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Szkoły Podstawowej nr 3
im. Jana Pawła II

w Wieruszowie



Rozdział 1

Informacje o szkole

§ 1

Nazwa szkoły

1. Szkoła  używa  nazwy:  Szkoła  Podstawowa  nr  3  im.  Jana  Pawła  II

w Wieruszowie.

2. Nazwa i adres używane są w pełnym brzmieniu na pieczęciach i pieczątkach.

1) Na pieczęci podłużnej znajduje się nazwa szkoły w pełnym brzmieniu:

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Jana Pawła II
98-400 Wieruszów, ul. Warszawska 123a 
tel. (0-62)78 42 584, woj. łódzkie
REGON 367993293 NIP 9970157126

2) Pieczęć okrągła 36 mm z godłem państwowym – (tusz) – napis na obwo-

dzie:

Szkoła Podstawowa nr 3 w Wieruszowie.

3) Pieczęć okrągła 20 mm z godłem państwowym – (tusz) – napis na obwo-

dzie:

Szkoła Podstawowa nr 3 w Wieruszowie.

§ 2

Informacje ogólne

1. Szkoła  Podstawowa  nr  3  im.  Jana  Pawła  II  w Wieruszowie  dalej  szkołą

jest szkoła publiczną.

2. Szkoła jest ośmioklasową szkołą podstawową.

3. W granicach obwodu Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II znajduje
się:
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1) miasto Wieruszów z następującymi ulicami:
Akacjowa, Brzozowa, Handlowa, Osiedle Fabryczna, Jarzębinowa, Klo-
nowa,   Ks.  Kordeckiego,  Kwiatowa,  Lipowa,  Modrzewiowa,  Osiedle
Warszawska,  Osiedle  Waryńskiego,  Prusa,  Szpitalna,  Warszawska
(od Szpitala do CPN),  Wieluńska ( od Prusa do Kordeckiego), Wiśniowa.

4. Siedzibą szkoły jest budynek przy ul. Warszawskiej 123 A.

5. Organem prowadzącym jest Gmina Wieruszów.

6. Nadzór pedagogiczny nad szkołą pełni Kurator Oświaty w Łodzi.

7. Szkoła jest jednostką budżetową Gminy Wieruszów.

8. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne

przepisy.

§ 3

Inne informacje o Szkole

1. Zasady dotyczące rekrutacji i przyjmowania uczniów do szkoły określają od-

rębne przepisy.

2. Czas trwania cyklu kształcenia wynosi 8 lat i przebiega na dwóch etapach

kształcenia:

1) I etap edukacyjny obejmujący oddziały klas I-III,

2) II etap edukacyjny obejmujący oddziały klas IV-VIII.

3. Szkoła realizuje ustaloną dla niej podstawę programową kształcenia ogólne-

go oraz przewidziany dla niej w odrębnych przepisach ramowy plan naucza-

nia.

4. Nauka w szkole jest bezpłatna. 
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5. W szkole organizuje się kształcenie, wychowanie i opiekę również dla dzieci

i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych

niedostosowaniem społecznym,  zgodnie  z  ich  indywidualnymi  potrzebami

rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami. 

6. Kształcenie, wychowanie i opiekę dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,

niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym

organizuje się na każdym etapie edukacyjnym, w integracji z uczniami peł-

nosprawnymi.  

7. Uczniowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się program na-

uczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możli-

wości psychofizycznych. 

8. Uczniom tym szkoła zapewnia:

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjal-

nego;

2) warunki i sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne odpowiednie do in-

dywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psy-

chofizycznych dzieci i uczniów;

3) zajęcia specjalistyczne, o których mowa w odrębnych przepisach;

4) inne  odpowiednie  ze  względu  na  indywidualne  potrzeby  rozwojowe

i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci i uczniów, w tym za-

jęcia rewalidacyjne, terapeutyczne, socjoterapeutyczne;

5) integrację  uczniów ze  środowiskiem rówieśniczym,  w tym z  uczniami

pełnosprawnymi;
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6) przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym. 

9. Podstawowymi formami działalności  dydaktyczno - wychowawczej szkoły

są:

1) obowiązkowe zajęcia dydaktyczne, do których zalicza się zajęcia eduka-

cyjne w zakresie kształcenia ogólnego;

2) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;

3) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

10. Formami działalności dydaktyczno - wychowawczej szkoły są także zajęcia

edukacyjne: religia, etyka oraz wychowanie do życia w rodzinie.

11. Zajęcia dodatkowe organizuje dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzą-

cego, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. 

12. Szkoła może organizować także inne zajęcia.

13. W szkole działa biblioteka z czytelnią, świetlica szkolna, stołówka, gabinet

higienistki.

Rozdział 2 

Funkcjonowanie szkoły

§ 4

Cele i zadania szkoły

1. Szkoła podejmuje działania zmierzające do tworzenia optymalnych warun-

ków jej funkcjonowania w obszarze dydaktyki, wychowania i opieki, a także
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innej działalności statutowej  oraz zapewnienia każdemu uczniowi warunków

do rozwoju  i  podnoszenia jakości swojej pracy.

2. Działania te obejmują:

1) efekty w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz innej działalności

statutowej;

2) organizację procesów edukacyjnych;

3) tworzenie warunków do rozwoju i aktywności uczniów;

4) współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym;

5) zarządzanie szkołą.

3. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, z Programu

wychowawczo-profilaktycznego - dostosowanych do potrzeb rozwojowych

uczniów oraz potrzeb środowiska:

1) umożliwia uczniom zdobycie wiedzy o nauce, kulturze, technice, przyro-

dzie, problemach kraju i świata;

2) kształtuje  umiejętność  wykorzystywania  wiedzy,  zainteresowań

i uzdolnień w celu dokonania wyboru dalszego kierunku kształcenia;

3) przygotowuje do życia w rodzinie, szkole, środowisku i społeczeństwie;

4) kształtuje tolerancję wobec innych ludzi, ich przekonań i postaw;

5) przygotowuje do aktywnego i twórczego uczestnictwa w kulturze, kształ-

tuje wrażliwość na piękno, dbałość o poprawność języka polskiego;

6) sprawuje opiekę odpowiednio do potrzeb uczniów oraz możliwości szko-

ły;|

7) kształtuje  poczucie  odpowiedzialności  za  stan  pomieszczeń  szkolnych,

poszanowanie własnego warsztatu pracy;

8) podejmuje działania na rzecz środowiska, szkoły i innych dzieci, integruje

nauczycieli, rodziców oraz uczniów.
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4. Szkoła,  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  nieodpłatnie  wypożycza

uczniom podręczniki i materiały ćwiczeniowe w postaci papierowej.

5. Szkoła  zapewnia  rodzicom dostęp  do gromadzonych  przez  nią  informacji

w zakresie nauczania, wychowania i opieki, dotyczących dziecka  lub ucznia,

bez względu na postać i sposób przechowywania tych informacji. 

§ 5

Sposób realizacji celów i zadań szkoły

1. Cele i zadania szkoły realizowane są poprzez:

1) pełną realizację programów nauczania z poszczególnych zajęć edukacyj-

nych, dostosowując treści, metody i organizacje kształcenia do możliwo-

ści psychofizycznych uczniów w zakresie obowiązkowych zajęć eduka-

cyjnych; 

2) organizację nauki religii i etyki na wniosek rodziców;

3) zapewnienie  możliwości  korzystania  z  pomieszczeń  do  nauki

z niezbędnym wyposażeniem, biblioteki i urządzeń sportowych, pracowni

komputerowych z dostępem do Internetu;

4) organizowanie zajęć pozalekcyjnych, stosownie do potrzeb uczniów;

5) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

a) kierowanie, za zgodą rodziców, uczniów, wymagających szczególnego

wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej, na ba-

dania specjalistyczne;

b) organizowanie zajęć wspomagających rozwój uczniów z trudnościami

w nauce;

6) umożliwienie  rozwijania  indywidualnego  programu  lub  toku  nauki

uczniom o szczególnych uzdolnieniach;
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7) umożliwienie rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów poprzez or-

ganizację zajęć pozalekcyjnych, organizację konkursów, zawodów sporto-

wych, wycieczek i innych szkolnych i pozaszkolnych imprez. 

2. Szkoła organizuje i  udziela uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczną,

która polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb roz-

wojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych moż-

liwości psychofizycznych wynikających z:

1)niepełnosprawności;

2)niedostosowania społecznego;

3)zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

4) szczególnych uzdolnień;

5) specyficznych trudności w uczeniu się;

6)zaburzeń komunikacji językowej;

7)choroby przewlekłej;

8) sytuacji kryzysowych i traumatycznych;

9)niepowodzeń edukacyjnych;

10) zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacja bytową ucznia i jego

rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowisko-

wymi;

11) trudności  adaptacyjnych  związanych  z  różnicami  kulturowymi

lub ze zmianą  środowiska  edukacyjnego,  w  tym  związanych

z kształceniem za granicą.                                                             

§ 6

1. Szkoła organizuje i udziela rodzicom uczniów i nauczycielom pomoc psy-

chologiczno-pedagogiczną polegającą na wspieraniu ich w rozwiązywa-niu

problemów dydaktycznych i wychowawczych oraz rozwijaniu ich umiejętno-

ści wychowawczych.
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2. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczy-

-ciele, wychowawcy oddziałów oraz specjaliści wykonujący zadania z zakre-

su pomocy psychologiczno-pedagogicznej we współpracy z:

1) rodzicami uczniów;

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjali-

stycznymi;

3) placówkami doskonalenia nauczycieli;

4) innymi szkołami, przedszkolami, placówkami;

5) organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  instytucjami  działającymi

na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 

§ 7

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy

z uczniem.

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, udzielana jest uczniom w formie zajęć: roz-

wijających uzdolnienia, dydaktyczno - wyrównawczych, specjalistycznych,

warsztatów, porad i konsultacji, oraz rodzicom w formie: porad, konsultacji,

warsztatów i szkoleń.

3. Udzielanie  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  w  szkole  następuje

z inicjatywy ucznia, jego rodziców, dyrektora szkoły, nauczyciela, wycho-

wawcy klasy, specjalisty prowadzącego zajęcia z uczniem, pielęgniarki, po-

radni, pracownika socjalnego, asystenta edukacji romskiej, asystenta rodziny

lub kuratora  sądowego,  a  także  innych osób wymienionych w przepisach

w sprawie pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

4. Nauczyciel, wychowawcy oraz specjaliści w szkole prowadzą obserwację pe-

dagogiczną mająca na celu rozpoznanie u uczniów:
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1) trudności w uczeniu się, w tym, w przypadku uczniów klas I-III, ryzyka

wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się;

2) szczególnych uzdolnień.

5. Korzystanie  z pomocy psychologiczno-pedagogicznej  w szkole jest dobro-

wolne i bezpłatne. 

6. Pomoc  psychologiczno-pedagogiczną  organizuje  dyrektor  szkoły,  który

w szczególności:

1) wyznacza  osobę  koordynującą  pracę  zespołu.  Jest  nią  wychowawca

ucznia. Zadania koordynatora zespołu: ustalenie i zawiadomienie o termi-

nie spotkania zespołu: dyrektora, rodziców ucznia i wszystkich członków

zespołu z tygodniowym wyprzedzeniem;

2) ustala  uczniowi  objętemu  pomocą  psychologiczno-pedagogiczną  formy

tej pomocy, okres jej udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszcze-

gólne formy pomocy będą realizowane oraz informuje na piśmie rodziców

ucznia o formach  i zakresie pomocy;

3) w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia spe-

cjalnego ustalone przez dyrektora szkoły formy, okres udzielania pomocy

psychologiczno-pedagogicznej  oraz wymiar  godzin,  w którym poszcze-

gólne formy pomocy będą realizowane, muszą zostać uwzględnione w in-

dywidualnym programie  edukacyjno-terapeutycznym  opracowanym dla

ucznia na podstawie odrębnych przepisów;

4) w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidual-

nego  nauczania  lub  opinię  poradni  psychologiczno-pedagogicznej

(w tym specjalistycznej) uwzględnia się zawarte w nich zalecenia.

§ 8

1. Szkoła  realizuje  zadania  opiekuńcze  odpowiednio  do  wieku  uczniów

i  potrzeb  środowiskowych  oraz  obowiązujących  w  szkołach  przepisów
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w zakresie bezpieczeństwa i higieny, w tym w szczególności sprawuje opie-

kę nad uczniami podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych, poza-

lekcyjnych oraz podczas pobytu dzieci w świetlicy szkolnej.

2. W celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa szkoła podejmuje następujące

działania:

1) uczniowie  przebywający  w szkole  pozostają  pod nadzorem wszystkich

pracowników placówki, których obowiązkiem jest natychmiastowa reak-

cja na wszelkie przejawy naruszenia bezpieczeństwa ucznia, przy zastoso-

waniu przyjętych w szkole ustaleń;

2) niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć w szkole bez nad-

zoru upoważnionej do tego osoby;

3) każdy nauczyciel systematycznie kontroluje miejsce, w którym prowadzi

zajęcia, dostrzeżone zagrożenia niezwłocznie zgłasza dyrektorowi szkoły;

4) każdy nauczyciel systematycznie kontroluje obecność uczniów na swojej

lekcji, reaguje na samowolne opuszczeniu klasy lub szkoły przez ucznia;

5) w salach o zwiększonym ryzyku wystąpienia wypadku każdy prowadzący

zajęcia dba o przestrzeganie zasad bhp, opiekun sali lekcyjnej opracowuje

regulamin pracowni, określa zasady bezpieczeństwa i na początku każde-

go roku szkolnego zapoznaje z nimi uczniów;

6) w hali  sportowej i na boisku nauczyciel dba o dobrą organizację zajęć

i  zdyscyplinowanie  uczniów,  dostosowuje  wymagania  i  formy  zajęć

do możliwości  fizycznych uczniów, a stopień trudności i  intensywności

ćwiczeń dostosowuje do aktualnej sprawności fizycznej i wydolności ćwi-

czących, asekuruje uczniów podczas ćwiczeń na przyrządach;

7) nauczyciele wychowawcy świetlicy sprawują opiekę i prowadzą zajęcia

zgodnie z zasadami bhp, pod opieką jednego nauczyciela wychowawcy

świetlicy  może  przebywać  dopuszczalna  przez  przepisy  prawa  liczba

uczniów;
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8) nauczyciel może podjąć decyzję o zmianie miejsca lub czasu zajęć, odwo-

łaniu ich lub przerwaniu w przypadku ujawnienia zagrożenia stanu bez-

pieczeństwa uczniów;

9) nauczyciele mają obowiązek zapoznać uczniów z zasadami i  metodami

pracy zapewniającymi bezpieczeństwo i higienę przy wykonywaniu czyn-

ności, które tego wymagają; 

10) nauczyciele i organizatorzy zabawy szkolnej odpowiadają za jej prawi-

dłowy przebieg i ponoszą odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeń-

stwa podczas jej trwania, do momentu jej zakończenia                   i

opuszczenia szkoły przez uczestniczących w niej uczniów;

11) wychowawcy klas I-III odpowiadają za bezpieczeństwo uczniów na lek-

cjach i podczas przerw;

12) wychowawcy klas omawiają lub przypominają zasady bezpieczeństwa

w szkole i poza nią - w dniu rozpoczęcia roku szkolnego, przed dniami

dodatkowo wolnymi  od zajęć  dydaktyczno-wychowawczych,  przerwą

świąteczną,  feriami  zimowymi i  letnimi  oraz przed każdym wyjściem

poza teren szkoły i wycieczką;

13) pracownicy administracji i obsługi są zobowiązani do natychmiastowego

reagowania na przejawy zachowań uczniów mogące stanowić zagroże-

nia dla ich bezpieczeństwa i zdrowia oraz informować o tym fakcie na-

uczyciela, wychowawcę klasy lub dyrektora szkoły;

14)  pracownicy  obsługi  dbają  o  bezpieczne  i  higieniczne  warunki  nauki

i pracy, przy czym pracownicy obsługi  identyfikują osoby wchodzące

na teren szkoły po godzinie 8.00, po zakończeniu przerw międzylekcyj-

nych kontrolują korytarze, klatki schodowe toalety, dokonują prac po-

rządkowych, a dostrzeżone usterki lub zniszczenia zgłaszają dyrektoro-

wi szkoły.

                                                                                         

§ 9
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1. Ustala się następujące zasady sprawowania opieki nad uczniami podczas za-

jęć  poza  terenem  szkoły  oraz  w  trakcie  wycieczek  organizowanych

przez szkołę:

1) każdy nauczyciel, który organizuje jednostkę lekcyjną w terenie, wyciecz-

kę, wyjście na imprezę pozaszkolną zgłasza ten fakt dyrektorowi szkoły

zgodnie z Regulaminem wycieczek;

2) zasady opieki nad uczniami w czasie wyjść, wycieczek, imprez pozasz-

kolnych, imprez turystycznych określa Regulamin wycieczek;  

3) na  udział  w  lekcji  w  terenie,  wycieczce,  imprezie  pozaszkolnej

oraz imprezie turystycznej każdorazowo wymagana jest zgoda rodziców

ucznia.

§ 10

1. Ustala się następujące zasady pełnienia dyżurów nauczycielskich:

1) nauczyciele  pełnią  dyżury  wg  harmonogramu  ustalonego  na  dany  rok

szkolny;

2) w miesiącach wiosennych i letnich (w pogodne dni) nauczyciele dyżurują

także na boisku szkolnym wg ustalonego harmonogramu;

3) miejscem dyżuru nauczycieli są hole, korytarze, schody, szatnie, toalety; 

4) dyżury pełnione są w czasie poprzedzającym rozpoczęcie zajęć szkolnych,

podczas przerw międzylekcyjnych do zakończenia zajęć w szkole;

5) nauczyciele dyżurujący zapobiegają niebezpiecznym zabawom i zachowa-

niom na korytarzach, schodach i w sanitariatach, nie dopuszczają do samo-

wolnego opuszczania  budynku, eliminują  wszystkie  sytuacje  zagrażające

zdrowiu i  życiu  uczniów,  wydają  zakazy  i  egzekwują  ich wykonywanie

przez uczniów;

6) w razie  nieobecności  nauczyciela  dyżur pełni  zastępujący go nauczyciel

lub dyrektor szkoły wyznacza innego nauczyciela do pełnienia dyżuru;
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7) wychowawcy klas I-III pełnią dyżury zgodnie z ustalonym harmonogra-

mem, a w pozostałym czasie stale sprawują opiekę nad uczniami swojego

oddziału;

8) w  klasach  I-III  przypadku  zmiany  nauczyciela  uczącego  w  związku

z nauczaniem religii i języka nauczyciele są zobowiązani do bezpośrednie-

go przekazania opieki nauczycielowi uczącemu. 

§ 11

1. Cele wychowawcze szkoły i sposoby ich realizacji określa Program wycho-

wawczo-profilaktyczny szkoły, uchwalony przez Radę Rodziców w porozu-

mieniu z Radą Pedagogiczną. 

2. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego

rozwoju  psychofizycznego  poprzez  aktywne  działania  profilaktyczne

i prozdrowotne, które określa program, o którym mowa w ust. 1.

§ 12

1. Dyrektor  szkoły  powierza  każdą  klasę  szczególnej  opiece  wychowawczej

jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowaw-

cą:

1)  dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane

jest,  aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego

etapu edukacyjnego.

2. Zmiana wychowawcy może nastąpić w przypadku:

1)  rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem;

2)  z przyczyn losowych (np. długotrwałe zwolnienie lekarskie, urlop rodzi-

cielski, urlop dla poratowania zdrowia itp.);

3)  na pisemny wniosek rodziców i uczniów wraz z uzasadnieniem złożony

dyrektorowi szkoły, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wniosek
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powinien  uzyskać  akceptację  2/3  rodziców  wychowanków.  Dyrektor

po dokładnym zbadaniu sprawy podejmuje decyzję i pisemnie informuje

o niej zainteresowane strony.

§ 13

Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami 
w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki

1. Szkoła stwarza warunki do współpracy rodziców z nauczycielami i organami

szkoły.

2. Rodzice mają prawo do:

1) znajomości Statutu Szkoły, Programu wychowawczo-profilaktycznego;

2) znajomości  przepisów dotyczących oceniania,  klasyfikowania  i  promo-

-wania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianu ośmioklasisty;

3) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej kla-

sie i szkole;

4) uzyskania informacji na temat swojego dziecka;

5) uzyskania porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich

dzieci;

6) aktywnego  współudziału  w  procesie  nauczania  i  wychowania  swo-

ich dzieci;

7) występowania z wnioskiem o przyjęcie w trakcie roku szkolnego dziecka

spoza obwodu;

8) wnioskowanie o indywidualny program lub tok nauki swojego dziecka;

9) wnioskowania  o  zorganizowanie  zajęć  specjalistycznych  na  podstawie

orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;

10) występowanie o  zwolnieniu z realizacji  zajęć wychowania fizycznego

i informatyki na podstawie opinii lekarskiej;
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11) występowania  z  wnioskiem  o  przyjęcie  dziecka  powracającego

z zagranicy;

12) występowania o zorganizowanie i udzielanie dziecku pomocy psycholo-

giczno-pedagogicznej;

13)  otrzymania  pisemnej  informacji  o  ustalonych  dla  dziecka  formach

i okresie udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz o wy-

miarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowa-

ne;

14)  uczestnictwa  w spotkaniach zespołu  udzielającego pomocy psycholo-

giczno-pedagogicznej ich dziecku;

15) wnioskowania o wyrażenie zgody na udział w spotkaniach zespołu in-

nych  osób,  w  szczególności  lekarza,  psychologa,  pedagoga,  logopedy

lub innego specjalisty;

16) uczestniczenia w opracowywaniu i modyfikowaniu programu edukacjno

- terapeutycznego oraz dokonywania wielospecjalistycznej  oceny funk-

cjonowania ucznia;

17) wnioskowania o organizację zajęć dodatkowych;

18) zgłoszenia  zastrzeżenia  do  dyrektora  szkoły,  jeśli  uznają,  że  roczna

lub końcowa  ocena  klasyfikacyjna  z  zajęć  edukacyjnych  albo  roczna

lub końcowa ocena klasyfikacyjna zachowania albo ocena ustalona wyni-

ki egzaminu klasyfikacyjnego lub ocena ustalona w wyniku egzaminu po-

prawkowego, została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu

ustalania tych ocen;

19) przekazania dyrektorowi szkoły uznanych przez siebie za istotne danych

o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka; 

20) uzyskania od nauczyciela uzasadnienia ustalonej oceny dziecka;

21) wglądu na terenie szkoły do sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac

kontrolnych dziecka;
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22) wystąpienia z wnioskiem, po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału,

o powtarzanie klasy w przypadku dziecka będącego uczniem klas I-III;

                                                                                     

§ 14

1. Rodzice  i  nauczyciele  współdziałają  ze  sobą  w  sprawach  kształcenia

i wychowania. Współdziałanie to polega na wymianie informacji i wspólnym

ustalaniu strategii wychowawczych i dydaktycznych.

2. Szkoła  umożliwia  rodzicom  uczniów  następujące  formy  kontaktów

z nauczycielami:

1) kontakt bezpośredni, możliwy w wybranych formach:

a) zebranie ogólnoszkolne;

b) zebrania oddziałowe, które odbywają się wg ustalonego harmonogra-

mu;

c) rozmowy indywidualne w ramach dni otwartych szkoły;

d) indywidualne konsultacje z inicjatywy rodziców lub nauczyciela;

e) zajęcia otwarte;

f) uroczystości szkolne, klasowe, zawody, rajdy, wycieczki;

g) rozmowy telefoniczne;

2) kontakt pośredni, możliwy w formach:

a) zapisy w Zeszycie kontaktów z rodzicami;

b) zapisy w zeszycie przedmiotowym;

c) zapisy w klasowym zeszycie opinii o uczniu;

d) korespondencja listowna, elektroniczna;

e) informacja przekazana przez pedagoga szkolnego, dyrektora szkoły;

f) zapisy i oceny w dzienniku lekcyjnym.

§ 15

1. Rodzice dziecka obowiązani są do:
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1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;

2) zapewnienia systematycznego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;

3) zapewnienia  dziecku  warunków  umożliwiających  przygotowanie  się

do zajęć szkolnych;

4) informowania w terminie do 30 września każdego roku szkolnego dyrek-

tora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka o realizacji obowiązku

szkolnego za granicą lub przy przedstawicielstwie dyplomatycznym inne-

go państwa w Polsce;

5) współpracy ze szkołą w zakresie realizacji Programu wychowawczo-pro-

filaktycznego;

6) uczestnictwa w ogólnych i klasowych zebraniach rodziców oraz w indy-

widualnych sprawach ich dzieci  na prośbę lub pisemne zawiadomienie

nauczycieli, wychowawcy oddziału, pedagoga szkolnego, dyrektora szko-

ły;

7) systematycznej kontroli postępów edukacyjnych dziecka i wywiązywania

się z obowiązków szkolnych.
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Rozdział 3

Organy szkoły i ich kompetencje

§16

1. Organami szkoły są:

1)  dyrektor szkoły;

2)  Rada Pedagogiczna;

3)  Rada Rodziców;

4)  Samorząd Uczniowski.

2. Każdy z organów wymienionych w ust. 1 pkt. 2-4 działa według odrębnych

regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być

sprzeczne ze Statutem Szkoły.

§ 17

1. Dyrektor szkoły:

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 szkoły oraz rady pedagogicznej, podjęte w ramach

ich kompetencji stanowiących;

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły lub placów-

ki zaopiniowanym przez radę szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich pra-

widłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finan-

sową i gospodarczą obsługę szkoły lub placówki;

6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i na-

uczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę;

7) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;
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8) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;

9) stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariatu, stowa-

rzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, któ-

rych  celem  statutowym  jest  działalność  wychowawcza  lub rozszerzanie

i  wzbogacanie form działalności  dydaktycznej,  wychowawczej,  opiekuń-

czej i innowacyjnej szkoły lub placówki;

10) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie

kształcenia specjalnego ucznia;

11)  współpracuje  z  pielęgniarką  albo  higienistką  szkolną,  lekarzem

i  lekarzem  dentystą,  sprawującymi  profilaktyczną  opiekę  zdrowotną

nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL

ucznia celem właściwej realizacji tej opieki.

3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole na-

uczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.

4. 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

i rady szkoły w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczy-

cieli oraz pozostałych pracowników szkoły lub placówki.

5. Dyrektor szkoły lub placówki w wykonywaniu swoich zadań współpracuje

z radą rodziców, radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim. 

§ 18

1. Do pomocy w wykonywaniu swoich zadań dyrektor szkoły może powołać,

zgodnie z obowiązującymi przepisami i za zgodą organu prowadzącego:
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1) wicedyrektora;

2) pedagoga szkolnego;

3) koordynatora ds. bezpieczeństwa.

 
2. Do obowiązków wicedyrektora należy:

1) czuwanie nad należytą realizacją planów i programów nauczania;

2) kierowanie pracą wychowawczą wśród uczniów, czuwanie nad właściwym

zachowaniem się młodzieży w szkole, zwłaszcza podczas przerw między-

lekcyjnych;

3) organizowanie narad szkoleniowych w sprawach nauczania i wychowania;

4) dopilnowanie  poszanowania  pomieszczeń,  sprzętu  i  pomocy  dydaktycz-

nych;

5) nadzór i kontrola Samorządu Uczniowskiego;

6) hospitowanie zajęć obowiązkowych, zajęć pozalekcyjnych, nadzorowanie

pracy pedagoga szkolnego, biblioteki i świetlicy gimnazjum;

7) nadzór i kontrola pracy kół przedmiotowych oraz organizacji młodzieżo-

wych istniejących na terenie szkoły;

8) organizacja i nadzór nad dowozem uczniów do szkoły;

9) organizacja i nadzór praktyk studenckich;

10) rozliczanie urlopów i zwolnień lekarskich;

11) rozliczanie godzin ponadwymiarowych;

12) organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli;

13) organizacja i nadzór pracy personelu obsługi technicznej;

14) opracowanie harmonogramu dyżurów nauczycieli w czasie przerw mię-

dzylekcyjnych;

15) zastępowanie dyrektora w czasie jego nieobecności;

16) wykonywanie innych poleceń służbowych dyrektora szkoły.

3. Do obowiązków pedagoga szkolnego należy:

Statut Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Wieruszowie 21



1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozo-

wanie  indywidualnych  potrzeb  rozwojowych  i edukacyjnych  oraz możli-

wości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predys-

pozycji,  zainteresowań i  uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń

edukacyjnych  lub  trudności  w funkcjonowaniu  uczniów,  w  tym  barier

i ograniczeń  utrudniających  funkcjonowanie  ucznia  i  jego  uczestnictwo

w życiu przedszkola, szkoły i placówki;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w, szkole w celu rozwiązywania

problemów wychowawczych stanowiących barierę i  ograniczających ak-

tywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki;

3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach od-

powiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych proble-

mów dzieci i młodzieży;

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburze-

niom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku

przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6)  inicjowanie  i  prowadzenie  działań  mediacyjnych  i  interwencyjnych

w sytuacjach kryzysowych;

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidu-

alnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów; 

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w:

a)  rozpoznawaniu  indywidualnych potrzeb rozwojowych i  edukacyjnych

oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych

stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn

niepowodzeń edukacyjnych lub trudności  w funkcjonowaniu uczniów,

w tym  barier  i  ograniczeń  utrudniających  funkcjonowanie  ucznia

i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
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4. Zadania koordynatora ds. bezpieczeństwa:

1) integrowanie  działań  wszystkich  podmiotów szkolnych  (nauczycieli,

uczniów,  rodziców) oraz  współpracujących ze  środowiskiem w zakresie

bezpieczeństwa;

2) koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa w ramach realizowane-

go w szkołach szkolnego programu wychowawczego                i programu

profilaktyki;

3) wdrażanie i dostosowywanie do specyfiki placówki procedur postępowania

w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia;

4) pomoc  nauczycielom/wychowawcom  przy  nawiązywaniu  współpracy

z odpowiednimi służbami (policja, straż miejska, straż pożarna) oraz insty-

tucjami działającymi na rzecz rozwiązywania problemów dzieci i młodzie-

ży;

5) prowadzenie stałego monitoringu bezpieczeństwa szkoły i uczniów;

6) współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym oraz instytucjami wspie-

rającymi w działaniach na rzecz bezpieczeństwa uczniów;

7) dzielenie się wiedzą z radą pedagogiczną;

8) promowanie problematyki bezpieczeństwa dzieci i młodzieży;

9) rozpoznawanie potencjalnych zagrożeń w szkole;

10) podejmowanie działań w sytuacjach kryzysowych.

§ 19

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły.

2. W  skład  Rady  Pedagogicznej  wchodzą  wszyscy  nauczyciele  zatrudnieni

w szkole.
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3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym

osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady

Pedagogicznej,  w  tym przedstawiciele  stowarzyszeń  i  innych  organizacji,

których celem statutowym jest działalność opiekuńczo-wychowawcza.

4. Zasady działania i kompetencje rady pedagogicznej, samorządu uczniowskie-

go i rady rodziców zawierają ich regulaminy. 

5. Kompetencje rady szkoły wykonuje rada pedagogiczna, która jest zobowiąza-

na  do  zasięgania  opinii  rady  rodziców  i  samorządu  uczniowskiego

w następujących sprawach:

1) organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych; 

2) podziałów środków specjalnych szkoły;

3) rozwiązywania spraw wewnętrznych szkoły;

4) wewnątrzszkolnego systemu oceniania. 

6. Do podstawowych zadań rady pedagogicznej należy: 

1) podejmowanie uchwał;

2) kształtowanie  postaw  obywatelskich,  etycznych  i  zawodowych

swych członków zgodnie z Konstytucją RP i Deklaracją Praw Człowieka;

3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;

4) ustalenie  sposobu  wykorzystania  wyników  nadzoru  pedagogicznego,

w tym nadzoru zewnętrznego, dla doskonalenia pracy szkoły.

7. Rada pedagogiczna, w ramach swych kompetencji, zatwierdza uchwałą: 

1) Statut szkoły i zmiany do statutu;

2) program wychowawczo-profilaktyczny szkoły (realizuje);

3) plan nauczania dla poszczególnych klas;

4) roczny plan pracy szkoły;

5) wyniki klasyfikacji i promocji uczniów;
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6) wnioski stałych i doraźnych komisji powołanych przez radę;

7) innowacje, eksperymenty pedagogiczne i badania naukowe przeprowadza-

ne w szkole;

8) wnioski wychowawców klas i innych pracowników szkoły w sprawie przy-

znawania uczniom nagród i wyróżnień oraz udzielania kar;

9) wnioski do dalszej pracy;

10) założenia organizacyjne wewnętrznego samokształcenia;

11) wewnątrzszkolny system oceniania;

12) szkolny zestaw programów nauczania;

m) szkolny zestaw podręczników;

13) szkolne regulaminy o charakterze wewnętrznym oraz ich zmiany.

8. Rada pedagogiczna opiniuje: 

1) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lek-

cyjnych i pozalekcyjnych;

2) szkolny zestaw programów nauczania i wychowania przedłożony przez na-

uczycieli dyrektorowi szkoły do zatwierdzenia;

3) projekt planu finansowego szkoły i budżet przyznany przez organ prowa-

dzący;

4) wnioski dyrektora o przyznanie pracownikom odznaczeń, Nagrody Burmi-

strza, Nagrody Kuratora i Nagrody MEN oraz innych wyróżnień;

5) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych

prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płat-

nych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

6) podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariatów oraz innych organizacji,

których  celem  statutowym  jest  działalność  dydaktyczna,  wychowawcza

i opiekuńcza;

7) organizacje doskonalenia zawodowego nauczycieli;
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8) zestaw  podręczników  lub  materiałów  edukacyjnych  obowiązujący

we wszystkich oddziałach danego rocznika przez co najmniej cykl eduka-

cyjny i materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w poszczególnych od-

działach w danym roku szkolnym;

9) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych (zajęć z języka obcego

innego niż obowiązkowy, zajęć, dla których nie została ustalona podstawa

programowa, ale program nauczania został włączony do szkolnego zestawu

programów nauczania).

9. Zebrania  Rady  Pedagogicznej  są  organizowane  przed  rozpoczęciem  roku

szkolnego, po zakończeniu pierwszego okresu, po zakończeniu rocznych za-

jęć lub w miarę potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek orga-

nu prowadzącego,  organu  nadzorującego,  Rady  Rodziców lub co najmniej

1/3 jej członków.

10. Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały

są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej poło-

wy jej członków.

11. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa,

zgodnie z trybem określonym w ustawie. 

12. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Nauczyciele są zobowiąza-

ni do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniach Rady Pedagogicznej,

które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także na-

uczycieli i innych pracowników szkoły.

14.Protokóły zebrań Rady Pedagogicznej  sporządzane są w formie  pisemnej.

Sposób dokumentowania działalności określa  Regulamin Rady Pedagogicz-

nej.
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15. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela

ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole. 

§ 20

1. W szkole działa Rada Rodziców.

2. Rada Rodziców jest kolegialnym organem szkoły.

3. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców przed innymi organami szkoły.

4. W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel każdej klasy.

5. Wybory reprezentantów rodziców każdej klasy, przeprowadza się na pierw-

szym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym, w głosowaniu tajnym.

6. W wyborach, o których mowa w ust. 5 jednego ucznia reprezentuje jeden ro-

dzic.

7. Rada  Rodziców uchwala  regulamin  swojej  działalności,  w którym określa

szczegółowo:

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady Rodziców;

2) szczegółowy tryb wyborów do Rady Rodziców;

3) zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców.

8. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z postanowieniami ni-

niejszego Statutu.

9. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców

oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa Regulamin Rady

Rodziców.
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10. Kompetencje Rady Rodziców:

1) występowanie,  z wnioskami i  opiniami,  dotyczącymi wszystkich spraw

szkoły, do dyrektora i innych organów szkoły lub organu prowadzącego

oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

2) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowaw-

czo-profilaktycznego szkoły;

3) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształce-

nia lub wychowania szkoły;

4) opiniowanie  projektu  planu  finansowego  składanego  przez  dyrektora

szkoły;

5) zatwierdzanie w porozumieniu z radą pedagogiczną, 30 dni przed rozpo-

częciem roku szkolnego, programu nauczania oraz podręczników szkol-

nych, a w przypadku braku porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie

zatwierdzenia  programu  nauczania  i podręczników,  program  ten ustala

dyrektor szkoły w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedago-

giczny.  Program ustalony  przez  dyrektora  szkoły  obowiązuje  do czasu

uchwalenia  programu  nauczania  przez  radę  rodziców  w  porozumieniu

z radą pedagogiczną;

6) gromadzenie  funduszy  z  dobrowolnych  składek  rodziców  oraz  innych

źródeł w celu wspierania działalności statutowej szkoły;

7) opiniowanie zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych i materia-

łów ćwiczeniowych;

8) opiniowanie wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych.

11. Sposób powoływania Rady Rodziców.

1) Rada Rodziców składa się z jednego przedstawiciela każdego oddziału kla-

sowego;

2) Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa

w szczególności:
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a) wewnętrzną strukturę i tryb swojej pracy;

b) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad klasowych.

12. Prawo do występowania z wnioskami w sprawie prowadzenia zajęć:

1) dodatkowych;

2) prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

3) rozwijających uzdolnienia i zainteresowania uczniów.

§ 21

1. Samorząd  Uczniowski  tworzą  wszyscy  uczniowie  szkoły.  Każdy  uczeń

jest członkiem  Samorządu  Uczniowskiego,  a  uczniowie  poszczególnych

klas członkami samorządów klasowych.

2. Samorząd Uczniowski pracuje w oparciu o Regulamin Samorządu Uczniow-

skiego, który określa w szczególności wewnętrzną strukturę organów samo-

rządu, szczegółowe zasady wybierania przedstawicieli uczniów do organów

samorządu, tryb podejmowania uchwał.

3. Do zadań Samorządu Uczniowskiego należy w szczególności:

1) pobudzanie uczniów do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych;

2) współdziałanie z dyrektorem w zapewnieniu uczniom należytych warun-

ków do nauki;

3) współdziałanie w rozwijaniu, zainteresowań naukowych, kulturalnych, tu-

rystyczno-krajoznawczych, organizowaniu wypoczynku i rozrywki;

4) dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie uczniów do wykony-

wania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły;

5) organizowanie  pomocy  koleżeńskiej  uczniom  napotykającym  trudności

w szkole, w środowisku rówieśniczym i rodzinnym;

6) zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród, a także kar;

7) rozwiązywanie konfliktów koleżeńskich.
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4. W ramach kompetencji Samorządu Uczniowskiego należy uchwalanie regu-

laminu swojej działalności, o którym mowa w ust. 2.

5. Do kompetencji opiniujących Samorządu Uczniowskiego należy:

1)  możliwość  przedstawiania dyrektorowi i innym organom szkoły wnio-

sków i opinii we wszystkich sprawach, w szczególności dotyczących re-

alizacji podstawowych praw uczniów;

2)  Samorząd  może  przedstawiać  radzie  rodziców,  radzie  pedagogicznej

oraz dyrektorowi wnioski  i  opinie  we  wszystkich  sprawach  szkoły

lub placówki,  w  szczególności  dotyczących  realizacji  podstawowych

praw uczniów, takich jak:

a) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, ce-

lem i stawianymi wymaganiami;

b)  prawo  do  jawnej  i  umotywowanej  oceny  postępów  w  nauce

i zachowaniu;

c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie wła-

ściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwija-

nia i zaspokajania własnych zainteresowań;

d) prawo organizowania działalności  kulturalnej,  oświatowej,  sportowej

oraz  rozrywkowej  zgodnie  z  własnymi  potrzebami  i  możliwościami

organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem;

e) prawo do oceniania pracy nauczyciela na wniosek dyrektora szkoły.

6. Samorząd Uczniowski ma prawo wyboru nauczyciela opiekuna.

7. Działalność Samorządu Uczniowskiego musi być zgodna ze Statutem Szkoły

oraz regulaminami wewnętrznymi obowiązującymi w szkole.

§ 22
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1. Wszystkie organy szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego

szacunku,  umożliwiając  swobodne  działanie  i  podejmowanie  decyzji

przez każdy organ w granicach swoich kompetencji.

2. Każdy organ szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań

powinny być uchwalone do końca września. Kopie dokumentów przekazywa-

ne są dyrektorowi w celu ich powielenia i  przekazania  każdemu organowi

szkoły.

3. Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włą-

czyć się do realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stano-

wisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.

4. Organy szkoły mogą zapraszać na swoje zebrania przedstawicieli innych or-

ganów w celu wymiany poglądów i informacji.

5. Uchwały organów szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji

stanowiących, oprócz uchwał personalnych, podaje się do ogólnej wiadomo-

ści w formie pisemnych tekstów uchwał umieszczanych na tablicy ogłoszeń.

6. Rodzice i uczniowie przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi po-

przez swoją reprezentację, tj. Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski w for-

mie pisemnej, a Radzie Pedagogicznej w formie ustnej na jej zebraniu.

7. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg

i wniosków.

8. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki

i kształcenia dzieci według zasad określonych w Statucie Szkoły.

9. Bieżącą wymianę informacji  o  podejmowanych i  planowanych działaniach

lub decyzjach poszczególnych organów szkoły organizuje dyrektor.

Statut Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Wieruszowie 31



Rozdział 4

Organizacja pracy szkoły       

§ 23
1. Szczegółową  organizację  nauczania,  wychowania  i  opieki  w  danym  roku

szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły.

2. Arkusz  organizacyjny szkoły  zatwierdza  organ prowadzący,  po  uprzednim

wyrażeniu opinii przez zakładowe organizacje związkowe, oraz organ spra-

wujący nadzór pedagogiczny nad szkołą.

3. Terminy  rozpoczynania i  kończenia  zajęć dydaktyczno -  wychowawczych,

przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne przepi-

sy.  Dyrektor  szkoły  przed  rozpoczęciem zajęć  dydaktyczno  -  wychowaw-

czych zapoznaje Radę Pedagogiczną na jej zebraniu ze szczegółowym kalen-

darzem organizacji roku szkolnego. Może także ustalić w danym roku szkol-

nym dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w wymia-

rze do    8 dni, przy akceptacji Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samo-

rządu Uczniowskiego.

4. W dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno -  wychowawczych

szkoła organizuje zajęcia wychowawczo-opiekuńcze. Szkoła informuje rodzi-

ców o możliwości udziału uczniów w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych

organizowanych w tych dniach.

§ 24

1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycz-

nych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć opracowany przez

dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego szko-

ły na dany rok szkolny, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny

pracy ucznia i nauczyciela.
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2. Okresem  przeznaczonym  na  realizację  programu  nauczania  jednej  klasy

jest rok szkolny, który dzieli  się na dwa semestry zakończone klasyfikacją

uczniów. 

§ 25

a. Zasady rekrutacji uczniów

1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowani są uczniowie zgodnie

z obowiązującymi przepisami:

1)z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły;

2)na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dzieci zamieszkałe poza ob-

wodem szkoły, w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

2. Procedura przyjmowania uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły:

1) potwierdzenie  zamieszkania  w  obwodzie  szkoły  następuje  zgodnie

z obowiązującymi przepisami w sprawie ewidencji ludności;

2) w terminie określonym zarządzeniem Łódzkiego Kuratora Oświaty kandy-

daci  do  szkoły  są  obowiązani  złożyć  do  sekretariatu  szkoły:  podanie

o przyjęcie do szkoły, na wzorze opracowanym przez szkołę.

3. Procedura przyjmowania uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły:

1) kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci, w miarę

posiadanych wolnych miejsc w klasie, na podstawie podania o przyjęcie do

szkoły (wg wzoru opracowanego przez szkołę).

§ 26

1. Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach:

1) I etap: klasy I-III – edukacja wczesnoszkolna;

2) II etap: klasy IV – VIII;
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3) III etap: klasy gimnazjalne do czasu wygaszenia.

§ 27

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze pro-

wadzone w systemie klasowo-lekcyjnym. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

W  uzasadnionych  przypadkach  dyrektor  szkoły  podejmuje  decyzję

o prowadzeniu zajęć w innym wymiarze.

2. Tygodniowy rozkład zajęć klas I-III określa ogólny przydział czasu na po-

szczególne zajęcia, szczegółowy rozkład dzienny ustala nauczyciel.

§ 28

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów,

którzy w roku szkolnym uczą się wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyj-

nych, określonych planem nauczania i programami wpisanymi do Szkolnego

Zestawu Programów dla danego etapu edukacyjnego, dopuszczonych do użyt-

ku szkolnego przez dyrektora szkoły.

2. Zajęcia  edukacyjne w klasach I-III są prowadzone w oddziałach liczących

nie więcej niż 25 uczniów.

3. Liczba uczniów w oddziale  klas  IV – VIII  określana  jest  obowiązującymi

przepisami.

§ 29

1. W oddziałach klas IV – VIII dokonuje się podziału na grupy z zachowaniem

zasad wynikających z odrębnych przepisów.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach podział na grupy może być doko-

nany za zgodą organu prowadzącego.
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3. Liczba uczniów na zajęciach pozalekcyjnych zależy od charakteru prowadzo-

nych zajęć i wymaga akceptacji dyrektora szkoły.

§ 30

Organizacja zajęć dodatkowych (pozalekcyjnych)

1. Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów z uwzględnieniem ich po-

trzeb i zainteresowań.

2. Zajęcia, o których mowa w ust. 1, realizowane są w celu udzielenia uczniom

pomocy w przezwyciężeniu trudności, rozwijania uzdolnień lub pogłębienia

zainteresowań uczniów. 

3. Zajęciami dodatkowymi w szkole są w szczególności:

1) koła zainteresowań;

2) zajęcia wyrównawcze;

3) zajęcia profilaktyczno - wychowawcze;

4) zajęcia  przygotowujące uczniów do udziału  w konkursach przedmioto-

wych, zawodach sportowych;

5) zajęcia chóru szkolnego;

6) organizacja uroczystości szkolnych;

7) wolontariat;

8) wycieczki.

§ 31

1. Zajęcia  wyrównawcze  organizuje  się  dla  uczniów  mających  trudności

w nauce,  w szczególności  w spełnieniu wymagań edukacyjnych wynikają-

cych z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla I i II etapu edukacyj-

nego.
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2. Zajęcia, o których mowa w ust. 1, prowadzone są przez nauczyciela właści-

wych zajęć edukacyjnych.

3. Zajęcia rozwijające uzdolnienia i pogłębiające zainteresowania uczniów orga-

nizuje się dla uczniów uzdolnionych. Zajęcia prowadzi nauczyciel wyznaczo-

ny przez dyrektora szkoły, a udział w nich jest dobrowolny.

§ 32

1. Godzinowy  wymiar  i  zakres  zajęć  dodatkowych  ustala  dyrektor  szkoły

w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 

2. Przydzielenie  zajęć  dodatkowych  nauczycielom  następuje  po  zasięgnięciu

opinii Rady Pedagogicznej w zakresie organizacji pracy szkoły, w tym tygo-

dniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

§ 33

1. Diagnozę potrzeb i zainteresowań uczniów przeprowadza się w każdym roku

szkolnym  w  miesiącu  kwietniu  w  oparciu  o  wyniki  ankiety  skierowanej

do uczniów i ich rodziców, a także w oparciu o wyniki monitorowania po-

trzeb uczniów prowadzonego na bieżąco przez dyrektora szkoły.  

2. Diagnozę potrzeb i zainteresowań uczniów z wykorzystaniem ankiety prze-

prowadza nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły.

§ 34

1. Nauczyciel, któremu w danym roku szkolnym przydzielono prowadzenie za-

jęć dodatkowych, jest obowiązany do ich dokumentowania w dzienniku zajęć

dodatkowych. 
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2. Do dziennika zajęć dodatkowych wpisuje się w porządku alfabetycznym na-

zwiska i imiona uczniów, tygodniowy plan zajęć, daty i czas trwania i tematy

przeprowadzonych zajęć oraz odnotowuje się obecność uczniów na zajęciach.

Przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza podpisem.

§ 35

Świetlica szkolna

1. Dla  uczniów,  którzy  muszą  dłużej  przebywać  w szkole  ze  względu

na czas pracy  ich   rodziców lub  warunki  związane  z dojazdem do domu,

szkoła organizuje zajęcia w świetlicy szkolnej.

2. Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego

zgłoszenia rodziców dziecka - karty zgłoszenia do świetlicy szkolnej zawiera-

jącej w szczególności:

1) informację o czasie pobytu dziecka w świetlicy;

2) wskazanie osób upoważnionych do odbioru dziecka ze świetlicy;

3) sposób kontaktowania się z rodzicami, np. w razie wypadku lub w przypad-

ku nieodebrania dziecka ze świetlicy po zakończonych zajęciach.

§ 36

1. Zajęcia wychowawczo-opiekuńcze w świetlicy prowadzone są w grupach wy-

chowawczych. Grupa  wychowawcza  może  być  utworzona  w  zależności

od potrzeb.  Liczba  uczniów  w  grupie  wychowawczej  nie  może  przekro-

czyć 26 uczniów.

2. Godzina pracy nauczyciela świetlicy wynosi 60 minut.

 
3. Świetlica zapewnia uczniom bezpieczeństwo poprzez:
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1) stałą  obecność  wychowawcy  w  pomieszczeniu,  w  którym  przebywają

uczniowie;

2) wyposażenie w meble, urządzenia i pomoce bezpieczne dla uczniów;

3) zapoznanie  uczniów  korzystających  ze  świetlicy  z  jej  regulaminem

i systematyczne kontrolowanie jego przestrzegania.

§ 37

1. Do zadań nauczyciela wychowawcy świetlicy należy:

1) organizowanie  pomocy  w  nauce,  tworzenie  warunków  do  nauki  własnej

i odrabiania zadań domowych w  świetlicy;

2) organizowanie gier  zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej

w pomieszczeniach świetlicy i na  powietrzu, mający na celu prawidłowy

rozwój fizyczny dziecka;

3) ujawnianie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz organizowanie zajęć

w tym zakresie;

4) stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kultural-

nej rozrywki oraz kształtowanie nawyków życia codziennego;

5) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny

i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia;

6) rozwijanie samodzielności, samorządności oraz aktywności społecznej;

7) współdziałanie z rodzicami,  wychowawcami,  nauczycielami i  pedagogiem

szkolnym.

§ 38

1. Nauczyciel - wychowawca świetlicy, jest odpowiedzialny za:

1) właściwą organizację zajęć wychowawczo-opiekuńczych;

2) regularne,  ustalone  i  uzgodnione  z  rodzicami  rozkładem  zajęć  świetlicy,

uczęszczanie dzieci na zajęcia;
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3) utrzymanie właściwego  stanu  estetycznego  i  higieniczno-sanitarnego  po-

mieszczeń świetlicy;

4) zdrowie i bezpieczeństwo dzieci powierzonych jego opiece (w czasie zajęć

w świetlicy i poza nią);

5) stosowanie wobec dzieci określonych regulaminem świetlicy nagród i kar;

6) utrzymywanie stałego kontaktu z wychowawcami i rodzicami;

7) prowadzenie dziennika zajęć świetlicy.

§ 39

1. Uczniowie uczęszczający do świetlicy mają w szczególności prawo do:

1) korzystania z pomocy wychowawcy podczas odrabiania zadań domowych;

2) uczestnictwa we wszystkich zajęciach organizowanych w świetlicy.

2. Uczniowie uczęszczający do świetlicy mają w szczególności obowiązek:

1) utrzymywania ładu i porządku w świetlicy;

2) wykonywania poleceń  nauczyciela wychowawcy;

3) nieoddalania się ze świetlicy bez powiadomienia nauczyciela wychowawcy.

§ 40

1. Szczegółowy  sposób  funkcjonowania  świetlicy  szkolnej  określa  dyrektor

szkoły w Regulaminie pracy świetlicy. 

2. Regulamin określa w szczególności  zasady organizacji zajęć, ramowy roz-

kład zajęć, rozkład dnia, godziny pracy świetlicy w danym roku szkolnym.

§ 41

Stołówka szkolna

1. Szkoła zapewnia uczniom warunki do spożycia obiadu w stołówce szkolnej.
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2. Wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem

prowadzącym szkołę.

3. Z obiadów mogą korzystać wszyscy chętni uczniowie i uczniowie zakwalifi-

kowani przez instytucje wspomagające pracę szkoły.

4. Obiady wydaje się również na wynos w godzinach pracy stołówki.

5. Stołówka jest czynna od godz. 11.30 do 15.00 w dni pracy szkoły.

6. Zasady  organizacji  pracy  stołówki  określa  dyrektor  szkoły  w Regulaminie

stołówki.

§ 42

Biblioteka szkolna 

1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainte-

resowań uczniów, zadań dydaktyczno - wychowawczych szkoły, doskonale-

niu  warsztatu  pracy  nauczyciela,  popularyzowaniu  wiedzy  pedagogicznej

wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.

3. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, rodzice i inni pracowni-

cy szkoły na zasadach zawartych w regulaminie biblioteki.

4. W pomieszczeniach biblioteki  szkolnej  gromadzi  się  i  opracowuje zbiory,

wypożycza je poza bibliotekę, prowadzi zajęcia czytelniczo - informacyjne

uczniów.

4. Biblioteka jest czynna w godzinach od 8.00 do 14.00.

5. W bibliotece gromadzi się i opracowuje zbiory w:

1) w działach głównych wg UKD;
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2) lektury szkolne, książki przygodowe, obyczajowe, przyrodnicze, geogra-

ficzne i historyczne;

3) literatura dla nauczycieli;

4) podręczniki;

5) zbiór audiowizualny.

6. Dokumentację biblioteki stanowią:

1) dziennik pracy biblioteki szkolnej;

2) zeszyt wypożyczeń do statystyki dziennej, miesięcznej, półrocznej i rocz-

nej klas;

3) zeszyt wypożyczeń zbiorów audiowizualnych;

4) księga główna zbiorów książkowych;

5) księga ubytków zbiorów książkowych;

6) księga broszur i podręczników;

7) księga ubytków broszur i podręczników;

8) księga zbiorów audiowizualnych;

9) księga ubytków zbiorów audiowizualnych;

10) katalog alfabetyczny;

11) katalog rzeczowy.

7. Biblioteka prowadzi pracę z aktywem bibliotecznym poprzez:

1) dobór i szkolenie swych członków;

2) przydział czynności członkom aktywu;

3) organizowanie apeli szkolnych;

4) propagowanie czytelnictwa poprzez np. wystawki, gazetki. 

8. Biblioteka prowadzi przysposobienie czytelniczo - informacyjne poprzez:

1) gromadzenie pomocy metodycznych;

2) prowadzenie zajęć czytelniczo - informacyjnych we wszystkich klasach.
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9.Nauczyciel bibliotekarz jest odpowiedzialny materialnie za zbiory.

10. Do zadań bibliotekarza należy:

1) opracowanie  projektu  Regulaminu  korzystania  z  biblioteki,  czytelni

i ICM;

2) prowadzenie katalogu rzeczowego i alfabetycznego;

3) określenie godzin wypożyczania książek przy zachowaniu zasady dostęp-

ności biblioteki dla ucznia przed i po lekcjach;

4) organizowanie konkursów czytelniczych;

5) współpraca z uczniami w zakresie:

a) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań czytelniczych

uczniów;

b) pogłębiania  i  wyrabiania  u  uczniów  nawyku  szacunku  do  książki

i odpowiedzialności za jej użytkowanie;

6) współpraca z nauczycielami w zakresie:

a) udostępniania zbiorów,

b) przekazywania  wychowawcom  informacji  o  stanie  czytelnictwa

uczniów oraz o sposobie wywiązywania się z obowiązku dbania o wy-

pożyczane książki.

7) współpraca z rodzicami w zakresie:

a) wyposażenie uczniów w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne

i ćwiczeniowe;

b) przekazywanie informacji o stanie czytelnictwa uczniów oraz o sposo-

bie wywiązywania się z obowiązku dbania o wypożyczone książki;

c) popularyzowanie wiedzy pedagogicznej,  psychologicznej  oraz o spo-

sobie przezwyciężania trudności w nauce i wychowaniu;

8) współpraca z innymi bibliotekami w zakresie organizowania lekcji biblio-

tecznych i innych imprez czytelniczych oraz wymiany książek, materia-

łów i zbiorów multimedialnych;
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9) prowadzenie zajęć promujących czytelnictwo;

10) zakup i oprawa książek;

11) wprowadzenie zapisów o gromadzeniu,  udostępnianiu i wypożyczaniu

podręczników, materiałów edukacyjnych i  materiałów ćwiczeniowych

do obowiązkowych zajęć edukacyjnych;

l2)  w zakresie prac pedagogicznych:

a) udostępnianie zbiorów w wypożyczalni i czytelni;

b) organizowanie działalności informacyjnej i czytelniczej;

c) promowanie biblioteki i czytelnictwa;

d) poznawanie czytelników i ich pozyskiwanie;

e) udzielanie porad w doborze lektury;

f) prowadzenie rozmów z uczniami na temat przeczytanych książek;

g) indywidualny instruktaż w zakresie edukacji czytelniczej i medialnej;

h) wspieranie uczniów w rozwijaniu ich uzdolnień poprzez naukę poszu-

kiwania źródeł informacji wykraczających poza program nauczania;

i) wspieranie uczniów mających trudności w nauce poprzez pomoc w po-

szukiwaniu informacji;

j) przygotowanie uczniów do funkcjonowania w społeczeństwie informa-

cyjnym;

k)  organizowanie  działań  rozwijających  wrażliwość  kulturową

i społeczną;

12) w zakresie prac techniczno - organizacyjnych:

a) troska o właściwą organizację pracy biblioteki szkolnej;

b) dbałość o wyposażenie i estetykę biblioteki;

c) gromadzenie  zbiorów  zgodnie  z  profilem  programowym  szkoły

i jej potrzebami;

d) prowadzenie ewidencji zbiorów i ich selekcjonowanie;

e) opracowanie zbiorów (klasyfikacja, katalogowanie, opracowanie tech-

niczne, konserwacja);
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f) składanie rocznych sprawozdań z pracy biblioteki i oceny stanu czytel-

nictwa w szkole;

g) doskonalenia warsztatu pracy.

§ 43

1. W szkole zorganizowana jest czytelnia.

2. Czytelnia jest pracownią szkolną, której zadaniem wraz z biblioteką jest koor-

dynowanie procesu edukacji czytelniczej i informacyjnej oraz multimedialnej

realizowanego  przez  nauczycieli,  popularyzowanie  wiedzy  pedagogicznej

wśród rodziców oraz wiedzy o regionie. 

3. Z czytelni korzystają uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz ro-

dzice. 

4. W  czytelni  gromadzony  jest  księgozbiór  podręczny,  do  których  czytelnik

ma dostęp bezpośredni. Umożliwiony jest także stały dostęp do Internetu. 

Rozdział 5

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

§ 44

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i ob-

sługi.

2. Zasady  zatrudnienia  nauczycieli  i  innych  pracowników  określają  odrębne

przepisy.

§ 45
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Zakres zadań nauczyciela

1. Nauczyciel  prowadzi  pracę  dydaktyczno  -  wychowawczą  i  opiekuńczą,

jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powie-

rzonych jego opiece uczniów. 

2. Do szczególnych zadań nauczycieli należy: 

1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów;

2) prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego;

3) dbałość o pomoce dydaktyczno - wychowawcze, sprzęt szkolny;

4) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainte-

resowań;

5) bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe trakto-

wanie wszystkich uczniów;

6) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu

o rozpoznanie potrzeb uczniów;

7) doskonalenie własnych umiejętności dydaktycznych i podnoszenie pozio-

mu wiedzy merytorycznej;

8) na tydzień przed klasyfikacją półroczną i roczną nauczyciel przedmiotu

ma obowiązek poinformowania ucznia o przewidywanej ocenie z przed-

miotu;

9) przekazywanie  uczniom informacji  na  temat  postępów  oraz  zaległości

w nauce, a rodzicom wiadomości o przypadkach szczególnych uzdolnień

dziecka;

10) zakaz pobierania od rodziców (opiekunów prawnych) opłat za udostęp-

nianie informacji w zakresie nauczania, wychowania i opieki, niezależnie

od formy  i czasu przekazywania tej informacji.

5. Nauczyciel w szczególności ma prawo do:

Statut Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Wieruszowie 45



1) wyboru programu nauczania oraz jego realizacji z zastosowaniem podręcz-

nika, materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych lub jego reali-

zacji bez zastosowania podręcznika lub ww. materiałów;

2) decydowania o formach i metodach pracy w procesie dydaktyczno - wy-

chowawczym;

3) egzekwowania od uczniów sformułowanych przez siebie wymagań eduka-

cyjnych;

4) zgłaszania projektów innowacji pedagogicznych;

5) wystąpienia wnioskiem do dyrektora szkoły o odstąpienie od realizacji nie-

których treści nauczania objętych obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi

w sytuacji prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania.

6. Nauczyciel ponosi w szczególności odpowiedzialność za:

1) prawidłowy przebieg prowadzonych przez siebie zajęć dydaktyczno - wy-

chowawczych i stosowanie w nich właściwych metod pracy;

2) jakość i wyniki pracy dydaktyczno - wychowawczej;

3) włączanie się w proces edukacyjny szkoły zgodnie z jej charakterem,  Pro-

gramem wychowawczo-profilaktycznym szkoły;

4) uwzględnienie w procesie edukacyjnym indywidualnych potrzeb i możliwo-

ści uczniów; 

5) życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów podczas

zajęć prowadzonych w szkole i poza nią;

6) przestrzeganie wewnątrzszkolnych zasad, warunków i sposobu oceniania;

7) powierzone mu mienie szkoły.

7. Praca nauczyciela podlega ocenie zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 46

Zakres zadań zespołów przedmiotowych
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1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrew-

nych mogą tworzyć zespół przedmiotowy. 

2. Pracą  zespołu  przedmiotowego  kieruje  powołany  przez  dyrektora  szkoły

przewodniczący zespołu. 

3. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują: 

1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów reali-

zacji  programów nauczania,  korelowanie treści  nauczania  przedmiotów

pokrewnych oraz uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru programów na-

uczania,

2) wspólne  opracowanie  szczegółowych  kryteriów  oceniania  uczniów

oraz sposobów badania wyników nauczania, 

3) organizowanie  wewnątrzszkolnego  doskonalenia  zawodowego  oraz do-

radztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli, 

4) współdziałanie  w  organizowaniu  pracowni  przedmiotowych,  a  także

w uzupełnianiu ich wyposażenia, 

5) wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich,  innowacyj-

nych i eksperymentalnych programów nauczania,

6) wybór podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących

we wszystkich oddziałach danego rocznika przez cały  cykl edukacyjny

oraz materiałów ćwiczeniowych na dany rok szkolny. Więcej niż jeden

podręcznik można wybrać przy językach obcych.

§ 47

Zakres zadań wychowawcy klasy 

1. Zadaniem  wychowawcy  klasy  jest  sprawowanie  opieki  wychowawczej

nad uczniami, a w szczególności: 
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1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia

się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i w społeczeństwie;

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w ze-

spole uczniów oraz pomiędzy uczniami, a innymi członkami społeczności

szkolnej;

4) na tydzień przed klasyfikacją półroczną i roczną poinformowanie ucznia

o przewidywanej ocenie z zachowania i zagrożeniu oceną niedostateczną.

2. Wychowawca w celu realizacji w/w zadań otacza indywidualną opieką każde-

go wychowanka,  planuje  i  organizuje  wspólnie  z  uczniami  i ich rodzicami

różne  formy  życia  zespołowego  rozwijające  jednostkę  i integrujące  zespół

uczniowski, ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspo-

zycji wychowawcy.

b) Wychowawca  współdziała  z  nauczycielami  uczącymi  w  jego  klasie,

uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogó-

łu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opie-

ka  (dotyczy  to  zarówno  uczniów  szczególnie  uzdolnionych,

jak i uczniów z różnymi trudnościami i niepowodzeniami) .

4. Wychowawca utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:

1) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,

2) współdziałania  z  rodzicami,  tzn.  okazywania  im pomocy  w ich działa-

niach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w

swoich działaniach;

3) włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły;

4) organizacji  klasowych  wycieczek  turystyczno-krajoznawczych  i  przed-

miotowych oraz wypoczynku uczniów;
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5) usprawiedliwiania nieobecności ucznia na zajęciach na podstawie pisem-

nego lub ustnego wyjaśnienia rodziców (usprawiedliwienie powinno być

przedstawione wychowawcy w ciągu następnego tygodnia po zakończo-

nej nieobecności ucznia);

6) zapoznania ich na początku roku szkolnego z wewnątrzszkolnym syste-

mem oceniania i rozporządzeniem MEN w sprawie oceniania, klasyfiko-

wania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i spraw-

dzianów w szkołach publicznych;

7) informowania o wynikach w nauce i zachowaniu ucznia:

a) co najmniej na miesiąc przed klasyfikacją półroczną i roczną nauczy-

ciel-wychowawca  ma  obowiązek  pisemnie  powiadomić  rodziców

ucznia o zagrożeniu dziecka oceną niedostateczną;

b) wychowawca  ma  obowiązek  poinformowania  na  piśmie  rodziców

dziecka o zamiarze obniżenia oceny z zachowania;

5. Wychowawca współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami

świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i  trudności

(także zdrowotnych) oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.

Organizację i formy udzielania tej pomocy na terenie szkoły określają przepi-

sy w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedago-

gicznej.

7. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej

i metodycznej ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych po-

przez  bieżący  instruktaż  dyrektora  szkoły,  przydział  nauczyciela-opiekuna

dla młodych nauczycieli, współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogicz-

ną i ośrodkiem metodycznym. 
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8. Formy  i  minimalną  częstotliwość  kontaktów wychowawców i  innych  na-

uczycieli z rodzicami określa rozdział „Organy szkoły”.

 § 48

Zakres zadań pedagoga szkolnego

1. Do zadań pedagoga szkolnego należy:

1) pomoc wychowawcom oddziałów w rozpoznawaniu indywidualnych po-

trzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości  psychofizycznych

uczniów oraz analizowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności

wychowawczych poprzez:

a) obserwację zachowania poszczególnych uczniów i oddziału;

b) rozmowy indywidualne i uczestnictwo w godzinach wychowawczych

oraz innych spotkaniach oddziału;

c) analizowanie wyników nauczania i zachowania uczniów;

d) rozmowy z rodzicami;

a) wywiady środowiskowe;

b) udział w zebraniach z rodzicami;

c) udzielanie porad wychowawczych;

d) prowadzenie lub organizowanie prelekcji i dyskusji na tematy ważne

i interesujące uczniów i rodziców.

2) określenie form i sposobów udzielania pomocy uczniom poprzez wyda-

wanie opinii i zaleceń dotyczących stymulowania rozwoju oraz pokony-

wania przez uczniów trudności rozwojowych i wyrównywania braków w

nauce;

3) występowanie do dyrektora szkoły, po uzgodnieniu z wychowawcą od-

działu, nauczycielami przedmiotów, poradnią psychologiczno – pedago-

giczną i  rodzicami o zorganizowanie pomocy psychologiczno-pedago-

gicznej dla uczniów wymagających takiej pomocy;
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4) współorganizowanie zajęć dydaktycznych dla uczniów z deficytami roz-

wojowymi, w tym nauczania indywidualnego i rewalidacji, oraz udziela-

nie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom realizującym indy-

widualny program lub tok nauki;

5) koordynacja działań szkoły z zakresu poradnictwa zawodowego ułatwia-

jącego wybór kierunku dalszego kształcenia;

6) działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy socjalnej uczniom,

których rodzice znajdują się w trudnej sytuacji finansowej poprzez infor-

mowanie o możliwościach i procedurze uzyskiwania zasiłków, stypen-

dium szkolnego, wyprawki dla pierwszoklasisty i innych form pomocy

materialnej oraz współdziałanie z instytucjami i organizacjami udzielają-

cymi wsparcia materialnego;

7) współpraca z poradniami psychologiczno- pedagogicznymi i poradniami

specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udziela-

nej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidual-

nych przypadkach;

8) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej;

9) prowadzenie dokumentacji  – dziennika pedagoga oraz indywidualnych

teczek  uczniów  zawierających  informację  o  przeprowadzonych  bada-

niach     i zaleconych wobec ucznia działaniach;

10) prowadzenie badań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym dia-

gnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz

możliwości  psychofizycznych,  a  także  wspieranie  mocnych  stron

uczniów;

11) rozpoznawanie  zainteresowań i  uzdolnień  uczniów, w tym szczególnie

uzdolnionych  oraz  zaplanowanie  wsparcia  związanego  z  ich  rozwija-

niem;

12) inicjowanie  i  prowadzenie  działań  mediacyjnych  i  interwencyjnych

w sytuacjach kryzysowych.

Statut Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Wieruszowie 51



§ 49

Zakres zadań pielęgniarki 

1. Pielęgniarka w miejscu wychowania i nauczania sprawuje opiekę nad ucznia-

mi znajdującymi się na terenie szkoły w gabinecie pomocy przedlekarskiej.

2. Do jej zadań należy:

1) powiadamianie rodziców o terminach i zakresie udzielania świadczeń opie-

ki zdrowotnej i profilaktyki opieki zdrowotnej nad uczniami;

2) powiadamianie  o  możliwościach  kontaktowania  się  w  związku

ze sprawowaną opieką zdrowotną nad uczniami;

3) prowadzenie dokumentacji  medycznej  uczniów na zasadach określonych

w odrębnych przepisach.    

                                                                         

§ 50

Pracownicy niepedagogiczni

1. Szkoła zatrudnia:

1) pracowników administracji: sekretarz, intendentka;

2) pracowników obsługi: kucharka, pomoc kuchenna, sprzątaczki, konserwa-

torzy.

2. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach administracji i obsługi są zobowią-

zani do wykonywania pracy zgodnie ze szczegółowym zakresem obowiązków

opracowanym przez dyrektora szkoły do zajmowanego stanowiska. Przyjęcie

szczegółowego zakresu obowiązków jest potwierdzane podpisem pracownika.
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3. Szczegółowy zakres  czynności  na  stanowiskach  pracy  znajduje  się w tecz-

kach akt osobowych pracowników. 

4. Do  podstawowych  obowiązków  administracji  i  obsługi  należy

w szczególności:

1) wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;

2) udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udo-

stępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu szkoły, o ile prawo

tego nie zabrania;

3) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;

4) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z uczniami, zwierzch-

nikami, podwładnymi oraz współpracownikami;

5) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;

6) sumienne i staranne wykonywanie poleceń dyrektora szkoły.

Rozdział 6

Uczniowie szkoły

§ 51

1. Obowiązkowi szkolnemu podlegają uczniowie do osiemnastego roku życia.

2. Uczeń,  który  ukończył  osiemnasty  rok  życia,  na  swój  pisemny  wniosek

do dyrektora szkoły, może zrezygnować z dalszej nauki.

3. Uczeń, który ukończył osiemnasty rok życia i ma więcej niż 50% nieobecno-

ści nieusprawiedliwionych lub zachowuje się niezgodnie ze statutem, na pod-

stawie uchwały rady pedagogicznej, może zostać skreślony z listy uczniów. O

tym fakcie zostaje powiadomiony pisemnie przez dyrektora szkoły.

Statut Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Wieruszowie 53



§ 52

Prawa i obowiązki ucznia. 

1. Uczeń ma prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higie-

ny pracy umysłowej;

2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bez-

pieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź

psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności;

3) korzystanie z pomocy finansowej zgodnie z odrębnymi przepisami;

4) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wycho-

wawczym;

5) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia

szkoły a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym do-

bra innych osób;

6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;

7) udziału  w  klasowych  wycieczkach  przedmiotowych  i  turystyczno-krajo-

znawczych;

8) udziału  klasowych  i  szkolnych  imprezach  kulturalnych,  rozrywkowych

i sportowych;

9) reprezentowania szkoły w konkursach, zawodach i innych imprezach, jeże-

li jednak uczeń nie przestrzega podstawowych zasad określonych w statu-

cie szkoły, m. in. ma lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych, wa-

garuje, niewłaściwie zachowuje się na terenie szkoły i poza jej terenem, no-

torycznie spóźnia się na lekcje, jest arogancki w stosunku do osób doro-

słych i rówieśników, nie stosuje się do obowiązków dotyczących wyglądu

zewnętrznego,  wówczas  zgodę  na reprezentowanie  szkoły  przez  tego

ucznia wyraża Rada Pedagogiczna - na pisemny wniosek nauczyciela przy-

gotowującego ucznia do konkursu, zawodów sportowych i innych imprez;
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10) sprawiedliwej,  obiektywnej  i  jawnej  oceny  oraz  ustalonych  sposobów

kontroli postępów w nauce;

11) pomocy w przypadku trudności w nauce;

12) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowe-

go;

13) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych,

księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych;

14) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządu oraz zrzeszanie

się w organizacjach działających w szkole;

15) zdawania egzaminu poprawkowego jeśli w wyniku końcoworocznej kla-

syfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch zajęć eduka-

cyjnych;

16) bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i mate-

riałów do obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

2. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie szko-

ły, a szczególnie:

1) systematycznego  i  aktywnego  uczestniczenia  w  zajęciach  lekcyjnych

i w życiu szkoły;

2) przestrzegania  zasad  kultury  współżycia  w odniesieniu  do kolegów,  na-

uczycieli i innych pracowników szkoły;

3) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój;

4) dbałość o wspólne dobro, ład i porządek w szkole. 

§ 53

1. Strój galowy dla uczniów.

1) strój galowy to strój, który składa się z ciemnych spodni lub spódnicy oraz wi-

zytowej koszuli bądź bluzki. Strojem galowym jest również garnitur bądź ko-

stium;
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2) strój galowy jest strojem obowiązującym na następujących uroczystościach

i akademiach szkolnych:

a) rozpoczęcie roku szkolnego;

b) Dzień Edukacji Narodowej;

c) Święto Patrona szkoły;

d) zakończenie roku szkolnego.

W pozostałe dni obowiązuje strój szkolny.

§ 54

1. Korzystanie przez uczniów z telefonów komórkowych i innych urządzeń multime-

dialnych na terenie szkoły.

1) uczeń ma prawo do korzystania z telefonu komórkowego na terenie szkoły

wyłącznie podczas przerw międzylekcyjnych oraz przed i po zakończeniu zajęć

lekcyjnych;

2) uczeń ma obowiązek wyłączenia z sieci telefonu komórkowego przed każdą

lekcją;

3) uczeń  nie  może  korzystać  z  urządzeń  multimedialnych  (nagrywających

i odtwarzających obraz i dźwięk) w trakcie zajęć lekcyjnych, za wyjątkiem wy-

raźnego zezwolenia prowadzącego lekcję, np. do celów edukacyjnych;

4) szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe przedmioty elektronicz-

ne, które uczeń przynosi do szkoły.

2. Procedury postępowania w przypadku, gdy uczeń korzysta z telefonu komórko-

wego lub innych urządzeń multimedialnych w trakcie zajęć lekcyjnych.

1) uczeń nie  może  korzystać  z  telefonu komórkowego i  innego urządzenia

multimedialnego  podczas  zajęć  lekcyjnych,  o  czym jest  poinformowany

przez wychowawcę klasy na początku roku szkolnego (urządzenie to pod-

czas zajęć powinno być wyłączone);
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2) w  przypadku  stwierdzenia  naruszenia  powyższej  zasady,  nauczyciel

ma prawo odebrać uczniowi telefon komórkowy bądź inne urządzenie multi-

medialne  i  przekazać  je  do  sekretariatu  szkoły.  Urządzenie  to  odbiera

w sekretariacie szkoły rodzic (prawny opiekun) ucznia;

3) o fakcie odebrania telefonu komórkowego (bądź innego urządzenia multi-

medialnego) przez nauczyciela, informuje rodziców (prawnych opiekunów)

uczeń;

4) w przypadku, gdy uczeń nie chce oddać telefonu komórkowego (lub innego

urządzenia  multimedialnego),  nauczyciel  informuje  o zaistniałej  sytuacji

wychowawcę klasy, a ten rodzica (prawnego opiekuna) dziecka;

5) w trakcie rozmowy z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia, wycho-

wawca informuje rodziców (prawnych opiekunów) o konsekwencjach wy-

nikających  z niestosowania się do ustaleń określonych w Statucie szkoły

(w tym kryteriach ocen zachowania).

§ 55

Nagrody i kary

1. Uczeń może być nagrodzony nagrodą w postaci: 

1) pochwały;

2) listu pochwalnego do rodziców;

3) dyplomu lub nagrody rzeczowej:

a) jednemu z prymusów gimnazjum rada pedagogiczna na zakończenie

roku szkolnego przyznaje w tajnym głosowaniu „Nagrodę Rady Peda-

gogicznej”. Kandydatów do nagrody mogą proponować wszyscy człon-

kowie rady pedagogicznej;

b) dyrektor szkoły może przyznać „Nagrodę Dyrektora Szkoły" uczniowi

za wybitne osiągnięcia:

- w nauce;
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- w konkursach przedmiotowych;

- w zawodach sportowych;

- w pracy na rzecz szkoły lub środowiska.

Nagrodę tę może otrzymać uczeń za wybitne osiągnięcia w jednej z wymienio-

nych dziedzin. O przyznaniu „Nagrody Dyrektora Szkoły” decyduje wyłącznie

dyrektor szkoły.

2. Uczeń może być ukarany: 

1) naganą wychowawcy klasy;

2) naganą dyrektora szkoły udzieloną wobec uczniów;

3) zawieszeniem prawa do reprezentowania szkoły na zewnątrz;

4) przeniesieniem do równoległej klasy w swojej szkole;

5) jeśli zostały wyczerpane wszystkie środki wychowawcze jakimi dysponuje

szkoła,  dyrektor  szkoły  może  wystąpić  w  formie  pisemnej  do  kuratora

oświaty  z  wnioskiem  o  przeniesienie  ucznia  do  innej  szkoły.  Dyrektor

szkoły we wniosku do kuratora ma obowiązek przedstawić informację do-

tyczącą szkoły, do której uczeń ma być przeniesiony.

3. Wykonanie kary może być zawieszone w związku z poręczeniem samorządu

uczniowskiego, komitetu rodzicielskiego lub członka rady pedagogicznej.

4. Uczeń lub jego rodzice mają prawo do odwołania się (w formie pisemnej)

od kary do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od momentu uzyskania infor-

macji o ustalonej karze.

5. Dyrektor szkoły powołuje wówczas komisję odwoławczą w składzie: 

1) dyrektor szkoły;

2) wychowawca klasy;

3) pedagog szkolny;
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4) przewodniczący Samorządu Uczniowskiego. 

6. Komisja po ponownym rozpatrzeniu sprawy wyraża swoją opinię i dyrektor

szkoły na jej podstawie podejmuje decyzję o uchyleniu kary bądź jej pod-

trzymaniu.

7. Dyrektor  szkoły,  w formie  pisemnej,  powiadamia  o swojej  decyzji  ucznia

i jego rodziców.

8. O  każdej  zastosowanej  wobec  ucznia  karze  lub  przyznanej  mu  nagrodzie

szkoła powiadamia rodziców.

Rozdział 7

Wewnątrzszkolny System Oceniania

§ 56

1.  Celem oceniania  osiągnięć  edukacyjnych i  zachowania  ucznia  jest  przede

wszystkim:

1) rozpoznanie poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości

i  umiejętności  w  stosunku  do  wymagań  edukacyjnych  wynikających

z „Podstawy programowej  kształcenia  ogólnego” oraz z  programów na-

uczania zajęć edukacyjnych ujętych w szkolnym planie nauczania, tj. kon-

kretnych programów wybranych przez nauczycieli i wpisanych do „Szkol-

nego zestawu programów”;

2) sformułowanie oceny, będącej informacją zwrotną dla ucznia, rodziców,

wychowawcy klasy, dyrektora szkoły, nadzoru pedagogicznego, itd., o po-

ziomie uzyskanych osiągnięć ucznia w stosunku do ww. wymagań eduka-

cyjnych, o wkładzie ucznia w pracę nad własnym rozwojem, o czynionych

postępach, ujawnionych trudnościach lub specjalnych uzdolnieniach (infor-
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mowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowa-

niu oraz o postępach w tym zakresie);

3) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwo-

ju;

4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydak-

tyczno - wychowawczej.

2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1)  formułowanie  wymagań  edukacyjnych  wraz  ze  sposobami  (zasadami)

ich sprawdzania oraz informowanie o przyjętych ustaleniach uczniów i ro-

dziców (prawnych opiekunów);

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obo-

wiązkowych i  dodatkowych zajęć  edukacyjnych oraz  śródrocznej  oceny

klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w szkole;

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych;

5) ustalanie  rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązko-

wych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyj-

nej zachowania;

6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocz-

nych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatko-

wych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opieku-

nom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce;

8) szczegółowe warunki i sposób oceniania;

9) sposób udostępniania uczniom i rodzicom sprawdzonych i ocenionych prac

pisemnych, dokumentacji egzaminów, sposób i termin udzielania odpowie-

dzi na wnioski, co do trybu wystawiania oceny;
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10) terminy klasyfikacji;

11) termin i sposób przekazania uczniom i rodzicom informacji o przewidy-

wanych ocenach śródrocznych i końcoworocznych.

§ 57

1. Klasyfikowanie podsumowujące okresowe osiągnięcia uczniów z zajęć edu-

kacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania oraz ustalanie ocen kla-

syfikacyjnych, przeprowadza się dwa razy w roku szkolnym, tj. każdego roku

szkolnego  w  styczniu  (klasyfikacja  śródroczna)  i  w  czerwcu  (klasyfikacja

końcoworoczna).

2. Szczegółowy terminarz działań związanych z ustalaniem ocen klasyfikacyj-

nych, w tym terminy klasyfikacyjnych posiedzeń rady pedagogicznej, określa

dyrektor szkoły w formie zarządzenia.

3. Klasyfikowanie uczniów, o którym mowa w ust. 1, odbywa się na plenarnym

posiedzeniu rady pedagogicznej - uchwała zatwierdzająca wyniki klasyfikacji

i promocji uczniów podejmowana jest w głosowaniu jawnym, zwykłą więk-

szością głosów w obecności, co najmniej połowy składu osobowego rady pe-

dagogicznej.

§ 58

1. Ocenianie  osiągnięć  ucznia  z  poszczególnych  zajęć  edukacyjnych

oraz ustalanie ocen klasyfikacyjnych przeprowadzają nauczyciele prowadzący

zajęcia edukacyjne ujęte w szkolnym planie nauczania.

2.  W  sytuacji  długotrwałej  nieobecności  nauczyciela  uczącego,  połączonej

z brakiem możliwości nawiązania z nim bezpośredniego kontaktu, dyrektor
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szkoły  zobowiązuje  do  ustalenia  ocen  klasyfikacyjnych  nauczyciela

prowadzącego określone zajęcia edukacyjne w zastępstwie.

3.  Pozytywne  oceny  klasyfikacyjne  (śródroczne  i  końcoworoczne),  ustalone

przez uprawnionego nauczyciela zgodnie z postanowieniami niniejszego we-

wnątrzszkolnego  systemu  oceniania  i  zatwierdzone  uchwałą  rady  peda-

gogicznej, nie mogą być uchylone ani zmienione decyzją administracyjną.

4. Niedostateczna końcoworoczna ocena klasyfikacyjna, ustalona dla uczniów

szkoły może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

5. Koordynatorem prac zespołu nauczycieli uczących w danej klasie jest wycho-

wawca klasy, który m. in. odpowiada za terminową i zgodną z zasadami (pro-

cedurami), określonymi w Statucie szkoły oraz w niniejszym wewnątrz-szkol-

nym systemie oceniania, realizację zadań związanych z ocenianiem osiągnięć

edukacyjnych swoich wychowanków.

§ 59

1. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy, po zasięgnięciu opinii - wysłu-

chaniu uwag, uczniów (samorządu uczniowskiego), nauczycieli i innych pra-

cowników szkoły.

2.  Propozycja  oceny  zachowania  poszczególnych  uczniów  jest  zapisywana

przez nauczycieli w tabeli zamieszczonej w dzienniku lekcyjnym.

Jeżeli  nauczyciel  nie  dokona  wpisu  proponowanej  oceny  z  zachowania,

jest to jednoznaczne z propozycją oceny poprawnej.

3.  W  sytuacji  długotrwałej  nieobecności  wychowawcy  klasy,  połączonej

z brakiem możliwości nawiązania z nim bezpośredniego kontaktu, dyrektor
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szkoły zobowiązuje,  do ustalenia śródrocznych lub końcoworocznych ocen

zachowania,  nauczyciela  pełniącego  obowiązki  wychowawcy  klasy

w zastępstwie.

4.  Obowiązkiem każdego nauczyciela  (szczególnie  nauczycieli  prowadzących

zajęcia  edukacyjne  w  danej  klasie)  jest  zapoznanie  się  z  proponowanymi

przez wychowawców ocenami zachowania przed klasyfikacyjnym posiedze-

niem rady pedagogicznej.

§ 60

1.  Oceny klasyfikacyjne z religii (etyki) ustalane są według zasad i skali ocen

przyjętych w szkole, tj. według unormowań określonych w niniejszym  we-

wnątrzszkolnym systemie oceniania, i nie mają wpływu na promocję ucznia

do klasy programowo wyższej (w tym na ustalanie warunków uzyskiwania

promocji z wyróżnieniem) lub ukończenie przez ucznia szkoły.

§ 61

l.  Udział  w  zajęciach  edukacyjnych  „Wychowanie  do  życia  w  rodzinie”

nie podlega ocenie i nie ma wpływu na promocję ucznia do klasy programowo

wyższej lub ukończenie szkoły przez ucznia.

Wymagania edukacyjne

§ 62

1.  Nauczyciele,  prowadzący  zajęcia  edukacyjne  ujęte  w  szkolnym  planie

nauczania, zobowiązani są do określenia:
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1) wymagań edukacyjnych (oczekiwanych osiągnięć uczniów), wynikających

z wybranych przez siebie programów nauczania, tj. programów nauczania

zajęć edukacyjnych wpisanych do „Szkolnego zestawu programów”;

2) szczegółowych kryteriów (wskaźników obrazujących jakość pracy oraz po-

ziom osiągnięć ucznia w stosunku do ww. wymagań edukacyjnych) warun-

kujących ustalane, przez nauczycieli, oceny szkolne (bieżące, śródroczne i

końcoworoczne);

3)  sposobów  formułowania  oceny  oraz  stosowanej  skali  ocen,  ze  szcze-

gólnym uwzględnieniem rozwiązań (modyfikacji)  wynikających z  wdra-

żanej indywidualnej koncepcji pracy pedagogicznej;

4)  sposobów sprawdzania  osiągnięć  edukacyjnych uczniów (w tym m.  in.

przykłady typowych zadań i  problemów,  wynikających z  realizowanych

programów nauczania);

5)  warunków i  trybu uzyskania  wyższej  niż przewidywana rocznej  (seme-

stralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edu-

kacyjnych. 

2.  Szczegółowe  ustalenia  nauczycieli muszą  uwzględniać  wymagania

edukacyjne  wynikające  z  „Podstawy  programowej  kształcenia  ogólnego”.

Nie mogą być sprzeczne z uregulowaniami wewnątrzszkolnego systemu oce-

niania.

3. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów

oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryte-

riach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż

przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

§ 63
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1. Przy  określaniu  wymagań  edukacyjnych  warunkujących  ustalanie  ocen

klasyfikacyjnych  z  wychowania  fizycznego,  informatyki  i  przedmiotów

artystycznych (muzyka, plastyka, technika) uwzględnia się przede wszystkim

wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynika-

jących ze specyfiki tych zajęć edukacyjnych.

2. Umożliwia  się  uczestniczenie  ucznia  w zajęciach  wychowania  fizycznego

z ograniczeniem wykonywania niektórych,  wskazanych przez lekarza ćwi-

czeń fizycznych.

§ 64

1. Jeżeli  w  wyniku  przeprowadzonej  klasyfikacji  stwierdzono,  że  poziom

osiągnięć  edukacyjnych  ucznia  uniemożliwia  lub  utrudnia  kontynuowanie

nauki w kolejnym półroczu (lub klasie programowo wyższej), wychowawca

klasy  w  porozumieniu z  nauczycielem  uczącym  -  w  formie  wniosku

na plenarnym  posiedzeniu  rady  pedagogicznej,  określa  zakres  niezbędnej

pomocy oraz wskazuje rodzaj zajęć specjalistycznych lub inną formę pomocy

stwarzającą  uczniowi  szansę  uzupełnienia  określonych  braków

programowych.

§ 65

1. Nauczyciele zobowiązani są, na podstawie pisemnej opinii Poradni Psycholo-

giczno - Pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, obniżyć wymaga-

nia  edukacyjne  w  stosunku  do  ucznia,  u  którego  stwierdzono  specyficzne

trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie

wymaganiom edukacyjnym wynikającym z realizowanego programu naucza-

nia.
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2. Uzasadniony wniosek w sprawie obniżenia wymagań edukacyjnych, o któ-

rych mowa w ust.  l,  wraz z  określeniem zakresu niezbędnej  pomocy oraz

wskazaniem rodzaju zajęć specjalistycznych lub innej formy pomocy stwarza-

jącej uczniowi szansę kompensowania (korygowania) określonych deficytów

rozwojowych,  przedstawia  wychowawca  klasy  na  plenarnym  posiedzeniu

rady pedagogicznej.

§ 66

1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć kom-

puterowych, informatyki lub technologii informacyjnej  na podstawie opinii

o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wy-

danej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

2.  Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć kompu-

terowych, informatyki lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie

śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji

przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”

albo „zwolniona”.

Jawność ocen - zasady informowania 

uczniów i rodziców

§ 67

1. Na początku każdego roku szkolnego, nauczyciele prowadzący zajęcia eduka-

cyjne  ujęte  w  szkolnym  planie  nauczania,  informują  uczniów  i  rodziców

(prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z reali-

zowanych programów nauczania oraz o sposobach sprawdzania i oceniania

osiągnięć edukacyjnych uczniów.
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2.  Wychowawca  klasy,  na  początku  każdego  roku  szkolnego,  zapoznaje

uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) z obowiązującymi w szkole zasa-

dami oceniania, klasyfikowania i promowania (tj. z wewnątrzszkolnym syste-

mem oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów) oraz informuje o zasadach

oceniania zachowania.

§ 68

1.  Wszystkie  oceny ustalane  przez  nauczycieli  są  jawne zarówno dla  ucznia

jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).

2. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel zobo-

wiązany jest uzasadnić każdą ustaloną przez siebie ocenę. Sposób przedsta-

wienia  uzasadnienia  oceny  uzależniony  jest  od  formy  kierowanej  prośby,

z zastrzeżeniem, iż wniosek złożony na piśmie wymaga przedstawienia uza-

sadnienia oceny również w formie pisemnej - w terminie możliwie najkrót-

szym, jednak nieprzekraczającym jednego tygodnia.

§ 69

1. Sprawdzanie osiągnięć edukacyjnych uczniów przeprowadzane jest systema-

tycznie, w różnych formach (różnymi sposobami), w warunkach zapewniają-

cych maksymalną obiektywność ustalanej oceny.

2. Żadna z form sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów nie może mieć

charakteru dominującego.

3. Sprawdzanie i  ocenianie osiągnięć edukacyjnych z przedmiotów artystycz-

nych, muzyki, plastyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego po-

winno mieć przede wszystkim charakter ćwiczeń praktycznych.
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4. Uczeń ma prawo do samooceny swojej pracy. Nauczyciel powinien przy oce-

nianiu brać pod uwagę proponowaną przez ucznia ocenę.

5. Do form oceniania zalicza się ocenę:

1) wypowiedzi ustnych;

2) prac pisemnych;

3) pracy na lekcji;

4) prace prezentujące umiejętności manualne i sprawność fizyczną.

6. Ocena wypowiedzi ustnej ucznia może mieć charakter oceny wiadomości bie-

żących lub podsumowujących i sprawdzających umiejętności oraz wiadomo-

ści ucznia po zakończeniu działu materiału danego przedmiotu (sprawdzian

wiadomości i umiejętności po zakończonym dziale materiału).

7. Nauczyciel  ma obowiązek dokonać,  co najmniej  dwóch ocen w semestrze

z wypowiedzi ustnych ucznia, które mogą obejmować: pracę domową, pracę

na lekcji, materiał z trzech ostatnich lekcji danego przedmiotu lub całej partii

materiału,  jeśli  poprzedził  to  lekcją  powtórzeniową (nie  jest  obowiązkowe

w przypadku wychowania fizycznego i przedmiotów artystycznych).

8. Uczeń ma prawo w ciągu semestru dwukrotnie odmówić odpowiedzi ustnej

z danego przedmiotu bez konsekwencji otrzymania oceny – fakt ten nauczy-

ciel odnotowuje w dzienniku.

9. Ocena pracy pisemnej ucznia może mieć charakter oceny wiadomości bieżą-

cych lub podsumowujących i sprawdzających umiejętności oraz wiadomości

ucznia po zakończeniu działu materiału danego przedmiotu.
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     Stopnie z prac pisemnych w dzienniku lekcyjnym są zapisywane w kolorze

czerwonym.

10. Sprawdzanie umiejętności i wiadomości poprzez samodzielne prace pisemne

ucznia może być przeprowadzane przez nauczyciela w następujących for-

mach:

1) praca klasowa po każdym dziale danego przedmiotu;

2) test sprawdzający;

3) kartkówka;

4) praca domowa.

11. Pisemna praca klasowa i test sprawdzający może odbywać się po powtórze-

niu wiadomości z danej partii materiału. Czas pisania pracy klasowej i testu

sprawdzającego przez ucznia powinien obejmować, co najmniej  jedną go-

dzinę  lekcyjną.  Nauczyciel  przygotowujący  zagadnienia  do  sprawdzianu

musi uwzględnić ramy czasowe pozwalające uczniowi na napisanie odpo-

wiedzi.

12.  Kartkówka,  jako  jedna  z  form  sprawdzenia  bieżących  umiejętności

i wiadomości ucznia, może obejmować maksymalnie materiał z trzech ostat-

nich  lekcji.  Nauczyciel  przygotowujący  zagadnienia  do  kartkówki  musi

uwzględnić ramy czasowe pozwalające uczniowi na napisanie odpowiedzi.

Czas trwania kartkówki nie może przekraczać 15 minut.

13. Każdy sprawdzian pisemny, oprócz kartkówek, musi być poprzedzony lek-

cją powtórzeniową z danej części materiału i zapowiedziany przez nauczy-

ciela oraz wpisany do dziennika najpóźniej na 7 dni przed terminem jego

przeprowadzenia. 
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14.  W  ciągu  danego  tygodnia  zajęć  lekcyjnych  mogą  być  przeprowadzone,

co najwyżej  trzy  całogodzinne  sprawdziany.  W ciągu  danego  dnia  nauki

może być przeprowadzony tylko jeden całogodzinny sprawdzian wiadomo-

ści.

15. Sprawdzone, poprawione i ocenione prace nauczyciel ma obowiązek omó-

wić i przedstawić uczniowi do wglądu w klasie w ciągu 14 dni od dnia prze-

prowadzenia sprawdzianu.

16.  Uczeń  może  poprawić,  ustnie  lub  pisemnie,  uzyskaną  ocenę  cząstkową

z przedmiotu w terminie ustalonym przez nauczyciela danego przedmiotu.

Nauczyciel podaje: termin, sposób i zakres materiału konieczny do popra-

wienia oceny.

17. Oceny z pisemnych prac kontrolnych, oprócz symbolu zgodnego z przyjętą

skalą, uzupełniane są każdorazowo opisem uzasadniającym ustaloną ocenę.

18. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne (sprawdziany, prace klaso-

we, kartkówki, itp.), uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują

do wglądu, tylko na terenie szkoły bez możliwości wykonywania ich kopii,

w czasie indywidualnych konsultacji z nauczycielem uczącym lub podczas

spotkań rodziców z wychowawcą klasy (w czasie konsultacji, zebrań, wy-

wiadówek, itp.). Dodatkowo uczeń uzyskuje wgląd do w/w prac kontrolnych

w czasie zajęć dydaktycznych (np. w trakcie ich analizy i poprawy). Wszyst-

kie sprawdziany pisemne uczniów są przechowywane przez nauczyciela w

szkole przez cały cykl kształcenia ucznia w szkole. 

§ 70
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1. Gwarantując rodzicom (prawnym opiekunom) prawo do uzyskiwania pełnej

informacji o bieżących i okresowych (klasyfikacyjnych) osiągnięciach eduka-

cyjnych ich dzieci oraz prawo do specjalistycznej pomocy (porady) pedago-

gicznej, organizowane są:

1) minimum cztery ogólne informacyjne spotkania rodziców, tj. na początku

roku  szkolnego  (wrzesień  lub  październik),  po  klasyfikacji  śródrocznej

(styczeń/luty)  oraz  spotkania  śródokresowe  (listopad/grudzień;

kwiecień/maj),

     2) spotkania z wychowawcą klasy - wg potrzeb - zgodnie z zasadami ustalo-

nymi przez wychowawcę (konsultacje indywidualne, wywiadówki, itp.),

3) konsultacje indywidualne nauczycieli zajęć edukacyjnych - minimum raz

w miesiącu,

4) dyżur pedagoga szkolnego - minimum raz w tygodniu,

5) dyżur dyrektora i wicedyrektora szkoły - minimum raz w tygodniu.

2. Na, co najmniej, dwa tygodnie przed rocznym (semestralnym) klasyfikacyj-

nym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący po-

szczególne zajęcia edukacyjne lub wychowawca klasy są zobowiązani poin-

formować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych

dla niego rocznych (semestralnych) ocenach klasyfikacyjnych z zajęć eduka-

cyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. O prze-

widywanej  ocenie  niedostatecznej  (śródrocznej,  końcoworocznej)  uczeń  i

jego rodzice (opiekunowie prawni) informowani są na miesiąc przed zakoń-

czeniem semestru (zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym).

3. Przekazanie rodzicom (opiekunom prawnym) informacji, następuje w bezpo-

średniej rozmowie z nauczycielem uczącym lub z wychowawcą klasy. Otrzy-

manie informacji rodzic (prawny opiekun) potwierdza podpisem na specjalnie

opracowanym formularzu, przekazanym przez wychowawcę lub nauczyciela
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przedmiotu. Formularz podpisany przez rodzica (prawnego opiekuna) prze-

chowywany jest w arkuszu ocen ucznia. Jeżeli  rodzice nie zgłaszają się na

wyznaczone spotkanie otrzymują w/w informację listem poleconym, wysła-

nym przez wychowawcę za pośrednictwem sekretariatu szkoły.

4. Na tydzień przed klasyfikacją wychowawca klasy informuje ucznia (w obec-

ności klasy) o przewidywanej ocenie zachowania, zastrzegając możliwość jej

zmiany.

5. O zamiarze obniżenia oceny zachowania do oceny nieodpowiedniej lub na-

gannej wychowawca klasy ma obowiązek poinformować na piśmie rodziców

danego ucznia.

§ 71

1.  Uczeń lub  jego rodzice  (opiekunów prawnych)  mogą  zgłosić  zastrzeżenia

do dyrektora  szkoły,  jeżeli  uznają,  że  roczna  ocena  klasyfikacyjna  z  zajęć

edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone

niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen. Zastrzeżenia

zgłasza się, w formie pisemnej do dyrektora szkoły (za pośrednictwem sekre-

tariatu), od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych

lub rocznej oceny zachowania, nie później jednak niż w terminie dwóch dni

roboczych od dnia zakończenia  rocznych zajęć dydaktyczno -  wychowaw-

czych. 

2.  Jeżeli,  w  toku  przeprowadzonego  postępowania  wyjaśniającego,  zarzuty

(roszczenia) przedstawione przez ucznia lub jego rodziców (prawnych opie-

kunów), uznane zostaną za zasadne, a nauczyciel uprawniony do ustalania tej-

że oceny nie  wniesie  satysfakcjonującej  zmiany,  wówczas dyrektor szkoły
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wstrzymuje  zatwierdzenie  spornej  oceny klasyfikacyjnej  z  zajęć  edukacyj-

nych,  zarządza  dodatkowe  sprawdzenie  wiadomości  i  umiejętności  ucznia

w odniesieniu do wymagań edukacyjnych określonych w realizowanym pro-

gramie nauczania oraz wyznacza termin ponownego klasyfikacyjnego posie-

dzenia rady pedagogicznej.

3. Dodatkowe sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza ze-

spół powołany przez dyrektora szkoły, w skład którego wchodzą: 

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko

kierownicze – jako przewodniczący komisji,

    2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,

3) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący

takie same zajęcia edukacyjne – jako członkowie komisji.

4.  Formę  dodatkowego  sprawdzania  wiadomości  i  umiejętności  ucznia

oraz warunki podwyższenia kwestionowanej oceny ustala nauczyciel uczący

w porozumieniu z pozostałymi członkami zespołu.

5. Nauczyciel może być zwolniony przez dyrektora z udziału w pracy komisji

na  własną  prośbę  lub  w innych,  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach.

W takim przypadku  dyrektor  szkoły  powołuje,  jako  osobę  egzaminującą,

innego  nauczyciela  prowadzącego  takie  same  zajęcia  edukacyjne,  z  tym,

że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozu-

mieniu z dyrektorem tej szkoły.

6. Z przeprowadzonego sprawdzenia wiadomości i umiejętności sporządza się

protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyj-

ne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza
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się  pisemne  prace  ucznia  i  zwięzłą  informację  o  ustnych  odpowiedziach

ucznia. Protokół egzaminacyjny wraz z załącznikami stanowi załącznik do

arkusza ocen ucznia.

7.  Ocena  klasyfikacyjna  (śródroczna,  końcoworoczna)  ponownie  ustalona

przez nauczyciela uczącego z uwzględnieniem wyników prac zespołu i  za-

twierdzona uchwałą rady pedagogicznej jest oceną ostateczną.

8. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują pisemną odpowiedź

na wniesiony wniosek po zakończeniu procedury zatwierdzającej,  ustaloną

przez komisję ocenę klasyfikacyjną.

9.  Wystawiona  pierwotnie  przez  nauczyciela  ocena  zostaje  utrzymana,

gdy uczeń z różnych przyczyn nie przystąpił do wyznaczonego sprawdzenia

umiejętności i wiadomości.

10. Uczeń lub jego rodzice (opiekun prawny) mogą odwołać się do dyrektora

szkoły od ustalonej przez wychowawcę oceny zachowania, jeżeli został naru-

szony tryb wystawiania tej oceny.

11. Dyrektor szkoły powołuje komisję w celu ustalenia zasadności odwołania

się od trybu ustalenia oceny zachowania.

12. W skład komisji wchodzą:

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko

kierownicze – jako przewodniczący komisji;

2) wychowawca klasy;
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3) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyj-

ne w danej klasie;

4) pedagog;

5) przedstawiciel samorządu uczniowskiego;

6) przedstawiciel rady rodziców.

13. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) skład komisji;

2) termin posiedzenia komisji;

3) wynik głosowania;

4) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

14. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) 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 niedostatecznej  rocznej  oceny klasyfikacyjnej

z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu po-

prawkowego.

15. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu,

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym termi-

nie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

Skala ocen oraz szczegółowe warunki oceniania osiągnięć edukacyjnych

i klasyfikowania uczniów

§ 72
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1. W klasach I – III oceny bieżące z obowiązkowych zajęć edukacyjnych są

wyrażone stopniami, natomiast śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne są

ocenami opisowymi.

2. Ocenanie  bieżące  z  zajęć  edukacyjnych ma  na  celu  monitorowanie  pracy

ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach eduka-

cyjnych, pomagających w uczeniu się poprzez wskazywanie, co uczeń robi

dobrze, a co źle.

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów polega na rozpoznaniu przez na-

uczyciela  poziomu  postępów  w  opanowaniu  przez  ucznia  wiadomości

i umiejętność w stosunku wymagań określonych w podstawie programowej

klas  I  –  III  oraz  wymagań  edukacyjnych  wynikających  w  realizowanych

w szkole programów nauczania.

4. Ocenianie  osiągnięć  edukacyjnych i  zachowania ucznia odbywa się  w ra-

mach oceniania wewnątrzszkolnego.

5. Ocenie podlegają:

1) wypowiedź ustna (kilku lub wielozadaniowa) na dany temat, krótkie odpo-

wiadanie, opis, list prywatny, życzenie, zaproszenie, zawiadomienie, recyta-

cja, czytanie z uwzględnieniem interpunkcji i intonacji, prezentacja własnego

zdania, wypowiedź na temat przeczytanej książki itp.;

2) wypowiedź pisemna – wykonanie ćwiczeń i zadań na piśmie, pisemna od-

powiedź na pytania, tworzenie wypowiedzi pisemnej – krótkie opowiadanie,

opis,  list  prywatny,  życzenie,  zaproszenie,  przepisywanie  teksu,  pisanie

z pamięci, pisanie ze słuchu pisemne zadania domowe oraz teksty, kartkówki

i sprawdziany;

3) rozwiązywanie problemów i zadań;
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4) aktywność na lekcji;

5) działalność artystyczna;

6) działalność zdrowotno - ruchowa;

7) działalność społeczna.

6. Oceny  klasyfikacyjne  w  klasach  IV-VIII  (śródroczne  i  końcoworoczne),

ustala się w stopniach szkolnych, 

1) stopień celujący – 6;

2) stopień bardzo dobry – 5;

3) stopień dobry – 4;

4) stopień dostateczny – 3;

5) stopień dopuszczający – 2;

6) stopień niedostateczny - 1.

2. Ustalone w stopniach szkolnych oceny klasyfikacyjne (śródroczne, końcowo-

roczne)  odnotowywane są  w dokumentacji  przebiegu nauczania  w pełnym

brzmieniu,  tzn.  celujący,  bardzo dobry,  dobry,  dostateczny, dopuszczający,

niedostateczny.

3. Określoną, w ust. l, skalę ocen (pełną nazwę i symbol cyfrowy stopni) stosuje

się również przy ustalaniu i rejestrowaniu bieżących (śródokresowych) ocen

postępów i poziomu osiągnięć edukacyjnych uczniów z poszczególnych zajęć

edukacyjnych..

4. Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, zgodnie z indywi-

dualną koncepcją pracy pedagogicznej przedstawioną na początku roku szkol-

nego uczniom i rodzicom (prawnym opiekunom), mogą wprowadzać dodat-

kowe formy rejestrowania bieżących osiągnięć  edukacyjnych uczniów,  np.

rozszerzyć podstawową skalę ocen znakami  „+”, „-”.
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5. Oceny klasyfikacyjne (śródroczne,  końcoworoczne) nie mogą być ustalane

jako średnia arytmetyczna ocen bieżących (śródokresowych).

6. Końcoworoczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych ujętych w szkol-

nym planie nauczania,  jest  jednocześnie  oceną podsumowującą osiągnięcia

edukacyjne ucznia w danym roku szkolnym w odniesieniu do wymagań edu-

kacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania.

7. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponad-woje-

wódzkim oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują    z da-

nych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną.

Uczeń, który uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wo-

jewódzkim i ponadwojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przed-

miotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny

klasyfikacyjnej  z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych

celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

8.  Uczniowi,  który  uczęszczał  na  dodatkowe  zajęcia  edukacyjne  lub  religię

albo etykę, do średniej ocen wlicza się roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

§ 73

1. Uwzględniając cele oraz ogólne wymagania edukacyjne (oczekiwane osią-

gnięcia edukacyjne ucznia), określone w „Podstawie programowej kształcenia

ogólnego.” ustala się następujące ogólne kryteria stopni (tj. wskaźniki oceny

jakości  pracy oraz rozpoznanego poziomu osiągnięć ucznia  w stosunku do

wymagań edukacyjnych):
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1)  stopień  celujący  otrzymuje  uczeń,  który  posiada  wiedzę  wykraczającą

poza zakres programu nauczania, potrafi samodzielnie zdobywać i wyko-

rzystywać informacje wybiegające poza zakres programu nauczania, bierze

aktywny udział w konkursach przedmiotowych i odnosi sukcesy, wyraża

samodzielny osąd;

2) stopień  bardzo dobry  otrzymuje uczeń, który opanował wszystkie umie-

jętności  i  wiadomości  zawarte  w  programie  nauczania  poszczególnych

przedmiotów wykazując się dużą samodzielnością;

3) stopień  dobry  otrzymuje uczeń, który opanował wszystkie umiejętności

i  wiadomości  zawarte  w  podstawach  programowych  poszczególnych

przedmiotów i potrafi samodzielnie rozwiązywać typowe zadania zawarte

w programie nauczania, jest aktywny na lekcji, poprawnie rozumuje;

4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował podstawowe umie-

jętności i wiadomości zawarte w podstawach programowych poszczegól-

nych przedmiotów i potrafi pod kierunkiem nauczyciela wykonać proste

zadania, w czasie lekcji wykazuje się aktywnością;

5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który ma braki w umiejętnościach

i  wiadomościach  zawartych  w  podstawie  programowej  poszczególnych

przedmiotów na poziomie umożliwiającym dalsze kształcenie, z pomocą

nauczyciela potrafi wykonywać zadania o niewielkim stopniu trudności;

6)  stopień  niedostateczny  otrzymuje  uczeń,  który  ma  braki  w umiejętno-

ściach i wiadomościach zawartych w podstawie programowej poszczegól-

nych przedmiotów na poziomie uniemożliwiającym dalsze kształcenie.
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2. Na podstawie ogólnych kryteriów stopni, uwzględniając wymagania eduka-

cyjne określone w realizowanych programach nauczania, nauczyciele uczący

opracują szczegółowe kryteria stopni, które stosują przy ustalaniu śródrocz-

nych i końcoworocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych ujętych

w szkolnym planie nauczania.

§ 74

1. Uczeń szkoły podstawowej klas IV - VIII otrzymuje promocję do klasy pro-

gramowo  wyższej,  jeżeli  ze  wszystkich  zajęć  edukacyjnych,  określonych

w szkolnym planie nauczania, uzyskał oceny klasyfikacyjne końcoworoczne

ustalone stopniem wyższym niż niedostateczny.

2.  Uwzględniając  możliwości  edukacyjne  ucznia,  rada  pedagogiczna  –

na wspólny  wniosek wychowawcy klasy  i  nauczyciela  uczącego  jeden  raz

w ciągu danego etapu edukacyjnego, może promować ucznia, który nie zdał,

z  jednych  zajęć  edukacyjnych,  egzaminu  poprawkowego,  pod  warunkiem,

że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem na-

uczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

3.  Uczeń,  który  nie  spełnił  określonych  warunków  nie otrzymuje  promocji

i powtarza tę samą klasę.

§ 75

1. Uczeń kończy szkołę, jeżeli:

1) w klasie programowo najwyższej, w wyniku klasyfikacji końcoworocznej,

ze wszystkich zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie naucza-

nia, uzyskał oceny ustalone stopniem wyższym niż niedostateczny;

  oraz 
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 2) uczeń przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z wyjątkiem zwolnienia z obo-

wiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty;

3) uczeń klasy III gimnazjum w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku przy-

stąpił  do,  przeprowadzanego  przez  Okręgową  Komisję  Egzaminacyjną,

egzaminu gimnazjalnego mającego na celu sprawdzenie poziomu opanowa-

nia umiejętności określonych w standardach wymagań ustalonych odrębny-

mi przepisami oraz zrealizował projekt edukacyjny zgodnie z obowiązujący-

mi przepisami.

2. Uczeń, który nie spełnił  określonych warunków nie otrzymuje świadectwa

ukończenia szkoły i powtarza klasę programowo najwyższą.

§ 76

1. Uczeń otrzymuje promocję z wyróżnieniem do klasy programowo wyższej,

jeżeli w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał:

1) ocenę zachowania - co najmniej bardzo dobre;

2) średnią stopni ustalonych z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym

planie nauczania, co najmniej 4,75.

2. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowo-

rocznej uzyskał:

1) ocenę zachowania, co najmniej bardzo dobre;

2) średnią stopni ustalonych z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym

planie nauczania, co najmniej 4,75.

3. Uczeń, dla którego rada pedagogiczna, na uzasadniony wniosek wychowaw-

cy, uchwaliła promocję (ukończenie szkoły), o której mowa w ust. l, otrzymu-

je świadectwo z klauzulą „otrzymał(a) promocję z wyróżnieniem do klasy ...”
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(w przypadku ukończenia gimnazjum „ukończył(a) z wyróżnieniem gimna-

zjum”, a w przypadku ukończenia szkoły podstawowej „ukończył(a) z wyróż-

nieniem szkołę podstawową”).

Ocenianie zachowania

§ 77

1. Ocena zachowania uwzględnia w szczególności:

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.

§ 78

1. Ocenę zachowania (bieżącą, śródroczną, końcoworoczną) ustala wychowaw-

ca klasy.

§ 79

1. Ocena z zachowania nie ma wpływu na: 

1) bieżące i klasyfikacyjne oceny z zajęć edukacyjnych;

2)  promocję  do  klasy  programowo  wyższej  lub  ukończenie  szkoły  przez

ucznia.

§ 80
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1. Ocenę zachowania (bieżącą, śródroczną, końcoworoczną) ustala się według

następującej skali:

1) wzorowe – wz.;

2) bardzo dobre - bdb.;

3) dobre - db.;

4) poprawne - pop.;

5) nieodpowiednie - ndp.;

6) naganne - ng.

2.  Ustalone  klasyfikacyjne  oceny  zachowania  (śródroczne,  końcoworoczne)

odnotowywane są w dokumentacji przebiegu nauczania w pełnym brzmieniu,

tzn. wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.

3. Skróty (wz., bdb., db., pop., ndp. ng.) można stosować jedynie przy rejestro-

waniu bieżących (składowych) ocen zachowania.

4. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzo-

no  zaburzenia  lub  odchylenia  rozwojowe,  wychowawca  zobowiązany  jest

uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie

na  podstawie  orzeczenia  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego

albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

§ 81

1. Uwzględniając warunki określone w wewnątrzszkolnym systemie oceniania

oraz cele i zadania wynikające z „Programu wychowawczo-profilaktycznego

szkoły”, przyjmuje się następujące ogólne kryteria ustalania oceny zachowa-

nia:
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1) ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

a) jest wzorem dla innych uczniów w szkole i poza jej terenem;

b) wypełnia obowiązki zawarte w Statucie szkoły;

c) aktywnie uczestniczy w życiu szkoły i klasy, poświęcając również swój

wolny czas;

d) godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz;

e) dba o swój estetyczny wygląd (na uroczystości szkolne – rozpoczęcie

roku szkolnego, DEN, Święto Patrona Szkoły, zakończenie roku szkol-

nego - przychodzi w stroju galowym);

2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

a) wypełnia obowiązki zawarte w Statucie szkoły;

b) aktywnie uczestniczy w życiu szkoły;

c) chętnie bierze udział w konkursach, zawodach i olimpiadach;

d) może nie spełniać punktu 3, z przyczyn obiektywnych, tj. braku predys-

pozycji;

e) dba o swój estetyczny wygląd (na uroczystości szkolne – rozpoczęcie

roku szkolnego, DEN, Święto Patrona Szkoły, zakończenie roku szkolne-

go - przychodzi w stroju galowym);

3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

a) wypełnia obowiązki zawarte w Statucie szkoły;

b) uczestniczy w życiu szkoły i klasy;

c) bierze udział w konkursach, zawodach i olimpiadach pozaszkolnych;

d) dba o swój estetyczny wygląd (na uroczystości szkolne - rozpoczęcie

roku szkolnego, DEN, Święto Patrona Szkoły, zakończenie roku szkolne-

go - przychodzi w stroju galowym);

e) może nie spełniać punktu 2 lub 3;
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4) ocenę  poprawną  otrzymuje uczeń, który przestrzega obowiązki zawarte

w Statucie szkoły, dba o swój estetyczny wygląd (na uroczystości szkolne

– rozpoczęcie roku szkolnego, DEN, Święto Patrona Szkoły, zakończenie

roku szkolnego - przychodzi w stroju galowym), lecz mogą mu zdarzać się:

a) spóźnienia;

b) popadanie w konflikty z rówieśnikami;

c) niewłaściwe zachowanie się na terenie szkoły i poza jej terenem;

5) ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

a) nie zawsze przestrzega postanowień zawartych w Statucie szkoły;

b) niewłaściwie zachowuje się na terenie szkoły i poza jej terenem;

c) chodzi na wagary;

d) notorycznie spóźnia się na lekcje;

e) jest arogancki w stosunku do kolegów lub osób dorosłych;

f) niszczy mienie szkoły;

g) nie stosuje się do obowiązujących w szkole wymogów dotyczących wy-

glądu;

6) ocenę naganną otrzymuje uczeń, wobec którego podejmowane przez szko-

łę działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym nie przyniosły

pożądanych skutków i który w szczególności:

a) stosuje w szkole przemoc fizyczną wobec uczniów, nauczycieli lub in-

nych osób zagrażającą ich życiu lub zdrowiu bądź naruszającą ich bezpie-

czeństwo;

b) na terenie szkoły i w trakcie imprez organizowanych przez szkołę: po-

siada, używa lub rozprowadza środki odurzające lub substancje psycho-

tropowe, spożywa napoje alkoholowe lub pali wyroby tytoniowe;
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c) rozpowszechnia materiały przedstawiające zachowania agresywne, okru-

cieństwo wobec drugiego człowieka, treści pornograficzne lub obrażające

inne osoby;

d) świadomie niszczy dobra materialne należące do szkoły, uczniów, na-

uczycieli lub innych osób;

e) narusza godność osobistą uczniów, nauczycieli lub innych osób poprzez

zniesławianie, agresję lub prowokację;

f)  opuścił  bez  usprawiedliwienia  ponad  połowę  czasu  przeznaczonego

na realizację wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych;

g) nie stosuje się do obowiązujących w szkole wymogów dotyczących wy-

glądu,

§ 82

1.  Bieżące  (śródokresowe)  oceny  zachowania  ustalane  i  rejestrowane

są w dzienniku lekcyjnym przez wychowawcę klasy.

2. Podstawę do ustalania bieżącej  oceny zachowania, o której mowa w ust. 1,

stanowią własne obserwacje wychowawcy oraz wpisy (uwagi), odnotowywa-

ne w dzienniku lekcyjnym (w części przeznaczonej na notatki, przez nauczy-

cieli prowadzących zajęcia edukacyjne w danej klasie (lub innych nauczycieli

zatrudnionych w szkole).

3.  Uwagi  (opinie)  innych  pracowników  szkoły  oraz  uczniów  (samorządu

uczniowskiego),  dotyczące  zachowania  poszczególnych  uczniów przekazy-

wane są ustnie lub pisemnie wychowawcy klasy.

§ 83
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1.  Klasyfikacyjna  ocena  zachowania  (śródroczna,  końcoworoczna)  nie  może

wynikać z przeliczania lub uśredniania bieżących (śródokresowych) ocen za-

chowania.

2. Końcoworoczna  klasyfikacyjna  ocena  zachowania  uwzględnia  aktywność,

postawę oraz dostrzeżone pozytywne zmiany w zachowaniu ucznia w okresie

całego roku szkolnego.

§ 84

1.  Wychowawca klasy zobowiązany jest do stałej współpracy z zespołem na-

uczycieli uczących w danym oddziale, z pedagogiem szkolnym oraz z rodzicami

(opiekunami  prawnymi)  swoich  wychowanków w zakresie  ujednolicenia  od-

działywań wychowawczych szkoły i  domu rodzinnego (szczególnie w odnie-

sieniu do uczniów prezentujących postawy i zachowania odbiegające od ogólnie

przyjętych wewnątrzszkolnych zasad porządkowych i prawnych).
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Rozdział 8

Egzaminy

Egzamin klasyfikacyjny

§ 85

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego,  kilku lub wszystkich zajęć

edukacyjnych ujętych w szkolnym planie nauczania, jeżeli brak jest podstaw

do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobec-

ności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego

na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.

2. Uczeń  nieklasyfikowany  z  powodu  usprawiedliwionej  nieobecności  może

zdawać egzamin klasyfikacyjny. Dyrektor szkoły, na pisemny wniosek rodzi-

ców tego ucznia (prawnych opiekunów), zarządza egzamin klasyfikacyjny.

3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności, na pi-

semny wniosek rodziców tego ucznia (prawnych opiekunów) skierowany do

dyrektora szkoły, może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady peda-

gogicznej, wówczas dyrektor szkoły, zarządza egzamin klasyfikacyjny.

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący, na podstawie odręb-

nych przepisów, indywidualny tok nauki oraz uczeń spełniający obowiązek

szkolny poza szkołą.

5. Rodzice ucznia (opiekunowie prawni),  co najmniej  na dwa tygodnie przed

klasyfikacyjnym (śródrocznym, końcoworocznym) posiedzeniem rady peda-
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gogicznej, wnoszą do dyrektora szkoły (za pośrednictwem sekretariatu), pi-

semny wniosek.

6.  Egzamin  klasyfikacyjny,  przeprowadza  się  w  terminie  uzgodnionym

z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi),  nie później niż w dniu

poprzedzającym dzień  zakończenia  rocznych  zajęć  dydaktyczno  -  wycho-

wawczych z uwzględnieniem następujących warunków:

1) egzamin powinien odbyć się na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedze-

niem rady pedagogicznej (śródrocznym, końcoworocznym),

2) w sytuacjach uzasadnionych chorobą ucznia lub przedłużającą się (zasad-

ną) nieobecnością dziecka w miejscu zamieszkania, egzamin klasyfikacyj-

ny  może  zostać  przeprowadzony  w  innym  terminie,  ale nie później  niż

w ostatnim tygodniu ferii letnich.

7. Ostateczną decyzję o terminie egzaminu klasyfikacyjnego i składzie komisji

oceniającej  osiągnięcia  edukacyjne  ucznia,  podejmuje  dyrektor  szkoły

o powyższym, uczeń i  jego rodzice (opiekunowie prawni)  informowani  są

w formie pisemnej. 

8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia realizującego indywidu-

alny tok nauki lub spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza

szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika,  zajęcia

techniczne, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne oraz

dodatkowych zajęć edukacyjnych.

9. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, za-

jęć technicznych, informatyki,  technologii  informacyjnej,  zajęć komputero-

wych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycz-

nych.
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§ 86

1.  Egzamin  klasyfikacyjny  przeprowadza  komisja  powołana  przez  dyrektora

szkoły. W skład komisji wchodzą:

1) dyrektor szkoły lub jego zastępca - jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący;

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako

członek komisji.

2. Nauczyciel  prowadzący  dane  zajęcia  edukacyjne,  może  być  zwolniony,

przez dyrektora szkoły, z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w in-

nych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor

szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego

takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnione-

go w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

3. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół za-

wierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik eg-

zaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne

prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół

egzaminacyjny wraz z załącznikami stanowi załącznik do arkusza ocen.

4. Pytania egzaminacyjne muszą być dostosowane do wszystkich kryteriów ocen

tak, aby uczeń mógł wykazać się w pełni swoimi umiejętnościami i wiedzą.

5. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia z przedmiotów arty-

stycznych, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim cha-

rakter ćwiczeń praktycznych.
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6. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjne-

go w wyznaczonym terminie, może jednorazowo przystąpić do niego w do-

datkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły.

Egzamin poprawkowy

§ 87

1. Uczeń, który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedosta-

teczną z jednych lub dwóch zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin po-

prawkowy.

2.  Egzamin  poprawkowy  przeprowadza  się  na  pisemny  wniosek  rodziców

ucznia (opiekunów prawnych), zgłoszony do dyrektora szkoły (za pośrednic-

twem sekretariatu) nie później niż na tydzień przed zakończeniem zajęć dy-

daktycznych w danym roku szkolnym.

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygo-

dniu ferii letnich - o ustalonej dacie egzaminu uczeń i jego rodzice (opiekuno-

wie prawni) powiadamiani są w formie pisemnej.

4. Dla ucznia, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu

poprawkowego  w  wyznaczonym  terminie,  może  przystąpić  do  niego

w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później

niż do końca września.

§ 88
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1. Egzamin poprawkowy, przeprowadza komisja powołana zarządzeniem dyrek-

tora szkoły.

2. W skład komisji, o której mowa w ust. 1 wchodzą:

1) dyrektor lub wicedyrektor szkoły - jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminator;

3) nauczyciel  prowadzący  takie  same  (lub  pokrewne)  zajęcia  edukacyjne  -

jako członek komisji.

3. W pracach komisji uczestniczy również - jako obserwator bez prawa głosu,

ale z możliwością wnoszenia uwag i opinii, wychowawca klasy.

4. Dyrektor szkoły, uwzględniając prośbę zainteresowanego lub w innych szcze-

gólnie uzasadnionych przypadkach, może zwolnić z udziału w pracach komi-

sji  nauczyciela.  W takim przypadku, na egzaminatora powołuje innego na-

uczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne w tej lub innej szkole,

z zastrzeżeniem, iż powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole na-

stępuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

5. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem

egzaminu z przedmiotów artystycznych, informatyki i wychowania fizyczne-

go, z których egzamin ma przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

6.  Pytania  (zadania,  ćwiczenia)  egzaminacyjne,  odpowiadające  kryteriom

wszystkich ocen, proponuje nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne

(egzaminator),  a  zatwierdza  przewodniczący  komisji  w  porozumieniu

z nauczycielem będącym członkiem komisji.
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7. Komisja egzaminacyjna na podstawie przeprowadzonego egzaminu popraw-

kowego może:

1) w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu - podwyższyć ocenę osią-

gnięć edukacyjnych ucznia z danych zajęć edukacyjnych,

2) w przypadku negatywnego wyniku egzaminu - potwierdzić niedostateczną

ocenę osiągnięć edukacyjnych ucznia ustaloną przez nauczyciela prowa-

dzącego dane zajęcia edukacyjne.

8. Ocena osiągnięć edukacyjnych ucznia, ustalona w wyniku egzaminu popraw-

kowego, jest oceną ostateczną i podlega zatwierdzeniu uchwałą rady pedago-

gicznej.

9. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół za-

wierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik eg-

zaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne

prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół

egzaminacyjny wraz z załącznikami przechowywany jest w teczce protokó-

łów egzaminacyjnych.

10. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego (wynik egzaminu był nega-

tywny), nie otrzymuje promocji.

11. W przypadku pozytywnego wyniku egzaminu poprawkowego, rada pedago-

giczna zobowiązana jest zmienić swoją uchwałę zatwierdzającą wyniki klasy-

fikacji końcoworocznej w części dotyczącej klasyfikowania i promowania da-

nego ucznia.

Egzamin gimnazjalny

§ 89
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1. W trzeciej klasie gimnazjum Okręgowa Komisja Egzaminacyjna przepro-wa-

dza egzamin obejmujący:

1) umiejętności i wiadomości z zakresu przedmiotów humanistycznych;

2) umiejętności  i  wiadomości  z zakresu przedmiotów matematyczno-przy-

rodniczych;

3) umiejętności  i  wiadomości  z  zakresu  obowiązkowego  języka  obcego,

zwany dalej „egzaminem gimnazjalnym”.

2. Egzamin gimnazjalny ma charakter powszechny i obowiązkowy.

3. Uczniowie przystępują do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z jednego

z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego,

hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego i włoskiego.

4. Rodzice  (prawni  opiekunowie)  ucznia,  do  30  września  roku  szkolnego

w którym odbędzie się egzamin, składają dyrektorowi szkoły pisemną de-

klarację wskazującą język obcy nowożytny, z którego ich dziecko będzie

zdawało część trzecią egzaminu gimnazjalnego.

5. W deklaracji podaje się informację o zamiarze przystąpienia ucznia do czę-

ści trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie podstawowym lub rozsze-

rzonym.

6. Uczniowie  z  upośledzeniem  umysłowym  w  stopniu  lekkim,  posiadający

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy w gimnazjum konty-

nuowali naukę języka obcego nowożytnego na podbudowie wymagań dla

II etapu edukacyjnego, są zwolnieni  z obowiązku przystąpienia do części

trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym.
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7. Każda część egzaminu gimnazjalnego jest przeprowadzana innego dnia.

8. Okręgowa  Komisja  Egzaminacyjna opracowuje  informator  zawierający

szczegółowy opis wymagań, kryteriów oceniania i  form przeprowadzania

egzaminu gimnazjalnego oraz przykłady zadań.

9. Informator publikuje się, co najmniej na dwa lata przed terminem egzaminu

gimnazjalnego.

10. Informator oznaczony jest nazwą i numerem nadanym przez komisję okrę-

gową.

11. Egzamin gimnazjalny przeprowadza się w terminie ustalonym przez komi-

sję okręgową.

12. Komisja okręgowa przygotowuje arkusze egzaminu gimnazjalnego.

13. Egzamin gimnazjalny organizuje przewodniczący zespołu egzaminacyjne-

go powołany przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

14. W skład zespołu nadzorującego przebieg egzaminu w danej sali wchodzi,

co najmniej  trzech nauczycieli:  przewodniczący, wyznaczony przez prze-

wodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego, oraz co najmniej dwóch

nauczycieli,  z  których co najmniej  jeden jest  zatrudniony w innej  szkole

lub placówce. W przypadku, gdy egzamin jest przeprowadzany przy udziale

nauczyciela wspomagającego, funkcję tę pełni członek zespołu nadzorujące-

go.
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15. Uczniowie z potwierdzonymi dysfunkcjami mają prawo przystąpić do eg-

zaminu gimnazjalnego w formie dostosowanej do ich dysfunkcji.

16. Laureaci  ostatniego  stopnia  wojewódzkich  konkursów  przedmiotowych

z zakresu  jednego z  grupy przedmiotów objętych egzaminem gimnazjal-

nym, są zwolnieni z odpowiedniej części tego egzaminu. Dyrektor Okręgo-

wej Komisji Egzaminacyjnej stwierdza uprawnienie do zwolnienia.

17. Zwolnienie laureata z części egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne

z uzyskaniem w tej części najwyższego wyniku.

18. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego w wyznaczonym

terminie  albo  przerwał  egzamin  gimnazjalny,  przystępuje  do  niego

w dodatkowym terminie  określonym przez dyrektora  Okręgowej  Komisji

Egzaminacyjnej.

19. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu gimnazjalne-

go w dodatkowym terminie albo przerwał egzamin gimnazjalny, przystępuje

do niego w kolejnym terminie określonym przez dyrektora komisji okręgo-

wej.

20. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego w terminie do dnia

31 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę gimnazjum oraz przystępu-

je do egzaminu w następnym roku.

21. Wyniki egzaminu gimnazjalnego ustala powołany przez dyrektora komisji

okręgowej zespół egzaminatorów wpisanych do ewidencji egzaminatorów. 
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22. Wynik  egzaminu  gimnazjalnego  ustalony  przez  zespół  egzaminatorów

jest ostateczny.

23. Wynik egzaminu gimnazjalnego odnotowuje się na świadectwie ukończe-

nia szkoły. Wynik nie wpływa na ukończenie szkoły.

24. Wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia o szczegółowych wy-

nikach  egzaminu  gimnazjalnego  dla  każdego  ucznia,  komisja  okręgowa

przesyła do szkoły. 

25. Protokoły przebiegu egzaminu gimnazjalnego oraz pozostałą dokumentację

przechowuje się według zasad określonych odrębnymi przepisami.

26. Przygotowywanie zestawów zadań i pytań, zestawów tematów oraz zadań

egzaminacyjnych, a także arkuszy egzaminacyjnych, ich przechowywanie

i przekazywanie szkołom odbywa się z zachowaniem przepisów o ochronie

informacji niejawnych.

Egzamin ósmoklasisty

Egzamin przeprowadzony będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 9

System doradztwa zawodowego

§ 90

1. W szkole funkcjonuje system doradztwa edukacyjnego-zawodowego, którego

celem w szczególności jest: 
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1) potrzeba profesjonalnej pomocy usytuowanej blisko ucznia, która ma się

przyczynić do zwiększenia  trafności  podejmowanych decyzji  edukacyj-

nych i zawodowych oraz minimalizowania kosztów psychicznych wyni-

kających z niewłaściwych wyborów. 

2) zagwarantowanie systematycznego oddziaływania na uczniów w ramach

planowych działań;

3) udzielanie uczniom pomocy w wyborze i selekcji informacji dotyczących

edukacji i rynku pracy, zgodnie z planowanym przez nich kierunkiem roz-

woju zawodowego;

4) doradzanie w wyborze ścieżki edukacyjno - zawodowej uczniom niepeł-

nosprawnym;

5) obniżenie społecznych kosztów kształcenia dzięki poprawieniu trafności

wyborów na kolejnych etapach edukacji. 

2. Szkoła realizuje doradztwo edukacyjno - zawodowe w sposób zaplanowany.

Planowanie  polega  na  stworzeniu  Wewnątrzszkolnego  Systemu  Doradztwa

Zawodowego.  Strukturę  i  zakres  oraz  formę  dokumentu  określającego

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego dostosowuje się  do specyfi-

ki szkoły.

Rozdział 10

Wolontariat

§ 91

1. Szkolny wolontariat wspiera funkcję dydaktyczną, wychowawcą i opiekuńczą

szkoły:
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1) umożliwia uczniom zdobycie nowej wiedzy i nowych umiejętności, po-

szerza zasób wiedzy z zakresu problemów

2) wykluczenia społecznego, niepełnosprawności, bezdomności;

przyczynia się do kształtowania postaw prospołecznych uczniów, stałej 

gotowości niesienia pomocy innym w różnych sytuacjach życiowych;

3) umożliwia wyjście naprzeciw potrzebom uczniów pochodzącym z ubo-

gich rodzin, których rodzice potrzebują pomocy i wsparcia. 

§ 92

1. Szkoła organizuje i realizuje działania w zakresie wolontariatu w ramach 

Szkolnego Klubu Wolontariusza. 

2. Szkolny Klub Wolontariusza w szczególności:

1) uczy wartości, jaką jest pomoc innym, wrażliwości oraz wzajemnej życz-

liwości poprzez

a) zbiórki pieniędzy dla potrzebujących uczniów szkoły; 

b) działania kulturalne: szkolne spektakle, tworzenie dekoracji, szkolnych

gazetek głównie o tematyce humanitarnej;

2) promuje ideę wolontariatu w szkole i środowisku lokalnym. 

3. W skład Szkolnego Klubu Wolontariusza wchodzą:

1) opiekun lub opiekunowie klubu (nauczyciel lub nauczyciele);

2) lider klubu (wybrany spośród uczniów);

3) członkowie klubu – uczniowie szkoły.

§ 93
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1. Wolontariat  organizowany  w  szkole  stanowi  płaszczyznę  współpracy

z innymi instytucjami  w środowisku lokalnym – ośrodkiem pomocy społecz-

nej, ośrodkiem kultury, biblioteką, placówkami  opieki i wychowania.

2. Do  działań  podejmowanych  w  partnerstwie  z  innymi  instytucjami  należą

w szczególności:

1) zbiórki pieniędzy dla potrzebujących;

2) pomoc dzieciom z rodzin wielodzietnych, zastępczych bądź zagrożonych 

wykluczeniem społecznym;

3) organizacje imprez o charakterze kulturalnym i integracyjnym dla pod-

opiecznych placówek funkcjonujących w środowisku lokalnym.

Rozdział 11

Współpraca ze szkołą partnerską

§ 94

1. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Wieruszowie prowadzi współ-

pracę partnerską z Państwową Szkołą w Straussfurcie (Staatliche Regelschu-

le Straussfurt) na terenie Niemiec zgodnie z zawartą umową.

2. Celem współpracy jest realizacja celów głównych szkoły poprzez:

1) coroczne wspólne spotkania delegacji szkół w skład, których wchodzą pra-

cownicy szkoły, uczniowie i ich rodzice;

2) nawiązywanie przyjacielskich kontaktów prowadzących do wspólnego zro-

zumienia, tolerancji i współpracy;

3) wspólny udział w zajęciach lekcyjnych na terenie danej szkoły;

4) wspólny udział uczniów obu szkół w wycieczkach i imprezach organizo-

wanych przez szkoły;

5) przenoszenie pozytywnych doświadczeń i zmian na teren szkoły.

Statut Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Wieruszowie 100



Rozdział 12

Postanowienia końcowe

§ 95

1. Organem  uprawnionym  do  uchwalania  zmiany   Statutu  Szkoły  jest

Rada Pedagogiczna.

2. Z wnioskiem o dokonanie zmian w Statucie Szkoły może wystąpić dyrektor

szkoły,  przewodniczący  komisji  lub  zespołu,  Rady  Pedagogicznej,  organy

szkoły, organ sprawujący nadzór pedagogiczny, organ prowadzący. 

3. Przyczyną zmiany Statutu Szkoły mogą być zmiany w prawie zewnętrznym

lub wewnętrzna inicjatywa zmierzająca do wprowadzenia rozwiązań uspraw-

niających pracę szkoły.

4. Procedurę postępowania przy nowelizacji Statutu Szkoły regulują:

1) ogólne zasady stanowienia i nowelizowania prawa;

2) zasady określone w statucie.

5. W przypadku licznych zmian lub zmian, które naruszałyby spójność Statutu

albo w przypadku, gdy statut był już wielokrotnie nowelizowany, opracowuje

się projekt nowego statutu.

6. Dyrektor   Szkoły zapewnia  możliwość  zapoznania  się  ze Statutem Szkoły

wszystkim członkom społeczności szkolnej. 

Statut szkoły podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Wieruszowie został
nadany  uchwałą  nr  LII/382/2017  Rady  Miejskiej  w  Wieruszowie
w dniu 28 grudnia 2017 r.
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ZAŁĄCZNIK NR 1

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Jana Pawła II
w Wieruszowie              

Przewidywane oceny z przedmiotów i zachowania

w roku szkolnym ……./…….

uczeń/uczennica kl. ...............    ...................................................................................

.........................................................                                         ..........................................................  

(data i podpis wychowawcy)                                                                                      (data i podpis wychowawcy)
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PRZEDMIOT

PRZEWIDYWANA 
OCENA ZA              
I  SEMESTR

DATA
PODPIS 
RODZICA

PRZEWIDYWANA 
OCENA ZA            
II  SEMESTR

DATA 
 PODPIS
RODZICA

Zachowanie
Język polski
Język angielski 
Język niemiecki
Muzyka
Plastyka
Historia
Wiedza o społ.
Przyroda
Geografia
Biologia
Chemia
Fizyka 
Matematyka
Informatyka
Technika
Wych. fizyczne
Edukacja dla bezp.
Religia
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ZAŁĄCZNIK NR 1 A

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Jana Pawła II
w Wieruszowie              

Przewidywane oceny z przedmiotów i zachowania

w roku szkolnym ……./…….

uczeń/uczennica kl. .............. gimnazjum.    ................................................................................

.........................................................                                         ..........................................................  

(data i podpis wychowawcy)                                                                                      (data i podpis wychowawcy)

Statut Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Wieruszowie

PRZEDMIOT

PRZEWIDYWANA 
OCENA ZA              
I  SEMESTR

DATA
PODPIS 
RODZICA

PRZEWIDYWANA 
OCENA ZA            
II  SEMESTR

DATA 
 PODPIS
RODZICA

Zachowanie
Język polski
Język angielski 
Język niemiecki
Muzyka
Plastyka
Historia
Wiedza o społ.
Geografia
Biologia
Chemia
Fizyka 
Matematyka
Informatyka
Wych. fizyczne
Edukacja dla bezp.
Zajęcia artystyczne
Zajęcia techniczne
Religia
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ZAŁĄCZNIK NR 2

Wieruszów, dn. …………………………….

Wniosek
o promocję warunkową

ucz. ………………………………………………………………………..……… klasy ……..

przedstawiony przez:

1) nauczyciela uczącego …………………………………………………………………...

2) wychowawcę klasy ……………………………………………………………………..

dnia ………………. radzie pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 3  im. Jana Pawła II w Wieruszo-

wie.

Motywacja wniosku:

1) ………………………………………………………………………………………………

           (imiona i nazwisko rodziców ucznia, dla którego występuje się o promocję warunkową)

zwracamy się z prośbą do rady pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Wieru-

szowie o udzielenie promocji warunkowej dla:

…………………………………………………………………………………………………..

                        (imię i nazwisko dziecka)

Prośbę swą motywuję tym, że:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………

……………………………….......................................................................…………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………….......................................................................………………………………….

………………………………..                        ……..……….…………………………………..

                               (data)                                                                    (podpisy rodziców)
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2) Nauczyciel uczący:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………................................................................

....……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………..                                                              ……..……….…………………………………..

                  (data)                                                                            (podpis)
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3) Wychowawca:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………...........................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………...................................................................

....……………………………………………………………………………….......................................................................

……………………………………………………………………………….......................................................................

……………………………………………………………………………….......................................................................

……………………………………………………………………………….......................................................................

……………………………………………………………………………….......................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………….............................

.........................................

…………………………………………………………………………………………......................................................................

…………………………………………………………………………………………......................................................................

…………………………………………………………………………………………......................................................................

…………………………………………………………………………………………......................................................................

…………………………………………………………………………………………......................................................................

…………………………………………………………………………………………......................................................................

…………………………………………………………………………………………......................................................................

…………………………………………………………………………………………......................................................................

…………………………………………………………………………………………......................................................................

………………………………..                                                                 ……..……….…………………………………..

                     (data)                                                                                                 (podpis)

Decyzja rady pedagogicznej pozytywna negatywna* dnia ……………………………..

* niepotrzebne skreślić
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	a. Zasady rekrutacji uczniów

