt 6, lit. f.

     
         2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej
1) oceny bieżące oraz śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych 
i dodatkowych zajęć edukacyjnych są ustalane w  stopniach według następującej skali:
        a) stopień celujący – 6;
        b) stopień bardzo dobry – 5;
        c) stopień dobry – 4;
        d) stopień dostateczny – 3;
        e) stopień dopuszczający – 2;
        f) stopień niedostateczny – 1.
2) pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny, o których mowa w pkt 1) lit. a)-e)  
3) negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena, o której mowa w pkt 1) lit. f)
 



           3. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej roczną końcową ocenę klasyfikacyjną 
zachowania ustala się według następującej skali:
1) wzorowe;
2) bardzo dobre;
3) dobre;
4) poprawne;
5) nieodpowiednie;
6) naganne.
         
            4. Ocenę zachowania uczniów dokonuje się według schematu punktowego (załącznik nr 1 
do  Statutu).
           
            5. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące 
podstawowe obszary:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
2) postępowanie zgodne 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.  Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalana jest według kryteriów:
1) ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który
              a) wzorowo spełnia wszystkie obowiązki szkolne, jest wzorem do naśladowania dla innych
uczniów;
              b) wyróżnia się kulturą osobistą;
              c) wykazuje dużą inicjatywę w pracy na rzecz klasy, szkoły i środowiska;
              d) dba o swój estetyczny wygląd zewnętrzny, stosownie do swojego wieku i ogólnie 
przyjętych norm estetycznych; na uroczystościach szkolnych zawsze nosi strój galowy;
              e) systematycznie uczęszcza do szkoły i dostarcza usprawiedliwień wszystkich 
nieobecności zgodnie z obowiązującym w szkole trybem;
              f) nie spóźnia się na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne; w półroczu ma nie więcej niż trzy 
usprawiedliwione spóźnienia;
              g) dąży do rozwijania własnych zainteresowań i zdolności;
              h) szanuje podręczniki, mienie szkolne i społeczne oraz mienie kolegów;
              i) dba o zdrowie i higienę swoją, innych oraz otoczenia;
              j) nie używa nigdy wulgarnego słownictwa;
              k) nie stosuje przemocy fizycznej i agresji słownej w rozwiązywaniu konfliktów;
              l) angażuje się w akcje społeczne;
              m) wykazuje się duża samodzielnością i innowacyjnością we wszystkich etapach realizacji 
projektu gimnazjalnego, wspomaga członków zespołu w realizacji poszczególnych zadań w ramach
projektu i wykazuje się umiejętnością dokonania krytycznej samooceny i wyciągania wniosków.
2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
              a) bardzo dobrze spełnia wszystkie obowiązki szkolne, jest pozytywnym wzorem do 
naśladowania dla innych uczniów w szkole i środowisku;
              b) wyróżnia się kulturą osobistą;
              c) chętnie bierze udział w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska;
              d) dba o swój estetyczny wygląd zewnętrzny, stosownie do swojego wieku i ogólnie 
przyjętych norm estetycznych; na uroczystościach szkolnych zawsze nosi strój galowy;
              e) systematycznie uczęszcza do szkoły i dostarcza usprawiedliwień wszystkich 
nieobecności zgodnie z obowiązującym w szkole trybem;



              f) nie spóźnia się na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne; w półroczu ma nie więcej niż cztery 
usprawiedliwione spóźnienia;
              g) szanuje podręczniki, mienie szkolne i społeczne oraz mienie kolegów;
              h) dba o zdrowie i higienę swoją, innych oraz otoczenia;
              i)   nie używa nigdy wulgarnego słownictwa;
              j) nie stosuje przemocy fizycznej i agresji słownej w rozwiązywaniu konfliktów;
              k) angażuje się w akcje społeczne.
              l) jest aktywnym uczestnikiem zespołu realizującego projekt edukacyjny, a jego 
współpraca z pozostałymi członkami zespołu jest rzeczowa i nacechowana życzliwością.
3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
              a) dobrze spełnia wszystkie obowiązki szkolne;
              b) cechuje go kultura osobista;
              c) dba o swój estetyczny wygląd zewnętrzny, stosownie do swojego wieku i ogólnie 
przyjętych norm estetycznych; na uroczystościach szkolnych zawsze nosi strój galowy;
             d) szanuje podręczniki, mienie szkolne i społeczne oraz mienie kolegów;
             e) dba o zdrowie i higienę swoją, innych oraz otoczenia;
             f) nie używa nigdy wulgarnego słownictwa;
             g) nie prowokuje kłótni, konfliktów i bójek;
             h) w półroczu nie spóźnił się na zajęcia więcej niż 6 razy;
             i)  w ciągu półrocza otrzymał nie więcej niż 5 pisemnych uwag o niewłaściwym 
zachowaniu;
             j) wykazuje chęć współpracy z wychowawcą.
             k) współpracuje w zespole realizującym projekt gimnazjalny, wypełniając stawiane przed 
sobą i zespołem zadania;
4) ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
            a) przeważnie przestrzega regulaminu szkoły a stosowane środki zaradcze odnoszą 
pozytywny skutek;
            b) dba o swoje zdrowie i higienę osobista;
            c) czasami spóźnia się na lekcje (ma w półroczu nie więcej niż 8 spóźnień, w tym co 
najmniej 4 usprawiedliwione);
            d) ma nie więcej niż 8 godzin nieusprawiedliwionych nieobecności w półroczu;
            e) stara się wyrażać się w sposób kulturalny i nie używać wulgaryzmów;
            f) stosuje ogólnie przyjęte normy zachowań;
            g) stara się dbać o mienie swoje, kolegów oraz szkoły;
            h) stara się nie uczestniczyć w konfliktach.
            i) współpracuje w zespole realizującym projekt gimnazjalny, wypełniając stawiane przed 
sobą i zespołem zadania, przy czym jego działania były podejmowane na prośbę lidera zespołu lub 
po interwencji opiekuna projektu;
5) ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
            a) nie wywiązuje się obowiązków ucznia;
            b) nie przestrzega obowiązku noszenia stroju galowego i zasad właściwego zachowania na 
uroczystościach i imprezach organizowanych przez szkołę;
            c) ma lekceważący stosunek do pracowników szkoły;
            d) nie wykazuje chęci współpracy z wychowawcą;
            e) w półroczu spóźniał się na zajęcia więcej niż 9 razy;
            f) w półroczu ma do 15 godzin nieusprawiedliwionych nieobecności;
            g) wdaje się w bójki i konflikty, często je prowokuje;
            h) niszczy podręczniki, mienie szkolne i społeczne oraz mienie kolegów.
            i) działa w nieformalnych grupach propagujących negatywne wzorce;
            j) ulega nałogom i namawia do nich innych;
            k) nie reaguje należycie na stosowane wobec niego środki zaradcze.



            l) mimo złożenia deklaracji o przystąpieniu do zespołu realizującego projekt nie 
wywiązywał się w terminie ze swoich obowiązków, czego konsekwencją były opóźnienia 
w realizacji projektu lub konieczność realizacji zadań przez innych członków zespołu;

6) ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
           a) nie wywiązuje się obowiązków ucznia;
           b) nie przestrzega obowiązku noszenia stroju galowego i zasad    właściwego zachowania na 
uroczystościach i imprezach organizowanych przez szkołę;
           c) ma lekceważący stosunek do pracowników szkoły;
           d) ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla innych osób i środowiska;
           e) bierze udział w napadach, bójkach, kradzieżach;
           f) dewastuje mienie kolegów, szkolne i społeczne;
           g) ma więcej niż 15 godzin nieusprawiedliwionych nieobecności;
           h) działa w nieformalnych grupach propagujących negatywne wzorce;
           i)  pozostaje lub może pozostawać pod opieką kuratora sądowego lub  nadzorem policyjnym;
           j) nie wykazuje poprawy mimo zastosowanych przez szkołę środków zaradczych.
           m) nie uczestniczył lub odmówił udziału w realizacji projektu gimnazjalnego;

           6. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 
zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji
na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia 
o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno- -pedagogicznej, w tym 
poradni specjalistycznej.

           7. Oceny bieżące oraz śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania 
dla ucznia  posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 
upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

§ 53
           1. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz 
laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, otrzymuje z danych zajęć 
edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną,
        
           2. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub 
ponadwojewódzkim lub tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej 
uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych  otrzymuje z tych zajęć 
edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną.

§ 54
           1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, 
jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu 
nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia 
odpowiednio w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.
      
           2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 
egzamin klasyfikacyjny.
      
           3.Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać 
egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.
      

§ 55



          1. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w § 54 ust. 2 i 3  przeprowadza się w formie 
pisemnej i ustnej.
       
           2. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania 
fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
        
           3. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w § 54 ust. 2 i 3  przeprowadza komisja 
powołana przez dyrektora.
        
           4. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – 
rodzice ucznia.
        
           5.Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień 
zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego 
uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami,

         
          6. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji przeprowadzającej egzamin;
3) termin egzaminu;
4) imię i nazwisko ucznia;
5) zadania egzaminacyjne;
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
     
          7. 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.

 
         8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 

klasyfikacyjnego w terminie ustalonym zgodnie z ust. 2, może przystąpić do niego w dodatkowym 
terminie wyznaczonym przez dyrektora.
        
              9. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeżeniem
§ 56 i  § 57

§ 56
        1.  W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć 

edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 
„nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.

        § 57
            1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora, jeżeli uznają, że roczna 
ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały 
ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.
          
            2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1  zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny 
klasyfikacyjnej z  zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie póniej 
jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-
wychowawczych.
      



            3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub 
roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi 
trybu ustalania tych ocen, dyrektor powołuje komisję, która:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian 
wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć 
edukacyjnych;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną 
zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1 w drodze 
głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos 
przewodniczącego komisji.
         
          4.  W skład komisji o której mowa w  ust. 3 pkt. 1 wchodzą:
1) dyrektor  albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora – jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
         
          5. W skład komisji o której mowa w  ust. 3 pkt. 2 wchodzą:
1) dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora – jako przewodniczący komisji;
2) wychowawca oddziału;
3) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale;
4) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;
5) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;
6) przedstawiciel samorządu uczniowskiego;
7) przedstawiciel rady rodziców.
         
           6. Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć 
edukacyjnych  oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej 
wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej 
oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych,  która może być zmieniona w wyniku egzaminu 
poprawkowego, z zastrzeżeniem § 56 i  § 57.
         
           7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
3) termin sprawdzianu;
4) imię i nazwisko ucznia;
5) zadania sprawdzające;
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
         
           8. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, 
zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia
zadania praktycznego.
        
           9. Z posiedzenia komisji, o której mowa w ust. 3 pkt 2 sporządza się protokół, zawierający 
w szczególności:
1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
2) termin posiedzenia komisji;
3) imię i nazwisko ucznia;
4) wynik głosowania;
5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.
        
         10. Protokoły, o których mowa w ust. 7 i 9, stanowią załączniki do arkusza ocen ucznia.



       
          11. Jeśli ocena zachowania ucznia ulegnie zmianie, to dyrektor zwołuje radę pedagogiczną do
podjęcia uchwały zmieniającej wyniki  klasyfikacji i promocji.
       
          12. Wychowawca wypisuje świadectwo z nową oceną i anuluje stare świadectwo.

         
    13. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, o którym mowa w ust. 3 pkt. 1) 

przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
   
    14. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, techniki, informatyki 

i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
         
          15. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym 
mowa w ust. 3 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie 
wyznaczonym przez dyrektora w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.

    16. Przepisy ust. 1-15 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej 
z zajęć edukacyjnych  ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia
zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym 
przypadku ocena ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, jest ostateczna.

 § 58
           1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń,  który w wyniku klasyfikacji rocznej 
otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z:
1) jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, albo
 2) jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lub zajęć z języka mniejszości narodowej - może 
przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.
       
           2. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora.
       
           3. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
       
           4. Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego 
ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
       
           5. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
       
           6. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor do dnia zakończenia rocznych zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych.
        
           7. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:
 1) dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora – jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
       
           8. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 7 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji
na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku 
dyrektor powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia 
edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w 
porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

 9. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:



1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
3) termin egzaminu;
4) imię i nazwisko ucznia;
5) zadania egzaminacyjne;
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
        
           10. 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.
        
            11. Uczeń,  który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu 
poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, 
wyznaczonym przez dyrektora, nie później niż do końca września.
        
            12. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest 
ostateczna, z zastrzeżeniem § 57 ust. 1 i 2

 
§ 59

            1. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy 
programowo wyższej, i powtarza klasę.
   
            2. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz 
w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie 
zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo zajęć z języka 
mniejszości narodowej, pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.

§ 60
     1. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do 

klasy programowo wyższej.
  
     2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia 

w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić 
opowtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy 
oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia  po zasięgnięciu 
opinii wychowawcy oddziału.

 
     3. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na 

wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia  rada pedagogiczna może 
postanowić o promowaniu ucznia  klasy I i II szkoły  podstawowej do klasy programowo wyższej 
również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia  rokuje opanowanie 
w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.

        
       4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej  uczeń  otrzymuje promocję do klasy 

programowo wyższej,  jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z języka
mniejszości narodowej,  otrzymał roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne.

  
       5. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte 
w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.



        6. Uczeń szkoły podstawowej, który odpowiednio w szkole podstawowej uzyskuje ze 
wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości narodowej,  oceny 
uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania oraz rokuje opanowanie w jednym 
roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas, może być 
promowany do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

         7. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej powtarza klasę.

§ 61
            1. Uczeń  kończy szkołę podstawową , jeżeli:
1) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne.
2) Ponadto przystąpił odpowiednio do egzaminu ósmoklasisty  z zastrzeżeniem ust. 2.
       
            2. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 
upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności 
sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym 
lub znacznym, nie przystępuje odpowiednio do  egzaminu ósmoklasisty.
           
           3. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym 
programie edukacyjno-terapeutycznym.
      
           4. Uczeń  szkoły podstawowej, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 1, 
powtarza ostatnią klasę odpowiednio szkoły podstawowej i przystępuje w roku szkolnym, w którym
powtarza tę klasę, do odpowiednio egzaminu ósmoklasisty.
       

§ 62
           1.Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej 
uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 
4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję 
do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
         
            2. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do 
średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych
zajęć.
        
            3. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75, otrzymuje promocję do 
klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

§ 63
          1. Uczeń kończy szkołę podstawową 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.
          
           2. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do 
średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane 
z tych zajęć
          



           3. Uczeń, o którym mowa w art. 37 ust. 4 ustawy – Prawo oświatowe, kończy szkołę 
podstawową  z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75.
       
           4. Laureat i finalista olimpiady są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu ósmoklasisty.

   

Rozdział 7
Prawa i obowiązki uczniów

§ 64
           1. Uczeń ma prawo do:
1) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole i placówce zapewniających ochronę, 

poszanowanie jego godności, bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami dyskryminacji 
oraz przemocy fizycznej lub psychicznej;

2) ochrony przed uzależnieniami, demoralizacją, szkodliwymi treściami oraz innymi przejawami 
patologii społecznej;

3) korzystania w szkole z zorganizowanego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, procesu 
dydaktycznego, wychowawczego i opieki, z uwzględnieniem jego wieku i rozwoju 
psychofizycznego;

4) odpowiedniej do jego sytuacji i możliwości szkoły pomocy w przypadku trudności życiowych, 
materialnych, szkolnych;

5) rozwijania uzdolnień i zainteresowań oraz uzyskania pomocy w planowaniu swojego rozwoju;
6) informacji o wymaganiach edukacyjnych  i sposobach sprawdzania osiągnięć;
7) obiektywnej jawnej i umotywowanej oceny zachowania i za postępy w nauce;
8) odpoczynku w terminach określonych w przepisach w sprawie organizacji roku szkolnego, 

a także podczas przerw między zajęciami;
9) udziału w zajęciach pozalekcyjnych i imprezach organizowanych przez szkołę;

10) działania w samorządzie uczniowskim oraz kandydowania do jego organów;
11) ubiegania się o udział w reprezentacji szkoły w imprezach artystycznych i sportowych oraz 

w innych formach współzawodnictwa uczniów;
12) wiedzy o swoich obowiązkach oraz środkach, jakie mogą być stosowane w przypadku ich 

naruszenia;
13) wiedzy o przysługujących mu prawach oraz środkach ochrony tych praw.

           2. Uczeń ma obowiązek:
1) zdobywania wiedzy i przygotowywania się do zajęć edukacyjnych;
2) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych oraz właściwego 
zachowania w ich trakcie;
          a) usprawiedliwienie nieobecności ucznia dokonują rodzice w formie pisemnego 
oświadczenia o przyczynach nieobecności ich dzieci na zajęciach – oświadczenie może być 
podpisane przez jednego lub obojga rodziców;
          b) dokumentem usprawiedliwiającym nieobecność ucznia na zajęciach jest także 
zaświadczenie lekarskie;
         c) rodzice mogą usprawiedliwiać nieobecność ucznia telefonicznie;
3) przestrzegania zasad kultury osobistej i współżycia społecznego oraz właściwego zachowania 
wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów;



         a) bezwzględny zakaz używania  telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych 
przez uczniów w czasie zajęć edukacyjnych i przerw. Nauczyciel może zobowiązać uczniów do 
wyłączenia posiadanych telefonów i innych urządzeń elektronicznych;
4) poszanowania praw, wolności i godności osobistej oraz poglądów i przekonań innych ludzi;
5) niestosowania agresji fizycznej i słownej oraz żadnej formy przemocy wobec innych;
6 przeciwstawiania się w miarę swoich możliwości przejawom wandalizmu i wulgarności;
7) dbanie o wspólne dobro, ład i porządek  w szkole;
8) niepodejmowanie działań zagrażających zdrowiu i życiu własnemu oraz innych osób;
9) troski o własne zdrowie i higienę;
            a) noszenie czystego, dostosowanego do pory roku i sytuacji ubioru;
10) niesienie w miarę swoich możliwości pomocy potrzebującym;
11) przestrzeganie statutu szkoły;
12) troski o dobre imię Ojczyzny, dbanie  o dobre imię i tradycje szkoły;
            a) noszenie stroju galowego, o którym mowa w § 69 ust. 5 w czasie uroczystości szkolnych.

§ 65
           1. Uczeń lub jego rodzice mają prawo do składania skarg w przypadku naruszenia praw

ucznia, jeśli stwierdzą, że te zostały naruszone.
      
          2. Skargi, o których mowa w ust. 1 składa się w formie pisemnej do dyrektora, w terminie do
7 dni roboczych od powzięcia wiadomości o naruszeniu praw ucznia.
     
           3. Złożona skarga musi zawierać opis sytuacji i konkretne zarzuty dotyczące naruszenia

prawa ucznia.
     
           4. Dyrektor przeprowadza postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni roboczych odpowiedź

pisemną przekazuje wnioskodawcy.
     
            5. W przypadku negatywnej odpowiedzi dyrektora rodzice ucznia mają prawo odwołać się

do  Rzecznika  Praw Ucznia  przy  kuratorze  oświaty  lub  kuratora  oświaty  z  powiadomieniem
dyrektora.

§ 66
             1. Uczeń może być nagradzany za:

1) wysokie wyniki w nauce;
2) osiągnięcia sportowe lub artystyczne;
3) wzorowe zachowanie;
4) odwagę godną naśladowania;
5) przeciwstawianiu się złu;
6) udzielaniu pomocy innym osobom;
7) zaangażowanie w pracy na rzecz szkoły lub środowiska lokalnego;
8) sumienne i systematyczne wywiązywanie się ze swoich obowiązków;
9) 100% frekwencję;
10) wzorową frekwencję ( do 8 godzin usprawiedliwionych nieobecności);
11) inne osiągnięcia lub działania zasługujące na uznanie społeczności szkolnej lub lokalnej.

            2.Uczeń może być nagradzany w formie:
1) ustnej pochwały lub wyróżniania udzielonych w obecności społeczności szkolnej;
2) pisemnej, w szczególności listem gratulacyjnym, dyplomem uznania;
3) nagrody książkowej, pomocami edukacyjnymi, wyjazdem edukacyjnym;
4) finansowej - w postaci nagrody pieniężnej.



            3. Nagrody mogą być przyznawane przez:
1) nauczyciela, z wyłączeniem nagród, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i 4;
2) dyrektora;

            4. Jeżeli uczeń lub jego rodzic  ma zastrzeżenia do przyznanej nagrody , to w terminie 3 dni 
od jej otrzymania składa do dyrektora, podanie wraz z uzasadnieniem.

§ 67
         1. Uczeń może być ukarany:
1) ustnym upomnieniem;
2) pisemnym upomnieniem skierowanym do rodzica ucznia;
3) czasowym zakazem udziału w imprezach szkolnych;
4) czasowym zawieszeniem praw do udziału w reprezentacji szkoły na zewnątrz;
5) przeniesieniem do równoległej klasy;
5) wnioskiem do kuratora oświaty o przeniesienie do innej szkoły.
6) skreślenie pełnoletniego ucznia z listy uczniów.
        
         2.  Kary, o których mowa w ust. 1  nakłada:
1) nauczyciel lub
2) dyrektor.

3. Kary, o których mowa w ust. 1 pkt. 3 i 4  nakłada
1) dyrektor z własnej inicjatywy lub na wniosek nauczyciela, rady pedagogicznej, rady rodziców
lub samorządu uczniowskiego.
         
          4. Przy nakładaniu kar należy brać pod uwagę:
1) rodzaj popełnionego przewinienia.
2) skutki społeczne przewinienia.
3) dotychczasowe zachowanie ucznia.
4) intencje ucznia.
5) wiek ucznia.
6) poziom rozwoju psychofizycznego ucznia.

          5. Uczeń, który naruszył obowiązki ucznia określone w statucie, niezależnie od nałożonej 
kary, może być zobowiązany przez dyrektora, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej do:
1) naprawienia wyrządzonej szkody.
2) przeproszenia osoby pokrzywdzonej na forum klasy;
3) wykonania określonej pracy społecznie użytecznej na rzecz klasy, szkoły, lub społeczności 

lokalnej.

          6. Wykonanie kary
1) może zostać zawieszone przez dyrektora, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej na czas nie

dłuższy niż 3 miesiące.

         7. Uczeń lub jego rodzic może odwołać się od kary
1)  nałożonej przez nauczyciela – do dyrektora.
2) nałożonej przez dyrektora przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do dyrektora.
3) nałożonej przez dyrektora – do kuratora.
4) odwołanie, o którym mowa w pkt 1 oraz wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, o którym 

mowa w pkt. 2, składa się  w formie pisemnej bezpośrednio do rozpatrującego odwołanie 



w terminie 7 dni od dnia powiadomienia odpowiednio ucznia lub rodzica ucznia o nałożonej 
karze.

5) rozstrzygnięcie osoby właściwej do rozpatrzenia odwołania lub wniosku o ponowne rozpatrzenie
sprawy jest ostateczne i nie przysługuje na nie skarga do sądu administracyjnego

6) tryb odwołania od kary skreślenia z listy uczniów regulują przepisy Kodeksu postępowania 
administracyjnego i znajduje się w treści decyzji administracyjnej potwierdzającej zastosowanie
kary.

Rozdział 8
Postanowienia końcowe

§ 68

           1. Szkoła posiada własny sztandar, zgodnie z decyzją nr …….- ……z dnia …..... r. 
zezwalającą na ustanowienie i używanie sztandaru.

        2. Awers sztandaru posiada błękitne tło. W centralnej części znajduje się otwarta księga. Na
białych  kartach  otoczonych  srebrno-brązową obwódką widnieje  napis  w kolorze  złotym „BÓG
HONOR OJCZYZNA”. Pod księgą znajduje się płonący znicz w kolorze złotym. Trzy płomienie są
w kolorze biało-żółto-pomarańczowo-czerwonym. Wokół księgi widnieje napis w kolorze złotym
Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach.

          3. Rewers sztandaru jest koloru biało-czerwonego. Na białym tle znajduje się godło Polski.
Płat sztandaru jest obszyty frędzlami koloru złotego.

          4. Szkoła posiada ceremoniał, który obejmuje:

1) uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego;
2) uroczystość pasowania na ucznia;
3) tekst ślubowania uczniowskiego w brzmieniu: „Ślubuję na Sztandar szkoły kochać Ojczyznę,
być  dobrym Polakiem,  dbać  o  dobre  imię  Szkoły.  Swą nauką  i  zachowaniem sprawiać  radość
rodzicom  i  nauczycielom,  przestrzegać  porządku  i  czystości,  szanować  pracowników  szkoły,
koleżanki i kolegów.”
4) uroczystość zakończenia roku szkolnego;
5) pożegnanie absolwentów oraz nauczycieli odchodzących na emeryturę;
6) coroczne obchody święta szkoły, w formie przyjętej przez radę pedagogiczną w uzgodnieniu
z radą rodziców.

        5. W szkole obowiązuje strój galowy w czasie uroczystości szkolnych, którym jest:
1) dla dziewcząt – biała bluzka i granatowa lub czarna spódnica albo granatowe lub czarne spodnie
2) dla chłopców – biała koszula i granatowe lub czarne spodnie.

      § 70
          1. Rada pedagogiczna zobowiązuje dyrektora do opracowania i opublikowania 
ujednoliconego tekstu statutu.

          2. Dyrektor opracowuje tekst ujednolicony raz w roku szkolnym, z początkiem kolejnego 
roku szkolnego, jednak nie później niż do końca września.

         3. Tekst ujednolicony statutu wprowadza się zarządzeniem dyrektora.

         4. Tekst ujednolicony dostępny jest w wersji papierowej w sekretariacie szkoły i w bibliotece 
oraz zamieszczany na stronie internetowej szkoły.



 


