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STATUT 

SZEŚCIOLETNIEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ 

im. C. K. NORWIDA w DĄBRÓWCE. 

 
 

        Podstawą prawną Statutu jest: 

1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 1996r. Nr67, poz. 329 ze zmianami) . 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowego statutu 

publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej (Dz.U. z 1999r. Nr 14, poz.131 ze zmianami). 

3.  Rozporządzenie MENiS z dnia 7 I 2003  r.  (Dz. .U.  2003/11/114)  w sprawie zasad udzielania  i  

organizacji  pomocy  psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i 

placówkach. 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004r. w sprawie warunków i sposobu 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów 

i egzaminów w szkołach publicznych. (Dz. U. z 2004r. Nr 199, poz. 2046). 

5. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.  U z 1997 r. nr 56, poz. 357 z 

późniejszymi zmianami);  

6. Konwencja o Prawach Dziecka; 

§1. 
Nazwa szkoły i inne dane. 

 

 

1. Typ ---------------------------------- Publiczna Sześcioletnia Szkoła Podstawowa. 

 

2. Imię szkoły ------------------------- Cypriana Kamila Norwida. 

 

3. Siedziba szkoły ---------------------Dąbrówka. 

 

4. Ustalona nazwa szkoły jest używana w pełnym brzmieniu 

 

 „Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida w Dąbrówce”. 

 

5. Szkoła jest jednostką budżetową Gminy Dąbrówka. 

6. a) Organem nadzorującym szkołę jest Mazowiecki Kurator Oświaty. 

      b) Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Dąbrówka. 

 

7. Czas trwania nauki w szkole podstawowej wynosi sześć lat i jest podzielony na dwa 

etapy: 

                                 I etap edukacyjny  – klasy  I  –  III 

                       II etap edukacyjny – klasy IV – VI . 

 

8. Obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne uczniów z obwodu szkoły 

realizowane jest w Samorządowym Przedszkolu „Pod Wesołym Ekoludkiem”        

w Dręszewie. 

9. Szkoła posiada własny sztandar,  hymn szkoły i ceremoniał szkolny. 

http://www.menis.gov.pl/prawo/wszystkie/rozp_301.php
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§2. 
Cele i zadania szkoły. 

 

1.  Szkoła realizuje zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty i wydanych na jej 

podstawie aktów wykonawczych. 

2. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa 

ukończenia szkoły poprzez realizację obowiązujących programów nauczania. 

3. Szkoła umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez organizowanie kół 

zainteresowań, wskazywanie odpowiedniej literatury, uwzględnienie proponowanej przez 

uczniów tematyki w procesie lekcyjnym, zachęcanie uczniów do udziału w konkursach 

przedmiotowych oraz umożliwia najzdolniejszym uczniom realizowanie indywidualnego 

programu nauczania, a nawet ukończenia szkoły w skróconym czasie. 

4. Kształtuje środowisko wychowawcze w kierunku realizowania celów i zadań określonych 

w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów. 

5. Opracowuje program wychowawczy na każdy rok szkolny zatwierdzony do realizacji 

przez radę pedagogiczną, po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu szkolnego. 

6. Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości szkoły. 

7. Szkoła podstawowa przygotowuje uczniów do podjęcia nauki w gimnazjum. 

8. Organizuje i udziela uczniom, ich rodzicom  oraz  nauczycielom  pomocy 

          psychologiczno-pedagogicznej na zasadach określonych w Rozporządzeniu MENiS z 

dnia 7 stycznia 2003  r.  (Dz. U.  2003/11/114)  w sprawie zasad udzielania  i  organizacji  

pomocy  psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i 

placówkach.  

9. Organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi poprzez tworzenie klas 

integracyjnych oraz nauczania indywidualnego, organizację zespołów wyrównawczych, 

kompensacyjno - korekcyjnych,  gimnastyki korekcyjnej, indywidualizację procesu 

dydaktycznego. 

10.  Szkoła umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej i religijnej w 

atmosferze wzajemnej tolerancji. Uznaje prawo rodziców do religijnego wychowania 

dzieci, szkoła realizuje na życzenie rodziców naukę religii uwzględniając ją w 

tygodniowym planie lekcji. 

11. W klasach V i  VI realizowane  jest nie obowiązkowe dla uczniów  "Wychowanie do 

życia w rodzinie". Na  udział  w tych zajęciach  zgodę  w  formie pisemnej wyrażają 

rodzice lub prawni opiekunowie. 

12. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w  szkole  ze względu na czas pracy ich 

rodziców (prawnych opiekunów) lub  organizację dojazdu do szkoły, szkoła organizuje 

świetlicę. 

13. Szkoła może prowadzić innowacje  pedagogiczne zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z 

dnia 9 IV 2002 r.  (Dz. U.  2002/56/506)  w sprawie  warunków   prowadzenia   

działalności   innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki.  

14.  Szkoła może organizować dla uczniów różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki 

zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z dnia 8 XI 2001 r. (Dz. U. 2001/135/1516)  w 

       sprawie  warunków  i  sposobu   organizowania   przez   publiczne przedszkola, szkoły i 

placówki krajoznawstwa i turystyki oraz Pisma MENiS z dnia 14 III   2002 r. (DKF/020-

291/02/AS)  w  sprawie  kierowników wycieczek szkolnych.        

15. Szkoła odpowiada za bezpieczeństwo uczniów przebywających na terenie szkoły.  

a) Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo uczniów podczas prowadzonych zajęć 

obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych oraz pełnionych dyżurów na 

przerwach lekcyjnych i  przed lekcjami. 
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b) Za bezpieczeństwo ucznia poza terenem szkoły w trakcie wycieczek organizowanych 

przez szkołę odpowiada nauczyciel. Kierownikiem wycieczki może być tylko nauczyciel 

tej szkoły. Organizacja wycieczek odbywa się zgodnie  z zarządzeniem Ministra Oświaty i 

Wychowania z dnia 12.05.1983r. w sprawie szkolnego ruchu krajoznawczo – 

turystycznego  (Dz. U. M O i W Nr 5 z dnia  7.06.1983r.). 

c) Dyżury nauczycieli pełnione są od godziny 8
00

 do końca zajęć lekcyjnych na wszystkich 

korytarzach szkoły, a w okresie wiosenno – jesiennym na tarasie i boisku szkolnym. O 

zwolnieniu z pełnienia dyżuru decyduje dyrektor szkoły.  

16. Uczniami z zaburzeniami rozwojowymi lub uszkodzeniami narządów ruchu słuchu i 

wzroku opiekują się rodzice razem z wychowawcą klasy i samorządem klasowym. 

17. Pomoc materialna uczniom realizowana jest: 

a) na podstawie Rozporządzenia RM z dnia  4  VIII  1993  r.  (Dz. U.  1993/74/350, 

1997/51/326, 1998/98/613, 2000/92/1016) w sprawie warunków, form, trybu 

przyznawania i wypłacania oraz wysokości pomocy materialnej dla uczniów, 

b)   w  formie  wyprawki szkolnej przysługującej uczniowi, który w  roku  szkolnym  

2004/2005 podejmuje naukę w klasie  pierwszej i spełnia kryteria według 

Rozporządzenia RM z dnia 24 II  2004  r.  (Dz. U.  2004/47/446)  w sprawie 

szczegółowych zasad i  trybu  udzielania  pomocy  uczniom podejmującym naukę w 

klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2004/2005. 

18. Organizowaniem doraźnej pomocy uczniom z powodu uwarunkowań rodzinnych lub 

losowych zajmuje się wychowawca klasy razem z pedagogiem szkolnym. Dotyczy to w 

szczególności: 

a) korzystania z bezpłatnych obiadów i podręczników, 

b) pomocy w organizowaniu wypoczynku letniego i zimowego, 

c) pomocy w umieszczeniu w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, 

d) inne formy pomocy wynikające z indywidualnych potrzeb. 

19. W szkole obowiązuje wewnątrzszkolny system oceniania zgodny z Rozporządzeniem 

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7  września 2004 r. w sprawie warunków i 

sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz 

przeprowadzania  sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. 

20.  Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach wychowawczych i kształcenia 

dzieci, a w szczególności: 

a) na sierpniowym posiedzeniu rady pedagogicznej dyrektor  szczegółowo informuje  

nauczycieli o zadaniach i zamierzeniach dydaktycznych  szkoły. Wychowawcy  

zapoznają rodziców  z  tymi zadaniami i zamierzeniami. 

b) na pierwszym spotkaniu  w roku szkolnym wychowawców z rodzicami , rodzice 

zapoznają się z regulaminem  oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz z 

zasadami przeprowadzania egzaminów sprawdzających.    

c) rodzice mają prawo do uzyskania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego 

kształcenia swoich dzieci. 

d) każdy wychowawca zobowiązany jest podać do wiadomości rodziców, uczniów i 

dyrektora szkoły konkretny dzień i godzinę, kiedy rodzice mogą  uzyskać informację na 

temat swojego dziecka, jego zachowania i postępów w nauce. 

e) rodzice mają  prawo do wyrażania i przekazywania organom sprawującym nadzór 

pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły. 

f) wychowawca spotyka się z rodzicami w miarę potrzeb, nie mniej jednak niż dwa razy w 

semestrze i obowiązkowo na koniec każdego semestru. 
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§ 3.  
Organy szkoły. 

 

 

 Organami szkoły są: 

1. DYREKTOR  SZKOŁY 

a. kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą  szkoły oraz reprezentuje ją na 

zewnątrz, 

b. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania pro zdrowotne, 

c. sprawuje nadzór pedagogiczny i administracyjno- gospodarczy,  

d. planuje, organizuje i przeprowadza wewnętrzne mierzenie jakości, w tym badanie 

osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

e. decyduje o doborze technik i narzędzi diagnostycznych wykorzystywanych przy 

dokonywaniu wewnętrznego mierzenia jakości, tworzy je oraz może współdziałać w ich 

tworzeniu z instytucjami wspomagającymi, 

f. raz w roku szkolnym opracowuje raport z przeprowadzonego wewnętrznego mierzenia 

jakości i przedstawia go kuratorowi oświaty, radzie pedagogicznej, radzie rodziców 

i organowi prowadzącemu szkołę lub placówkę, 

g. opracowuje program rozwoju szkoły lub placówki, określający zadania służące 

doskonaleniu jakości pracy szkoły lub placówki i terminy ich realizacji, 

h. analizuje wyniki sprawdzianu oraz wykorzystuje je do oceny jakości kształcenia w szkole, 

a także podejmuje, stosownie do potrzeb, działania naprawcze lub doskonalące w tym 

zakresie, 

i. wspomaga nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości pracy oraz inspiruje ich do 

podejmowania innowacji pedagogicznych, 

j. wspomaga rozwój zawodowy nauczycieli, w szczególności przez organizowanie szkoleń, 

narad i konferencji oraz systematyczną współpracę z placówkami doskonalenia 

nauczycieli, 

k. gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy zgodnie 

z odrębnymi przepisami oraz gromadzi informacje niezbędne do planowania doskonalenia 

zawodowego nauczycieli, 

l. we współdziałaniu z radą pedagogiczną, opracowuje i wdraża wewnątrzszkolny system 

zapewniania jakości, 

m. realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach przysługujących im kompetencji, 

n. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność 

za ich prawidłowe wykorzystanie, organizuje finansową i gospodarczą obsługę szkoły, 

o. zatrudnia i zwalnia nauczycieli i innych pracowników szkoły, 

p. przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom 

szkoły, 

q. występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców w 

sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz  pozostałych 

pracowników szkoły, 

r. w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą rodziców, radą pedagogiczną i 

samorządem uczniowskim. 

s. Dyrektor szkoły wydaje decyzje w sprawie: 

      1) nadania nauczycielowi stopnia nauczyciela stażysty, 

      2) ustalenia czasu trwania stażu, 
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      3) powierzenia funkcji opiekuna stażu, 

      4) oceny dorobku zawodowego nauczyciela, 

      5) powołania komisji kwalifikacyjnej i jej składu, 

       6) powołania przedstawiciela związku zawodowego w skład komisji  
    kwalifikacyjnej, 

                   7) przyjęcia regulaminu pracy, 
                  8) odmowy nadania stopnia awansu, 
                  9) spełniania obowiązku szkolnego, 
                 10) zezwolenia lub odmowy na indywidualny program lub tok nauki, 
                 11) nauczania indywidualnego ucznia, na podstawie orzeczenia poradni   

psychologiczno – pedagogicznej, 
                 12) zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego i innych zajęć, 

           13) udzielania urlopu dla poratowania zdrowia i macierzyńskiego. 

t. Dyrektor szkoły sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci 

zamieszkałe w obwodzie szkoły, w szczególności:  

1) kontroluje wykonywanie obowiązku szkolnego, a także współdziała z rodzicami w jego 

realizacji,  

2) prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego. 

Podczas nieobecności dyrektora, jego obowiązki pełni pedagog szkolny lub inny 

wyznaczony nauczyciel   z pełnomocnictwem do podejmowania decyzji w ramach bieżącego 

funkcjonowania szkoły. O powyższym zastępstwie jest stosowna informacja na kancelaryjnej 

tablicy ogłoszeń. 

2.  RADA PEDAGOGICZNA- jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej 

statutowych zadań dotyczących kształcenia , wychowania i opieki nad powierzonymi 

uczniami. W skład rady  pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. 

W zebraniach rady mogą także uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej 

przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej. 

a. przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły, 

b. zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku 

szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzaniem wyników klasyfikowania i 

promowania uczniów po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę potrzeb 

bieżących. Zebrania mogą być organizowane na wniosek przewodniczącego rady, lub 

rady rodziców. 

c. przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest 

odpowiedzialny za powiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku 

zebrania, 

d. dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku 

szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz 

informacje  o działalności szkoły. 

Rady pedagogiczna: 

•zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów, 

• zatwierdza plany pracy szkoły po pozytywnym zaopiniowaniu ich przez radę rodziców, 

• podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,    

po zaopiniowaniu ich przez radę rodziców, 

• ustala organizację doskonalenia zawodowego 

• podejmuje uchwały o skreśleniu z listy uczniów, zgodnie z podstawowymi aktami 

prawnymi regulującymi wykonywanie obowiązku szkolnego, 

• opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom innych wyróżnień, 
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• opiniuje organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i 

pozalekcyjnych, 

• wybiera przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły, 

• powołuje komisje do spraw wychowawczych i przedmiotowych, których pracą kieruje 

przewodniczący wybrany przez członków komisji, 

• uchwala zmiany w statucie szkoły po zaopiniowaniu ich przez radę rodziców i samorząd 

uczniowski, 

• opiniuje plan finansowy szkoły, 

• we współdziałaniu z dyrektorem szkoły, opracowuje i wdraża wewnątrzszkolny system 

zapewniania jakości. 

Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O 

wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor powiadamia kuratora oświaty .Rada 

pedagogiczna może występować z wnioskiem do kuratora oświaty o odwołanie z funkcji 

dyrektora lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z funkcji kierowniczej w szkole. W 

przypadkach w/ w kurator oświaty, albo dyrektor są zobowiązani przeprowadzić 

postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni od otrzymania uchwały rady pedagogicznej. 

Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane większością głosów w obecności co 

najmniej 2 / 3 jej członków. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. 

Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.Nauczyciele są zobowiązani do nie 

ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej , które mogą naruszać 

dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników 

szkoły. 

3.  RADA RODZICÓW – w szkole działa rada rodziców stanowiąca reprezentację 

rodziców uczniów. Zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców uczniów 

szkoły. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być 

sprzeczny ze statutem szkoły. Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej i 

dyrekcji szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły. W celu 

wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców może gromadzić fundusze z 

dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Rada rodziców współdziała w 

realizacji programów nauczania i wychowania oraz zadań opiekuńczych szkoły.  

Rada rodziców opiniuje w szczególności: 

1. organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i 

zajęć pozalekcyjnych, 

2. projekt planu finansowego szkoły, 

3. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 

4. propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć 

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 

dydaktycznych. 

5. wybiera przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły 

W celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora szkoły wybiera jednego przedstawiciela 

rodziców do składu komisji konkursowej, 

 Przewodniczący Rady Rodziców organizuje pracę rady rodziców, oraz reprezentuje radę 

rodziców przed dyrekcją szkoły i organem nadzorującym, oraz na zewnątrz szkoły. 

4.  SAMORZĄD UCZNIOWSKI – w szkole działa samorząd uczniowski. Samorząd 

uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Zasady wybierania i działania organów 

samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów. Organy samorządu są 

jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny 

ze statutem szkoły. Samorząd może przedstawić radzie rodziców, radzie pedagogicznej 

oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły., szczególnie 

dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak: 
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a. prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi 

wymaganiami, 

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

c. prawo do organizacji życia szkolnego, zachowujące odpowiednie proporcje między 

nauką szkolną, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań, 

d. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz 

rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w 

porozumieniu z dyrektorem szkoły, 

e. prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej, 

f. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 

 

5. Zasady  współdziałania  organów  szkoły  oraz  sposób  rozwiązywania sporów 

między nimi. 
 

Wszystkie organy szkoły współdziałają ze sobą i dążą do bezkonfliktowego współżycia w 

szkole. Jest to możliwe poprzez: 

a. zapewnienie każdemu z nich swobodnego działania i podejmowania decyzji w 

granicach swoich kompetencji określonych szczegółowo w statucie szkoły, 

b. sytuacje konfliktowe wewnątrz szkoły rozpatrywane są przez poszczególne organy 

szkoły w zależności od rodzaju konfliktu. Ostateczną decyzję podejmuje dyrektor 

szkoły. 

c. Przewodniczący organów szkoły przekazują sobie wzajemnie informacje o 

planowanych i podejmowanych decyzjach bądź działaniach. Następnie członkowie 

organów zapoznają się z nimi na posiedzeniach. 

d. Rada pedagogiczna zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy o systemie oświaty zobowiązana 

jest zasięgać opinii rodziców i uczniów / mowa tu o ich przedstawicielach/ przy 

podejmowaniu różnego rodzaju decyzji i uchwał. 

e. Dyrektor szkoły jest przedstawicielem i przewodniczącym Rady Pedagogicznej,  

w związku z tym wykonuje jej uchwały, o ile są zgodne z prawem i ustawą: 

a) wstrzymuje wykonanie uchwał sprzecznych z prawem, powiadamiając  

o tym fakcie organ prowadzący; 

b rozstrzyga sprawy sporne wśród członków Rady Pedagogicznej, jeżeli  

w regulaminie je pominięto; 

c)  reprezentuje interesy Rady Pedagogicznej na zewnątrz i dba o jej autorytet; 

d)  bezpośrednio współpracuje ze społecznymi organami szkoły, tj. Radą 

Rodziców i Samorządem Uczniowskim; 

e) przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników 

niepedagogicznych; 

f) jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a 

rodzicem; 

g) dba o przestrzeganie postanowień zawartych w statucie; 

h) w swej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu; 

i)  wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego, 

w związku z tym wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom szkoły, 

jeżeli działalność tych organów narusza interesy szkoły i nie służy rozwojowi 

jej uczniów. 

f. Jeżeli uchwała Rady Pedagogicznej jest sprzeczna z prawem lub ważnym interesem 

szkoły, dyrektor zawiesza jej wykonanie i w terminie określonym w regulaminie 

rady uzgadnia z nią sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały. 
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W razie braku uzgodnienia, o którym mowa, dyrektor przekazuje sprawę do 

rozstrzygnięcia organowi prowadzącemu. 

 

 

6. Wicedyrektor. 

 W Szkole Podstawowej im. C. K. Norwida w Dąbrówce powołuje się stanowisko 

wicedyrektora, zadaniem którego jest wspomaganie dyrektora w kierowaniu szkołą, a w 

szczególności: 

a) realizacji zadań dydaktyczno- wychowawczych, 

b) realizacji zadań opiekuńczo- kompensacyjnych, 

c) realizacji zadań zdrowotnych i rekreacyjno- sportowych, 

d) realizacji zadań artystycznych i kulturalnych, 

e) oceny osiąganych wyników nauczania i wychowania poprzez: 

 hospitacje zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 

 badanie wyników nauczania / sprawdziany/, 

 badanie dokumentacji pedagogicznej, 

 pracę w organizacjach młodzieżowych /szkolnych/ 

 współpracę z rodzicami i środowiskiem, 

 wykonywaniem innych prac na zlecenie dyrektora szkoły, 

f) stanowisko wicedyrektora przypada na nie mniej niż 12 oddziałów, 

g) utworzenie stanowiska wicedyrektora wymaga zgody organu prowadzącego. 

 

§ 4. 
Organizacja szkoły. 

 

 

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

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

szkolnego. 

2. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. Koniec pierwszego semestru przypada nie 

później niż w piątek ostatniego tygodnia stycznia.  Drugi semestr rozpoczyna się od 

poniedziałku następnego tygodnia.  

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

określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora, najpóźniej do 30 kwietnia 

każdego roku, na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz 

organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę po zaopiniowaniu przez organ 

nadzoru pedagogicznego. 

4. W arkuszu organizacji szkoły umieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły, 

łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów 

obowiązkowych i nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć 

pozalekcyjnych finansowanych przez organ prowadzący szkołę. 

5. Na podstawie  zatwierdzonego  arkusza  organizacji  szkoły  dyrektor szkoły, z 

uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny  pracy,  ustala tygodniowy rozkład zajęć 

określający organizację zajęć edukacyjnych.   
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§ 5. 
Zasady tworzenia oddziałów. 

 

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

jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów 

obowiązkowych określonych planem nauczania, zgodnym z odpowiednim ramowym 

planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, 

dopuszczonym do użytku szkolnego. 

2. Przeciętna liczba uczniów w oddziale powinna w zasadzie wynosić od 25 do 35 uczniów.  

3. Nie tworzy się nowego oddziału tej samej klasy, jeżeli średnia liczba uczniów w każdym z 

tych oddziałów byłaby niższa niż 18. 

4. Za zgodą organu prowadzącego można odstąpić od zasady określonej w ust. 3. 

 

§ 6. 
Podział oddziałów. 

 

 

1. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki oraz na 

zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia 

ćwiczeń, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w 

oddziałach liczących  powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w oddziałach liczących 

powyżej 30 uczniów. 

3. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24, lub mniej niż 30 uczniów, 

podziału na grupy na zajęciach, o których mowa w ust. 2, można dokonywać za zgodą 

organu prowadzącego szkołę. 

4. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach I- IV prowadzone są w grupach liczących od 

12 do 26 uczniów. 

 

§ 7.  
Czas trwania zajęć lekcyjnych. 

 

 

1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.  

2. Zajęcia edukacyjne prowadzone są systemem klasowo – lekcyjnym. 

3. Ze względu na efektywne wykorzystanie sali gimnastycznej, w tygodniowym planie zajęć 

w klasach nauczania zintegrowanego wyodrębnia się zajęcia z wychowania fizycznego. 
4. Przerwy trwają 10 minut, po 4 lekcji jest tzw. duża przerwa (obiadowa), która trwa 20 minut. 

§ 8. 
Biblioteka szkolna. 

 

 

1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań 

uczniów, zadań dydaktyczno- wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy 

nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę 

możliwości wiedzy o regionie. 
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2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły, a także 

rodzice uczniów. 

 

3. Pomieszczenie biblioteki szkolnej powinno umożliwiać: 

a. gromadzenie i opracowanie zbiorów metodą tradycyjną i w formie elektronicznej, 

b. korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę, 

c. realizowanie modułu bibliotecznego ścieżki edukacja czytelnicza i medialna (w grupach 

lub oddziałach), 

 

4. Biblioteka szkolna działa w godzinach ustalonych w tygodniowym podziale godzin. 

 

5. Bibliotekarz   prowadzi księgi inwentarzowe, dba o estetykę pomieszczeń bibliotecznych, 

udostępnia księgozbiory czytelnikom, w miarę możliwości finansowych szkoły uzupełnia 

księgozbiór, realizuje moduł biblioteczny ścieżki edukacja czytelnicza i medialna oraz 

włącza się w realizację ścieżki edukacja czytelnicza i medialna w porozumieniu z innymi 

nauczycielami, a także poprzez organizowanie konkursów propaguje czytelnictwo. 

 

6. Biblioteka opracowuje wewnętrzny regulamin. 

7. Regulamin korzystania z biblioteki szkolnej uchwala rada pedagogiczna po pozytywnym 

zaopiniowaniu przez radę rodziców i samorząd uczniowski. 

8. Wszystkie organy szkoły mogą zgłaszać zmiany do regulaminu. 

9. Zmiany w regulaminie wprowadzone są na zasadach określonych w ust. 7. 

 

10. Nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest do doraźnych zastępstw w miarę potrzeb. 
 

 

§ 9. 
Pedagog szkolny. 

 
 

 

1. W szkole zatrudniony jest pedagog. Do zadań pedagoga należy w szczególności:                            

 1)  rozpoznawanie  indywidualnych  potrzeb  uczniów  oraz  analizowanie przyczyn 

niepowodzeń szkolnych;                                          

 2) określanie form i sposobów  udzielania  uczniom,  w  tym  uczniom  z wybitnymi    

uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do 

rozpoznanych potrzeb;                                     

 3)    organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-

pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;        

 4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z 

programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki;                                                             

 5)  wspieranie  działań  wychowawczych  i   opiekuńczych   nauczycieli, 

wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki;  

 6) działanie  na  rzecz  zorganizowania  opieki  i  pomocy  materialnej 

uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.                     

 

2. W zakres obowiązków i powinności pedagoga szkolnego wchodzi: 

1)  Współpraca z dyrekcją szkoły: 
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a. informowanie na bieżąco dyrekcję szkoły o uczniach sprawiających kłopoty 

wychowawcze, 

b. informowanie o uczniach z niepowodzeniami szkolnymi i formami pracy z 

tymi uczniami, 

c. współpraca z dyrekcją szkoły w podejmowaniu różnych form i sposobów 

pomocy uczniom z niepowodzeniami szkolnymi, niedostosowanymi społecznie i 

znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej, 

d. przedstawianie imiennej listy uczniów objętych szczególną opieką pedagoga 

szkolnego – do 30 września , 

2)  Współpraca z wychowawcami i nauczycielami: 

a. rozpoznanie indywidualnych potrzeb uczniów na podstawie wywiadów z 

wychowawcami klas, 

b. analizowanie z wychowawcami przyczyn niepowodzeń szkolnych, 

c. analizowanie z wychowawcami przyczyn niedostosowania społecznego 

uczniów, 

d. określanie form i sposobów pomocy uczniom wybitnie uzdolnionym, 

e. określanie form i sposobów pomocy uczniom z niepowodzeniami szkolnymi, 

f. pomoc nauczycielom w organizowaniu pracy z uczniami mającymi wskazania 

poradni pedagogiczno – psychologicznej o dostosowaniu wymagań edukacyjnych do 

indywidualnych potrzeb ucznia, 

3) Współpraca z rodzicami: 

a. indywidualne kontakty z rodzicami uczniów dotkniętymi niepowodzeniami 

szkolnymi, 

b. indywidualne kontakty z rodzicami uczniów niedostosowanymi społecznie, 

c. pełnienie roli koordynatora między rodzicami, a poradnią psychologiczno- 

pedagogiczną, 

d. pedagogizacja rodziców co najmniej dwa razy w ciągu roku szkolnego na 

ogólnych zebraniach z rodzicami. 

4) Współpraca z  poradnią  psychologiczno – pedagogiczną: 

a. pozyskanie informacji od wychowawców co do konieczności przebadania 

przez poradnię uczniów z problemami edukacyjnymi, emocjonalnymi  ora 

wnioskowanie do rodziców celem wyrażenia prze nich zgody na proponowane 

badania, 

b. kompletowanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia badań w 

poradni, 

c. gromadzenie orzeczeń i opinii poradni z możliwością stałego wglądu 

wychowawców i dyrekcji w te dokumenty. 

5) Praca z uczniami: 

a. indywidualne, systematyczne rozmowy z uczniami z trudnościami 

wychowawczymi oraz mającymi kłopoty w nauce, 

b. organizowanie pomocy uczniom zagrożonym drugorocznością, 

c. prowadzenie orientacji zawodowej w klasach szóstych poprzez pogadanki i 

wskazania dotyczące indywidualnych predyspozycji uczniów – wspólnie z 

wychowawcami i dyrekcją szkoły. 

d. realizowanie działań w ramach profilaktyki ryzykownych zachowań. 

Oprócz zadań, o których mowa wyżej, pedagog szkolny podejmuje inne działania 

wynikające z bieżących potrzeb szkoły i jej wychowanków. 

 
3. Pedagog szkolny zastępuje dyrektora podczas jego nieobecności z pełnomocnictwem podejmowania 

decyzji w zakresie bieżącego funkcjonowania szkoły. 
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§ 10. 
Logopeda. 

W szkole zatrudniony jest logopeda. Do zadań logopedy należy w szczególności:                            

 1)  przeprowadzenie  badań  wstępnych,  w  celu  ustalenia  stanu  mowy 

uczniów, w tym mowy głośnej i pisma;                                     

 2) diagnozowanie logopedyczne oraz -  odpowiednio  do  jego  wyników  - 

organizowanie pomocy logopedycznej;                                      

 3) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach  dzieci, 

u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej i pisma;   

 4) organizowanie pomocy  logopedycznej  dla  dzieci  z  trudnościami  w 

czytaniu i pisaniu, przy ścisłej współpracy z pedagogami i nauczycielami 

prowadzącymi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz nauczycielami pracującymi z 

danymi uczniami;                           

 5)    organizowanie    i    prowadzenie     różnych     form     pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;        

 6) podejmowanie działań  profilaktycznych  zapobiegających  powstawaniu 

zaburzeń  komunikacji  językowej,  w  tym   współpraca   z   najbliższym 

środowiskiem ucznia;                                                     

 7) wspieranie działań  wychowawczych  i  profilaktycznych  nauczycieli, 

wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki,  o 

których mowa w odrębnych przepisach.                                     
 

§ 11. 
Wychowawca świetlicy. 

 

1. Zgodnie z projektem organizacji szkoły podstawowej zatrudnia się wychowawców 

świetlicy.  

2. Wychowawcy świetlicy sprawują całościową opiekę nad świetlicą szkolną 

i w jednakowym stopniu odpowiadają za jej funkcjonowanie.  

3. Do zadań wychowawcy świetlicy należy przede wszystkim:  

a. organizacja zajęć wychowawczo-opiekuńczych,  

b. sprawowanie opieki nad bezpieczeństwem dzieci w czasie pobytu w 

świetlicy,  

c. kontrolowanie obecności uczniów na zajęciach w  świetlicy,  

d. współpraca z nauczycielami i wychowawcami w zakresie ujednolicania 

działań wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych,  

e. dbałość o wystrój pomieszczeń świetlicy,  

f. prowadzenie dokumentacji pracy świetlicy.  
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§ 12. 
Organizacja nauczania, wychowania i opieki. 

 

 

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

określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły, z 

uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o których mowa w przepisach w sprawie 

ramowych planów nauczania – do 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji 

szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku, po 

zasięgnięciu opinii organu nadzoru pedagogicznego.. 

2. W arkuszu organizacji szkoły umieszcza się w szczególności liczbę pracowników 

zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych 

finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę. 

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z 

uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład 

zajęć, określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć 

edukacyjnych. 

Świetlica szkolna. 

4.  Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w  szkole  ze względu na czas pracy ich 

rodziców (prawnych opiekunów) lub  organizację dojazdu do szkoły, szkoła za zgodą 

organu prowadzącego organizuje świetlicę.       

5.    W świetlicy prowadzone są zajęcia w  grupach  wychowawczych.  Liczba uczniów w 

grupie nie powinna przekraczać 25. 

6.   Świetlica sprawuje opiekę również w czasie lekcji nad uczniami danej klasy podczas 

usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela, gdy nie jest możliwe zorganizowanie 

zastępstwa. 

7.   Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły. 

8.  Korzystanie ze świetlicy jest nieodpłatne. 

9.  Szczegółowe zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej określa regulamin świetlicy 

szkolnej. 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna. 

10.   Szkoła organizuje i udziela uczniom, ich rodzicom  oraz  nauczycielom  pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej na zasadach określonych w Rozporządzeniu MENiS z 

dnia 7 I 2003  r.  (Dz.U.  2003/11/114)  w sprawie zasad udzielania  i  organizacji  

pomocy  psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i 

placówkach. 

11.   Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega w szczególności na:                                                                      

 1) diagnozowaniu środowiska ucznia;                                     

 2) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz  indywidualnych  potrzeb 

ucznia i umożliwianiu ich zaspokojenia;                                  

 3) rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych;    

 4) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;                         

 5) organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej;      

 6) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z 

programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki;  

 7) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, 

nauczycieli i rodziców;                                                  

 8)  wspieraniu  uczniów,  metodami  aktywnymi,  w  dokonywaniu   wyboru 

kierunku dalszego kształcenia, zawodu  i  planowaniu  kariery  zawodowej 
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oraz udzielaniu informacji w tym zakresie;                               

 9) wspieraniu nauczycieli  w  organizowaniu  wewnątrzszkolnego  systemu 

doradztwa; 

 10) wspieraniu  nauczycieli  i  rodziców  w  działaniach  wyrównujących 

szanse edukacyjne ucznia;                                                

 11) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań  edukacyjnych 

wynikających  z  realizowanych  przez  nich   programów   nauczania  

dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych 

ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne  

trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;               

 12)  wspieraniu  rodziców  i  nauczycieli  w  rozwiązywaniu   problemów 

wychowawczych;                                                           

 13)  umożliwianiu  rozwijania  umiejętności  wychowawczych  rodziców  i 

nauczycieli;                                                             

 14) podejmowaniu działań mediacyjnych i  interwencyjnych  w  sytuacjach 

kryzysowych.                                                             

8. Zadania, o których mowa w ust.7, są realizowane we współpracy z:     

 1) rodzicami;                                                           

 2)  nauczycielami  i  innymi  pracownikami  szkoły; 

 3)   poradniami   psychologiczno-pedagogicznymi,   w   tym   poradniami 

specjalistycznymi;                                                       

 4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;                         

 5) podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.        

9.  Korzystanie  z  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  jest dobrowolne i nieodpłatne.                                                

10. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna  w  szkole może być udzielana na wniosek:                              

 1) ucznia;                                                              

 2) rodziców;                                                            

 3)  nauczyciela,  w  szczególności  nauczyciela   uczącego   ucznia   i 

nauczyciela prowadzącego zajęcia specjalistyczne,  

 4) pedagoga;                                                            

 5) psychologa;                                                          

 6) logopedy;                                                                                                             

 7)    poradni    psychologiczno-pedagogicznej,    w     tym     poradni 

specjalistycznej.                                                        

11. Pomoc  psychologiczno-pedagogiczna  w  szkole  jest  organizowana  w 

szczególności w formie:                                                  

 1) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;                                     

 2) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, 

oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;      

 3) porad dla uczniów;                                                   

 4) porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli.           

12. Objęcie  ucznia  zajęciami   dydaktyczno-wyrównawczymi i innymi zajęciami 

specjalistycznymi wymaga zgody rodziców.            

13. Zajęcia  dydaktyczno-wyrównawcze  organizuje  się  dla uczniów, którzy mają 

znaczne trudności w uzyskaniu osiągnięć  z  zakresu określonych zajęć edukacyjnych, 

wynikających z podstawy programowej  dla danego etapu  edukacyjnego.  Zajęcia  

prowadzone  są  przez  nauczyciela właściwych zajęć edukacyjnych. Liczba 

uczestników zajęć wynosi od 4 do 8 uczniów.                                                                 

14. Za zgodą organu prowadzącego szkołę lub placówkę liczba  uczestników zajęć 

dydaktyczno-wyrównawczych może być niższa od określonej w ust.13.   
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15. Zajęcia specjalistyczne:                                 

 1) korekcyjno-kompensacyjne  organizuje  się  dla  uczniów,  u  których stwierdzono  

specyficzne  trudności  w  uczeniu  się,   uniemożliwiające uzyskanie osiągnięć 

wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego; zajęcia 

prowadzą nauczyciele posiadający  przygotowanie  w zakresie terapii pedagogicznej; 

liczba uczestników zajęć wynosi od 2  do 5 uczniów;                                                               

 2) logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami  mowy,  które powodują 

zakłócenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę; zajęcia prowadzą nauczyciele 

posiadający przygotowanie w zakresie logopedii  lub logopedii szkolnej; liczba 

uczestników zajęć wynosi od 2 do 4 uczniów;   

16. W  szczególnie   uzasadnionych   przypadkach,   za   zgodą   organu prowadzącego 

szkołę,  zajęcia  specjalistyczne mogą być prowadzone indywidualnie. 

17.  O objęciu  ucznia  zajęciami  dydaktyczno-wyrównawczymi, zajęciami 

specjalistycznymi decyduje dyrektor szkoły. 

18. Udział ucznia  w  zajęciach  dydaktyczno-wyrównawczych, zajęciach 

specjalistycznych trwa  do  czasu  zlikwidowania  opóźnień  w   uzyskaniu osiągnięć 

edukacyjnych wynikających z podstawy  programowej  dla  danego etapu  edukacyjnego  

lub  złagodzenia   bądź   wyeliminowania   zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia 

daną formą pomocy.                     

19. Zakończeniu udzielania pomocy w formie określonej w ust.1 decyduje dyrektor szkoły  

na  wniosek  rodziców  lub nauczyciela prowadzącego  zajęcia  dydaktyczno-

wyrównawcze  lub  zajęcia specjalistyczne,                                       

20. Porad  dla  uczniów,  rodziców   i   nauczycieli   oraz konsultacji dla  rodziców  i  

nauczycieli  udzielają,  w  zależności  od potrzeb, pedagog, nauczyciel posiadający 

przygotowanie w zakresie logopedii  lub  logopedii  szkolnej  oraz  inni nauczyciele   

posiadający    przygotowanie    do    prowadzenia    zajęć specjalistycznych.                                                       

21. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną  organizuje  dyrektor szkoły.      

 Stołówka szkolna. 

22. W  szkole funkcjonuje stołówka szkolna z której mogą korzystać wszyscy uczniowie i 

pracownicy szkoły. 

23.  Każdy uczeń ma prawo do odpłatnego korzystania z obiadów wydawanych w 

stołówce. 

24.  Uczniowie będący w szczególnie trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się za 

pośrednictwem wychowawców lub pedagoga o uzyskanie dofinansowania na obiady ze 

środków Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrówce. 

25. Zadania opiekuńcze szkoły wynikające z ogólnych przepisów bhp:  

1) nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, 

nadobowiązkowych i pozalekcyjnych opiekę sprawują nauczyciele prowadzący zajęcia;  

2) nad bezpieczeństwem uczniów poza terenem szkoły w trakcie wycieczek, biwaków, 

rajdów oraz wyjściach organizowanych przez szkołę czuwają i są odpowiedzialne osoby 

wymienione w karcie wycieczki po zatwierdzeniu przez dyrektora szkoły;  

3) w czasie przerw pomiędzy zajęciami w szkole pełnione są nauczycielskie dyżury 

organizacyjno - porządkowe zgodnie z grafikiem i obowiązującym regulaminem,  

4) w czasie zajęć obowiązkowych uczeń korzysta z wyznaczonych sal lekcyjnych i sprzętu 

umieszczonego w tych salach stosując się do obowiązujących regulaminów, przepisów bhp 

i p.poż., 

5) wychowawca klasy zobowiązany jest do przekazania informacji dotyczącej 

prawidłowego korzystania z pomieszczeń, zachowania ładu, porządku i czystości 

pomieszczeń, bezpieczeństwa własnego i innych osób (ochrony zdrowia własnego i 

innych);  
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6) nauczyciele przedmiotów podczas ćwiczeń, pokazów, doświadczeń udzielają szerokiego 

instruktażu mającego na celu bezpieczne wykorzystanie pomocy i sprzętu;  

7) nauczyciele wychowania fizycznego obowiązani są zwracać uwagę na stopień aktualnej 

sprawności fizycznej i wydolności organizmu uczniów oraz przestrzegać przy tym 

przepisów bhp obowiązujących w sali gimnastycznej;  

8) uczeń ma obowiązek przestrzegania regulaminu szkoły i wewnętrznych zarządzeń 

dyrektora;  

9) dyrektor szkoły zapewnia warunki pracy i nauki zgodne z przepisami bhp., 

26. Warunki pobytu uczniów w szkole:  

1) uczniowie przychodzą do szkoły najdalej na 10 minut przed planowanym 

czasem rozpoczęcia zajęć i opuszczają budynek zaraz po zakończeniu lekcji;  

2) uczniowie dojeżdżający zobowiązani są do przestrzegania harmonogramu 

dowożenia; 

3) uczniowie dojeżdżający i wymagający opieki mogą być objęci opieką 

świetlicową, po utworzeniu w szkole świetlicy;  

4) ze względu na bezpieczeństwo uczniów zabrania się im wychodzenia w czasie 

przerw poza teren szkoły;  

5) uczniowie obowiązani są do zachowania w szkole czystości, ładu i porządku;  

6) w czasie przerw uczniowie przebywają na korytarzach szkolnych lub tarasie 

(w zależności od pogody) - zachowania uczniów nie mogą stwarzać zagrożenia 

bezpieczeństwa i zdrowiu własnemu oraz innych (za bezpieczeństwo uczniów 

w czasie przerw odpowiada nauczyciel dyżurujący);  

7) w budynku szkolnym przy przechodzeniu korytarzem i na klatkach 

schodowych obowiązuje ruch prawostronny;  

8) zabrania się uczniom gromadzenia się w pobliżu drzwi wejściowych do 

budynku, co powoduje tarasowanie ruchu i stwarza zagrożenie wypadkiem - 

uczniowie opuszczają budynek lub wchodzą do niego z zachowaniem pełnego 

bezpieczeństwa;  

9) działania nauczycieli - wychowawców klas w tym nauczycieli dyżurujących 

mają być nakierowane na likwidowanie hałasu;  

10) izby lekcyjne w czasie przerw są zamknięte i wietrzone;  

11) ubrania wierzchnie  uczniowie pozostawiają w szatni szkolnej, które są 

zabezpieczone przez dyżurującą woźną;  

12) w szkole obowiązuje zmiana obuwia na nie rysującej podłogę podeszwie, 

13) w razie zaistnienia wypadku należy bezzwłocznie powiadomić o tym 

wychowawcę klasy, nauczyciela dyżurującego lub innego nauczyciela i 

obowiązkowo dyrektora szkoły;  

14) osoby będące świadkami wypadku lub powiadomione o jego zaistnieniu 

obowiązane są udzielić pierwszej pomocy, poczynić natychmiastowe działania 
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sprowadzające fachową pomoc i powiadomić o fakcie rodziców (opiekunów) 

dziecka i dyrektora szkoły. 

§ 13. 
Nauczyciele i inni pracownicy szkoły. 

 
 

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli, pracowników pedagogicznych oraz pracowników 

obsługi. 

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

określają odrębne przepisy. 

3. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno- wychowawczą i opiekuńczą oraz jest 

odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego 

opiece uczniów. 

4. Do zadań nauczycieli należą czynności w szczególności związane z: 

a. odpowiedzialnością za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, 

b. prawidłowym przebiegiem procesu dydaktycznego, 

c. dbałością o pomoce naukowe i sprzęt szkolny, 

d. dbałość o wystrój i estetykę przydzielonej sali lekcyjnej. 

e. wspieraniem rozwoju psychofizycznego uczniów oraz sprawiedliwym traktowaniem 

wszystkich uczniów, 

f. udzielaniem pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozeznanie 

potrzeb ucznia, 

g. doskonaleniem umiejętności dydaktycznych i podnoszeniem poziomu wiedzy 

merytorycznej. 

5. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych mogą 

tworzyć zespół przedmiotowy. 

6. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez dyrektora szkoły przewodniczący 

zespołu. 

7. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują; 

a. zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów 

nauczania, korelowanie treści nauczanych przedmiotów pokrewnych, a także uzgodnienia 

decyzji w sprawie wyboru programów nauczania. 

b. Organizowanie wewnątrzszkolnego  doskonalenia zawodowego oraz doradztwa 

metodycznego dla początkujących nauczycieli. 

c. Wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów, 

d. Współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich 

wyposażenia, 

e. Wspólne opiniowanie przygotowywanych w szkole innowacji autorskich i 

eksperymentalnych programów nauczania. 

 

§ 14. 
Nauczyciele wychowawcy. 

 
 

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale  tworzą zespół,  którego  zadaniem  

jest  w  szczególności   ustalenie   zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz 

jego modyfikowanie w  miarę potrzeb.    
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2. Zadaniem wychowawcy klasowego jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, 

a w szczególności: 

a) Tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz 

przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie. 

b) Inspirowanie i wspomaganie zespołowych działań uczniów. 

c) Podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów 

oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej. 

3. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa wyżej: 

a) Otacza indywidualną opieką każdego wychowanka. 

b) Planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego 

rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski 

c) Ustala formy i treści tematyczne zajęć przeznaczonych do dyspozycji wychowawcy. 

d) Współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie uzgadniając z nimi i koordynując 

ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna 

jest indywidualna opieka – dotyczy to uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i tych z 

różnymi trudnościami i niepowodzeniami. 

e) Utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo- 

wychowawczych swoich wychowanków, okazania pomocy rodzicom w ich działaniach 

wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach. 

Włącza rodziców w życie szkoły. 

f) Współpracuje ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu 

potrzeb i trudności, także zdrowotnych, oraz zainteresowań i uzdolnień uczniów. 

 

4. Wychowawca planując pracę wychowawczą w swojej klasie opracowuje koncepcję pracy 

wychowawczej, ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji 

wychowawcy. Wychowawca powinien: 

a) Zapoznać się z systemem wychowawczym szkoły, uświadamiając sobie jasno cel i 

zadania wychowawcze wynikające z badań diagnostycznych wykonywanych na terenie 

danej szkoły. 

b) Postawić diagnozę klasy i ocenić: 

1) stan zdrowotny uczniów 

2) możliwości intelektualne i umiejętności uczniów oraz zastanowić się wspólnie z 

nauczycielami uczącymi w tej klasie nad sposobami pobudzania aktywności 

intelektualnej poszczególnych uczniów i sposobami jej realizacji poprzez zajęcia 

pozalekcyjne, wyrównawcze itp. 

3) poziom przystosowania społecznego poszczególnych uczniów , 

4) środowisko rodzinne ucznia, 

5) środowisko szkolne. 

c) Uświadomić sobie swoje możliwości pedagogiczne niezbędne do realizacji stawianych 

celów wychowawczych. 

d) Wychowawca klasy na zlecenie dyrektora szkoły oraz w wyniku uchwał rady 

pedagogicznej realizuje ponadto inne, bardziej szczegółowe zadania, np. prowadzenie 

dokumentacji klasy, składanie dwa razy do roku sprawozdań z  przebiegu i efektu pracy z 

klasą, rodzicami, innymi nauczycielami i specjalistami. 

e) Wychowawca klasy ustala częstotliwość i organizuje kontakty z rodziców z innymi 

nauczycielami. 

f) W swojej pracy nauczyciel- wychowawca, szczególnie początkujący, otrzymuje pomoc ze 

strony dyrekcji szkoły, rady pedagogicznej, doradców metodycznych, zespołów 

przedmiotowych. Ma prawo korzystać z pomocy materialnej i metodycznej właściwych 
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placówek, instytucji naukowych i oświatowych. Początkującemu nauczycielowi- 

wychowawcy rada pedagogiczna przydziela opiekuna.  

§ 15. 
Zasady rekrutacji. 

 

 

      Zasady rekrutacji do szkoły regulują przepisy w sprawie warunków przyjmowania do 

szkół -Rozporządzenie MENiS z dnia 20 II 2004 r. (Dz.U.  2004/26/232)  w sprawie  

warunków  i  trybu   przyjmowania   uczniów   do   szkół publicznych oraz przechodzenia z 

jednych typów szkół do innych. 

  

1. Obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne dzieci w wieku 6 lat z obwodu 

szkoły realizowane jest w Samorządowym Przedszkolu „Pod Wesołym Ekoludkiem” 

w Dręszewie. 

2. Obowiązek, o którym mowa w ust.1, rozpoczyna się z początkiem  roku szkolnego w 

tym roku kalendarzowym, w którym dziecko  kończy  6  lat.   

3. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

wychowaniem przedszkolnym może być objęte  dziecko  w  wieku powyżej 6 lat, nie 

dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym  roku kalendarzowym, w którym 

dziecko kończy 10 lat.  Obowiązek  szkolny  tych  dzieci  może  być  odroczony  do  

końca  roku  szkolnego  w   tym   roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 

lat.       

4. Rodzice dziecka podlegającego  obowiązkowi,  o  którym mowa w ust.1, są 

obowiązani  dopełnić  czynności  związanych  ze zgłoszeniem dziecka do 

przedszkola, a także zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia. 

5. Kontrolowanie spełniania obowiązku, o którym mowa  w  ust.1, należy do zadań 

dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której  dziecko mieszka. 

6.  Dyrektor przedszkola  jest obowiązany  powiadomić  dyrektora  szkoły,  w obwodzie  

której  dziecko mieszka, o spełnianiu przez dziecko obowiązku, o którym  mowa  w  

ust.1, w tym przedszkolu oraz  o  zmianach  w tym zakresie.        

7. Do  klasy  pierwszej  szkoły  podstawowej  przyjmowane  są dzieci, które w danym 

roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im rozpoczęcia spełniania 

obowiązku szkolnego, a  także  dzieci  w stosunku do których podjęto decyzję o 

wcześniejszym przyjęciu do  szkoły. 

8. Na wniosek rodziców naukę  w  szkole  podstawowej  może także rozpocząć dziecko, 

które przed dniem  1  września  kończy  6  lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną 

dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej.   . 

9. W uzasadnionych przypadkach rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może 

być odroczone, nie dłużej niż o jeden rok. 

10. Decyzję o wcześniejszym  przyjęciu  dziecka  do  szkoły  podstawowej podejmuje 

dyrektor szkoły  po  zasięgnięciu  opinii  publicznej  poradni psychologiczno-

pedagogicznej. Dziecko, które zostało wcześniej  przyjęte do szkoły podstawowej, 

jest zwolnione  z  obowiązku,  o  którym  mowa  w ust.1. 

11. Do szkoły przyjmuje się: 

a. z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, 

b. na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem 

danej szkoły, jeżeli w klasie są wolne miejsca. Przyjęcie dziecka spoza obwodu 

wymaga zawiadomienia dyrektora szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka oraz 

informowania go o spełnianiu przez ucznia obowiązku szkolnego 
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12. Za spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub obowiązku 

szkolnego uznaje się również udział dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w    

stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, organizowanych   

zgodnie z odrębnymi przepisami.     

13.  Na wniosek rodziców dyrektor szkoły, może zezwolić na spełnianie przez dziecko 

obowiązku,  o  którym  mowa  w ust  1,  poza  oraz określić warunki jego spełniania,  

uwzględniając  konieczność  uzyskania przez dziecko przed rozpoczęciem spełniania 

obowiązku  szkolnego  opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.   

14. Na wniosek  rodziców  dyrektor    szkoły  podstawowej  w obwodzie  której  dziecko  

mieszka i do  której  dziecko  uczęszcza,  może  zezwolić   na spełnianie przez 

dziecko obowiązku szkolnego  poza  szkołą  oraz  określa  warunki  jego  spełniania.   

Dziecko spełniając obowiązek  szkolny  w  tej formie może otrzymać świadectwo  

ukończenia  poszczególnych  klas  danej szkoły lub ukończenia tej szkoły na 

podstawie egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych przez szkołę, której 

dyrektor zezwolił  na  taką  formę spełniania obowiązku szkolnego lub nauki.          

 

                                                         
 

§ 16. 
Prawa i obowiązki uczniów.   

 
1. Uczeń ma prawo do: 

a. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej, 

b. opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, 

ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i 

poszanowanie godności osobistej, 

c. w szczególności do respektowania praw zawartych w Konwencji o prawach  dziecka, 

d. korzystanie z doraźnej pomocy finansowej, 

e. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno- wychowawczym, 

f. swobodnego wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia szkoły, a 

także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza to dobra innych osób, 

g. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 

h. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów 

w nauce, skorzystania z tygodnia czasu na przygotowanie się do pisemnej pracy 

sprawdzającej, która obejmie  obszerniejszy zasób wiedzy, 

i. w przypadku trudności w nauce może zwrócić się do nauczyciela przedmiotu o 

indywidualną pomoc w nauce i uzyskać ją w formie: 

 instruktażu dotyczącego sposobu uczenia się, 

 podaniu go, kontrolowanej przez nauczyciela, koleżeńskiej opiece dobrego ucznia, 

 wyjaśnienia mu wybranej partii materiału, 

 częstszej kontroli i cząstkowej oceny stanu wiedzy ucznia, 

 skierowanie do zespołu wyrównawczego, 

j. korzystanie z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego, 

k. korzystanie z pomocy dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć 

pozalekcyjnych 

 w trosce o społeczną własność majątku szkolnego uczeń winien otaczać go troskliwą 

opieką, za dokonane zniszczenie odpowiadając uczciwie, a rodzice zobowiązani są od 
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naprawienia szkody lub rekompensaty finansowej w formie opłaty na konto rady 

rodziców, 

l. wpływanie na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszenie się w 

organizacjach działających w szkole,  

 współuczestniczenie w tworzeniu programu pracy szkoły przez zgłaszanie swoich 

spostrzeżeń, wniosków oraz pomysłów dotyczących życia szkoły, 

 rada samorządu szkolnego ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach rady pedagogicznej. 

 

 

 

2. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły, a 

zwłaszcza dotyczących: 

a. systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w życiu 

szkoły, 

 uczniowie uczestniczą w pracach na rzecz szkoły  - utrzymanie ładu, porządku   

w szkole i na terenie przyszkolnym, 

 uczestniczą w apelach szkolnych i innych imprezach organizowanych przez 

szkołę, 

 zobowiązani są do pełnienia dyżurów na stołówce, korytarzach i łazienkach wg 

harmonogramu ustalonego przez Samorząd Uczniowski, 

b. przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli 

i innych pracowników szkoły: 

 uczeń Szkoły Podstawowej im. C. K. Norwida pozdrawia nauczycieli i innych 

pracowników szkoły na terenie placówki i poza nią, 

 uczniowie klas starszych pomagają i opiekują się młodszymi kolegami, 

  uczą odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój. 

 

 

3. Ucznia naszej szkoły obowiązuje strój uczniowski: 

 

a. codzienny – schludny, funkcyjny, nie krępujący czynności szkolnych. Zabrania się ze 

względu  na bezpieczeństwo noszenia obuwia na wysokim obcasie i śliskich podeszwach, 

b. odświętny – w kolorystyce typowo szkolnej – granat i biel. 

c. chorąży i asysta pocztu sztandarowego powinni być ubrani odświętnie,  

 uczeń: ciemne spodnie, biała koszula,  

 uczennice: białe bluzki i ciemne spódnice. 

 

§ 17. 
  Składanie skarg w przypadku naruszenia praw ucznia. 

 

1.  W przypadku naruszenia praw ucznia skargi mogą złożyć: 

a. uczeń do samorządu uczniowskiego, wychowawcy, pedagoga,  dyrektora 

szkoły, 

b. rodzic (prawny opiekun) do wychowawcy, pedagoga, dyrektora szkoły, 

c. wychowawca do pedagoga, dyrektora szkoły, 

d. pedagog do dyrektora szkoły, 

e. członkowie samorządu uczniowskiego do opiekuna samorządu, pedagoga, 

dyrektora szkoły. 
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2. Składanie skarg odbywa się w formie: 

a. ustnej, 

b. pisemnej. 

3.  Skargi rozpatruje dyrektor szkoły wraz z powołanym zespołem, w skład którego 

wchodzą: 

a. dyrektor szkoły, 

b. pedagog, 

c. opiekun samorządu uczniowskiego. 

4. W przypadku rażącego naruszenia praw ucznia lub Konwencji o prawach  dziecka, 

uczeń lub jego prawny opiekun ma prawo:  

a) wnieść pisemną skargę bezpośrednio do dyrektora szkoły, 

b) powiadomić rzecznika praw ucznia w Kuratorium Oświaty w Warszawie. 

5. W przypadku stwierdzenia naruszenia praw ucznia stosowną decyzję podejmuje 

dyrektor szkoły. 

6. Dyrektor szkoły udziela osobie zainteresowanej odpowiedzi pisemnej w terminie 14 

dni od daty wpłynięcia skargi. 

7. Wszystkie złożone skargi i sposoby ich załatwienia są dokumentowane. 

8. W przypadku niezadowalającego sposobu załatwienia sprawy dyrektor szkoły 

wskazuje skarżącym pozostałe instytucje i organy rozpatrujące skargi.  

9. Uczeń i jego rodzice mają prawo zwrócić się o pomoc, w szczególności w sprawach 

dotyczących praw ucznia i rodzica, do Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Rzecznika 

Praw Obywatelskich lub Rzecznika Praw Dziecka. Dyrektor ułatwia ten kontakt 

poprzez upublicznienie w szkole informacji o adresach ww. organów i instytucji. 

 

 

 

§ 18. 
Rodzaje nagród i kar oraz tryb odwoływania się od nich. 

 

 
 

NAGRODY: 

1. Za pilność w nauce, systematyczne uczęszczanie do szkoły, wzorową postawę wobec 

innych, indywidualne osiągnięcia w różnych dziedzinach oraz społeczne zaangażowanie, 

uczniowie mogą być nagradzani: 

a. pochwałą nauczyciela, 

b. pochwałą wychowawcy klasy,  

c. pochwałą dyrektora wobec klasy, 

d. pochwałą dyrektora wobec społeczności uczniowskiej, 

e. listem pochwalnym wręczonym na uroczystym podsumowaniu pracy dydaktyczno- 

wychowawczej za I- semestr, 

f. nagrodą książkową, 

g. nagrodą rzeczową, 

h. uczeń w klasach IV-VI otrzymuje promocję lub kończy szkołę z wyróżnieniem, jeśli 

uzyska w wyniku rocznej klasyfikacji co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ze 

sprawowania. Uczeń wyróżniony otrzymuje świadectwo z biało-czerwonym paskiem 

pionowym i nadrukiem „z wyróżnieniem”. 
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i. uczniowie klas IV-VI, którzy uzyskali na koniec roku szkolnego średnią ocen co najmniej 

4,75 bez ocen dostatecznych i co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania otrzymują 

nagrody książkowe. 

j. uczniowie klas III i VI  na koniec roku szkolnego otrzymują pamiątkowe dyplomy, 

k. uczniowie klasy I-III, którzy uzyskali pozytywną ocenę osiągnięć przewidzianych 

programowo na koniec roku szkolnego, otrzymują dyplomy uwzględniające we wpisie  

szczególnie mocne strony dziecka. dla uczniów z bardzo wysokimi osiągnięciami 

edukacyjnymi przewiduje się nagrody książkowe. 

l. uczniowie klas I-VI, którzy na koniec roku szkolnego legitymują się 100% frekwencją 

otrzymują pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe. 

m. wybór prymusa szkoły z uczniów kończących szkołę i wpisanie do kroniki szkolnej, 

n. decyzję o w/w formach honorowania podejmują nauczyciele wchodzący w skład rady 

pedagogicznej. Wnioskodawcami może być Samorząd Uczniowski lub Rada Rodziców. 

2. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów dziecka) o 

przyznanej mu nagrodzie lub zastosowanej wobec niego karze. 

 

KARY: 
3. Za zachowanie niezgodne ze statutem i wewnętrznymi regulaminami szkoły, wobec 

ucznia mogą być stosowane kary: 

a. ustne upomnienie wychowawcy klasy, 

b. upomnienie  ucznia przez wychowawcę z jednoczesnym wpisaniem uwagi do dziennika, 

c. ustne upomnienie dyrektora szkoły,  

d. upomnienie dyrektora szkoły udzielone wobec społeczności uczniowskiej, 

e. nagana dyrektora szkoły udzielona wobec społeczności uczniowskiej z ostrzeżeniem o 

konsekwencjach dyscyplinarnych  w przypadku powtórzenia się występku, z 

jednoczesnym dołączeniem notatki do akt ucznia i powiadomieniem rodziców,  

f. decyzją rady pedagogicznej zawieszenie prawa do: 

1) udziału w zajęciach pozalekcyjnych, 

2) do reprezentowania szkoły na zewnątrz, 

3) do korzystania z niektórych form opieki socjalnej, 

g. pisemne powiadomienie rodziców o nie wypełnianiu obowiązków ucznia, 

h. decyzją dyrektora szkoły przeniesienie do równoległej klasy w swojej szkole, 

i. na podstawie uchwały rady pedagogicznej przeniesienie do innej szkoły za zgodą 

kuratora oświaty w przypadku braku skuteczności dotychczas zastosowanych środków 

wychowawczych, 

j. usunięcie ze szkoły, jeśli nie podlega obowiązkowi szkolnemu. 

3. Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą ucznia. 

 

 

TRYB ODWOŁAWCZY: 

 

4. Od nałożonej przez wychowawcę kary, uczeń, jego rodzice lub przedstawiciele 

samorządu uczniowskiego mogą w formie pisemnej, odwołać się do dyrektora szkoły w 

terminie 2 dni od uzyskania kary. 

5. Dyrektor w porozumieniu z pedagogiem szkoły i przewodniczącym samorządu szkolnego, 

a w szczególnych przypadkach z powołanymi przez siebie przedstawicielami rady 

pedagogicznej, rozpatruje odwołanie w ciągu 3 dni i postanawia: 

a. oddalić odwołanie podając pisemne uzasadnienie, 

b. odwołać karę, 
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c.   zawiesić warunkowo wykonanie kary. 

6. Od decyzji podjętej przez dyrektora szkoły odwołanie nie przysługuje. 
  

7. Indywidualne spory między rodzicami i nauczycielem rozstrzyga dyrektor szkoły. 

 

8. Od każdej kary określonej nałożonej przez wychowawcę uczeń lub jego rodzice 

(opiekunowie) mogą odwołać się na piśmie do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od dnia 

skutecznego zawiadomienia rodziców (opiekunów) o ukaraniu.  

9. Od decyzji Dyrektora Szkoły o zastosowaniu wobec ucznia kary rodzice (opiekunowie) 

mogą w terminie 7 dni od dnia skutecznego zawiadomienia o karze odwołać do 

Mazowieckiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Szkoły.  

10. Dopuszcza się możliwość czasowego wstrzymania kary przez dyrektora szkoły w razie 

poręczenia za ukaranego przez wychowawcę lub innego nauczyciela szkoły.  

 

§ 19. 
Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów oraz przeprowadzenie 

egzaminów i sprawdzianów. 

 
1. Formułowanie przez nauczyciela wymagań edukacyjnych: 

  
1)     nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich 

rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z 

realizowanego przez siebie programu nauczania, o sposobach sprawdzania osiągnięć 

edukacyjnych oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej  

oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

2)     nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni 

psychologicznej lub innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne 

do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego 

stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu 

się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, 

3)     w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do 

indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na 

podstawie tego orzeczenia, 

4)     informacja o obniżeniu wymagań edukacyjnych powinna być zapisana 

w dzienniku lekcyjnym przez wychowawcę do wiadomości nauczycieli uczących 

przedmiotów, co do których stwierdzono konieczność obniżenia wymagań, 

5)     w uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z 

zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej. Decyzję o 

zwolnieniu ucznia z tych zajęć podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o 

ograniczonych możliwościach uczestniczenia w nich, wydanej przez lekarza 

rodzinnego, na czas określony w tej opinii, 

6)     dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie 

opinii poradni specjalistycznej zwalnia ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją 

rozwojową z nauki drugiego języka obcego z zastrzeżeniem ust. 7. Zwolnienie może 

dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły, 

7)     w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może 

nastąpić na podstawie tego orzeczenia, 
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8)     w przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania 

zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się  „ zwolniona/zwolniony”, 

2. Ocenianie bieżące. 

1) Bieżące ocenianie wiedzy i umiejętności uczniów w klasach I-III dokonywane 

jest według następującej skali osiągnięć: 

- wspaniale   (6) 

- bardzo dobrze   (5) 

- radzisz sobie  (4) 

- pracuj więcej  (3) 

- masz problemy  (2) 

Odpowiednik cyfrowy przyporządkowany każdemu określeniu w/w skali wpisywany  

 jest do dziennika lekcyjnego. 

Może być w postaci: 

-krótkiej recenzji, np.: bogaty język, poprawnie zbudowane zdania, kształtne pismo, 

ciekawe pomysły prac, logiczny tok myślenia, biegłe liczenie, popracuj nad pismem. 

Dotyczy to wybranych przez nauczyciela prac pisemnych, 

- wyrażone gestem, mimiką (nauczyciel wskazuje palcem miejsce, w którym uczeń 

popełnił błąd lub uśmiechem wyraża zadowolenie np. z wypowiedzi ucznia), 

- prace i sprawdziany mogą być punktowane lub prawidłowe wykonanie zadania 

potwierdzone znakiem „+” a złe wykonanie znakiem „ – „  

- ustna ocena wobec całej klasy (pochwała) lub indywidualnie. 

  

w klasach I-III bieżące ocenianie zachowania to: 

-obserwacja dziecka w różnych sytuacjach,  

-rozmowa z dzieckiem,  

-wywiad z rodzicami, 

-rozpoznawanie przeżyć dziecka poprzez organizowane zabawy, gry, ćwiczenia, 

rysowanie,  malowanie, lepienie, poprzez muzykę, scenki dramowe, teatralne, 

-zaobserwowanie różnorodnych reakcji ucznia, 

-w pierwszej klasie nauczyciel dokonuje diagnozy rozwoju społeczno-emocjonalnego 

dziecka, szczególnie zwraca uwagę na zachowania ucznia związane z przystosowaniem 

do szkoły, nauki i kolegów, koleżanek. 

w klasach I-III bieżące ocenianie z zachowania: 

-odbywa się każdego dnia w trakcie zajęć szkolnych, 

-polega na stałym informowaniu ucznia o jego aktywności i wysiłku, wyraźnie 

wskazuje osiągnięcia i to, co ma dziecko jeszcze wykonać, usprawnić, 

-to ocena bez porównania z osiągnięciami innych uczniów,  

-to słowna ocena motywująca do aktywności i wysiłku. 

 

2)        w klasach IV – VI ustala się oceny według następującej skali i 

przyporządkowanych im poziomów wymagań: 
  

Poziom wymagań Stopień Notacja 

wykraczający celujący 6 

dopełniający bardzo dobry 5 

rozszerzający dobry 4 

podstawowy dostateczny 3 

konieczny dopuszczający 2 

- niedostateczny 1 
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3. Klasyfikowanie śródroczne i roczne. 

1)  Klasyfikowanie śródroczne i roczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia, ustaleniu śródrocznych (rocznych) ocen klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych i śródrocznej (rocznej) oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

2)  Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego 

na zakończenie pierwszego półrocza nauki. 

3)  Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że osiągnięcia edukacyjne 

ucznia uniemożliwiają lub utrudniają kontynuację nauki, szkoła powinna stworzyć 

uczniowi szansę uzupełnienia braków (np. zajęcia wyrównawcze w miarę możliwości 

finansowych placówki). 

4)  Ocenianie klasyfikacyjne śródroczne i roczne w klasach I – III oraz promowanie : 

a) ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna jest oceną opisową; 

b) śródroczna ocena osiągnięć edukacyjnych z poszczególnych edukacji 

(polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, artystycznej, fizycznej) 

określona jest poziomami:  

 poziom bardzo wysoki,  

 poziom wysoki, 

 poziom średni,  

 poziom niski, 

 poziom bardzo niski, 
c) ocena klasyfikacyjna końcowo roczna formułowana jest w zdania opisujące 

stan wiedzy i umiejętności ucznia w poszczególnych edukacjach.    

d) ocena końcowo roczna ucznia promowanego do klasy następnej zawiera 

sformułowanie: 

 ,, Osiągnięcia edukacyjne ucznia (uczennicy) oceniam pozytywnie .”, 

e) uczeń klasy I-III, który nie osiągnął wymagań koniecznych powinien 

powtórzyć klasę.  

f) decyzja o nie promowaniu ucznia powinna być poparta opinią poradni 

psychologiczno-pedagogicznej,   

g)    ocena końcoworoczna ucznia, który nie osiągnął wymagań koniecznych 

zawiera sformułowanie:  „Osiągnięcia edukacyjne ucznia ( uczennicy ) 

oceniam negatywnie”. 

h) uczeń klasy I-III, który nie osiągnął wymagań koniecznych powinien 

powtórzyć klasę, 

i) decyzja o nie promowaniu ucznia powinna być poparta opinią poradni 

psychologiczno- -pedagogicznej,      

j) ocena końcoworoczna ucznia, który nie osiągnął wymagań koniecznych 

zawiera sformułowanie ,, osiągnięcia edukacyjne ucznia ( uczennicy ) oceniam 

negatywnie”. 
 

4. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne w klasach IV – VI 

ustala się w stopniach według skali:  

 

 stopień celujący            – 6, 

 stopień bardzo dobry   – 5, 

 stopień dobry                – 4, 

 stopień dostateczny      – 3, 

 stopień dopuszczający – 2, 

 stopień niedostateczny – 1. 
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5. Śródroczną ocenę klasyfikacyjną i roczną ocenę klasyfikacyjną z 

zachowania  ustala się według następującej skali: 

 

-          wzorowe 

-          bardzo dobre 

-          dobre 

-          poprawne 

-          nieodpowiednie 

-      naganne. 

 

6. Ocena ze sprawowania nie może mieć wpływu na: 

a) oceny z zajęć edukacyjnych, 

b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 

7. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna. 

8. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć 

edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie 

semestrze programowo wyższym, szkoła powinna w miarę możliwości stworzyć 

uczniowi szansę uzupełnienia braków. 

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

edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu 

nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu 

przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. 

10. Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności na 

zajęciach może zdawać egzamin klasyfikacyjny. 

11. Na prośbę ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nie 

usprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców rada pedagogiczna może wyrazić zgodę 

na egzamin klasyfikacyjny. 

12. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie 

odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający 

obowiązek szkolny poza szkołą. 

13. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii 

zimowych, jeżeli uczeń jest nie klasyfikowany w I semestrze lub w ostatnim tygodniu 

ferii letnich, jeżeli brak było podstaw do wystawienia oceny klasyfikującej na koniec 

roku szkolnego. 

14. Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony z uczniem i jego 

rodzicami. 

15. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą: 

a. dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko – jako 

członek komisji, 

b. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący, 

c. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako 

członek komisji. 

16. Uczeń klasy I-III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli 

jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie. 

17. Ucznia klasy I-III można pozostawić na drugi rok w tej samej klasie tylko w 

wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych opinią wydaną przez poradnię 

psychologiczno-pedagogiczną oraz za pisemną zgodą rodziców. 

18. Uczeń klasy czwartej i piątej otrzymuje promocję do klasy programowo 

wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie 
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nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne końcoworoczne wyższe od stopnia 

niedostatecznego. 

19. Uczeń, który nie spełnił wymogów określonych w ust. 9 nie otrzymuje 

promocji i powtarza tę samą klasę. 

20. Uczeń, z wyjątkiem ucznia klasy programowo najstarszej, który w wyniku 

końcoworocznej klasyfikacji otrzymał ocenę niedostateczną z jednych zajęć 

edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada 

pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć 

edukacyjnych. 

21. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia klas IV – V, który w wyniku rocznej 

klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych może zdawać 

egzamin poprawkowy,  mogą złożyć pisemną prośbę o egzamin poprawkowy do 

dyrektora szkoły najpóźniej na jeden dzień przed plenarnym posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej. 

22. Egzamin poprawkowy składa się z dwóch części: pisemnej oraz ustnej, z 

wyjątkiem egzaminu z muzyki, plastyki, informatyki, techniki oraz wychowania 

fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń 

praktycznych. 

23. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim 

tygodniu ferii letnich. 

24. Egzamin poprawkowy  przeprowadza komisja powołana przez dyrektora 

szkoły. W skład komisji wchodzą: 

a. dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako 

przewodniczący komisji, 

b. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący, 

c. nauczyciel prowadzący takie same zajęcia lub pokrewne – jako członek komisji. 

25. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, może być zwolniony z 

udziału w pracach komisji na własną prośbę lub z 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 porozumieniu z dyrektorem tej 

szkoły. 

26. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół 

zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu 

oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i 

zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 

27. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego 

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

określonym przez dyrektora szkoły. 

28. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do 

klasy wyższej i powtarza klasę. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada 

pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, 

który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych. 

29. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli na zakończenie klasy programowo 

najwyższej tj. klasy szóstej uzyskał oceny wyższe od oceny niedostatecznej oraz jeżeli 

przystąpił  do egzaminu sprawdzającego 

30. Egzamin sprawdzający ma charakter powszechny i obowiązkowy. 

31. Egzamin sprawdzający przeprowadza się w terminie ustalonym przez komisję 

okręgową. 
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32. Uczniowie z potwierdzonymi dysfunkcjami mają prawo przystąpić do 

egzaminu sprawdzającego w formie dostosowanej do ich dysfunkcji. 

33. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu sprawdzającego w wyznaczonym 

terminie albo przerwał ten sprawdzian, przystępuje do niego w dodatkowym terminie 

określonym przez dyrektora komisji okręgowej. 

34. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu sprawdzającego 

w dodatkowym terminie albo przerwał ten sprawdzian, przystępuje do niego w 

kolejnym terminie określonym przez dyrektora komisji okręgowej. 

35. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu sprawdzającego w terminie do dnia 31 

sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej oraz przystępuje do 

egzaminu w następnym roku. 

36. Wynik egzaminu sprawdzającego odnotowuje się na świadectwie ukończenia 

szkoły. Wynik nie wpływa na ukończenie szkoły. 

§ 20. 
Zasady informowania rodziców (prawnych opiekunów) o postępach 

i trudnościach w nauce, o przewidywanych i wystawionych ocenach 

śródrocznych i rocznych. 
 

1.     Rodzice (prawni opiekunowie) informowani są o ocenach cząstkowych 

z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz o zachowaniu ucznia: 

a. w trakcie  bezpośrednich rozmów z nauczycielami podczas „dni  otwartych”; terminy 

tych spotkań ustalane są na początku każdego roku szkolnego lub w innym czasie, 

b. w czasie zebrań z rodzicami, 

c. przez wpisy w zeszytach przedmiotowych lub Dzienniczkach Ucznia, 

d. poprzez podpisywanie sprawdzonych i ocenionych prac pisemnych, 

e. poprzez bezpośrednie rozmowy telefoniczne (w sprawach szczególnie ważnych), 

f. listownie, gdy zawiodą inne metody kontaktu z rodzicami.  

2.     Informacja o ocenach śródrocznych z poszczególnych przedmiotów i o ocenie 

zachowania przekazywane są rodzicom na obowiązkowych zebraniach rodziców: 

a. w formie ustnej dla klas 1-3, 

b. w formie pisemnej  dla klas 4-6 

3. Przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej 

wychowawca jest zobowiązany osobiście poinformować uczniów klas IV – VI i ich 

rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla nich ocenach 

niedostatecznych, a w klasach I – III  o niezadawalającym poziomie osiągnięć 

edukacyjnych, na jeden miesiąc przed terminem klasyfikacyjnego posiedzenia Rady 

Pedagogicznej. 

4.   Wychowawca dokumentuje przeprowadzoną rozmowę w dzienniku lekcyjnym, a 

rodzice (prawni opiekunowie) potwierdzają tę informację złożeniem podpisu. W 

sytuacji gdy rodzice nie zgłoszą się w wyznaczonym terminie do nauczyciela 

wychowawcy, informacja przekazywana jest listem poleconym za potwierdzeniem 

odbioru. Brak kontaktu rodziców z wychowawcą w ciągu 2 tygodni od dnia wysłania 

informacji jest równoznaczny z akceptacją planowanej oceny.  

5.  W klasach I-III dokument informujący rodziców (prawnych opiekunów) 

o nieosiągnięciu przez ucznia wymagań koniecznych i propozycji niepromowania 

zawiera uzasadnienie nauczyciela, zgodę (lub jej brak) rodzica (prawnego opiekuna) 

na niepromowanie dziecka potwierdzoną podpisem. 

6.  Na dwa tygodnie przed śródroczną i roczną radą klasyfikacyjną uczniowie klas IV – 

VI otrzymują pisemną informację zwrotną o planowanych ocenach z poszczególnych 
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przedmiotów oraz o ocenie zachowania, a uczniowie klas  I  - III otrzymują pisemną 

informację zwrotną o planowanej ocenie opisowej osiągnięć edukacyjnych  według 

ustalonych poziomów i opisowej ocenie z zachowania. Rodzice (prawni opiekunowie) 

potwierdzają tę informację złożeniem podpisu.  

 

§ 21. 
Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej 

zachowania. 
 

  1.  Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą odwołać się od proponowanej 

rocznej oceny z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych  składając 

pisemny wniosek z uzasadnieniem do nauczyciela prowadzącego te zajęcia, najpóźniej 

na 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, jeśli spełnione są 

następujące warunki: 

      1)     na uzyskaną ocenę mogły mieć wpływ: 

a. rozpad rodziny, 

b.  poważna choroba ucznia lub najbliższego członka rodziny, 

c. śmierć najbliższego członka rodziny (rodzice, rodzeństwo), 

      2)     ocenę śródroczną uczeń miał co najmniej taką, jak proponowana roczna. 

  

2.     Jeśli uczeń spełnia te warunki, to: 

a. nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w porozumieniu z uczniem, jego 

rodzicami (prawnymi opiekunami) i wychowawcą klasy wyznacza termin, 

formę i zakres wymagań w celu poprawy oceny,  

b. poprawa musi się odbyć przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady 

pedagogicznej, 

c. pozytywny wynik poprawy powoduje, że nauczyciel podwyższa 

proponowaną ocenę, 

d. gdy uczeń nie sprosta wymaganiom ustalonym w celu poprawy oceny, 

ocena z danych zajęć edukacyjnych pozostaje bez zmian, a uczeń traci 

możliwość składania dalszych zastrzeżeń. 

  

3.     W przypadku, gdy uczeń lub jego rodzice nie zgadzają się z proponowaną 

roczną oceną klasyfikacyjną zachowania, mogą złożyć pisemny wniosek  

z uzasadnieniem do wychowawcy klasy, najpóźniej na 7 dni przed klasyfikacyjnym 

posiedzeniem rady pedagogicznej, jeśli uczeń spełnia następujące warunki: 

1)     na uzyskaną ocenę mogły mieć wpływ: 

a. rozpad rodziny, 

b. poważna choroba ucznia lub najbliższego członka rodziny, 

c. śmierć najbliższego członka rodziny (rodzice, rodzeństwo), 

2)     nie popełnił czynu karalnego w rozumieniu „Ustawy o postępowaniu 

w sprawach nieletnich” z dn. 26.10.1982 r. 

3)     otrzymał oceny śródroczną  zachowania co najmniej taką, jak proponowana 

roczna. 

  

4.    Jeśli uczeń spełnia te warunki, to: 
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a. wychowawca klasy przedstawia odwołanie ucznia na klasyfikacyjnym 

posiedzeniu rady pedagogicznej, uzasadnia zaproponowaną przez siebie ocenę 

klasyfikacyjną zachowania oraz poddaje ją pod dyskusję, 

b. rada pedagogiczna zwykłą większością głosów decyduje o ostatecznej rocznej 

ocenie klasyfikacyjnej zachowania ucznia. 

 

§ 22. 
Warunki i tryb poprawiania ocen ustalonych niezgodnie z przepisami prawa. 

 

1.   Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą, w terminie nie później niż 7 

dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zgłosić zastrzeżenia do 

dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub 

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

  

2.   W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 

lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami 

prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 

1)     w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – 

przeprowadza pisemny i ustny sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala 

roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 

2)     w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną 

ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

3)     termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, 

uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). 

  

3.   W skład komisji wchodzą: 

1)     w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

-           dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko 

kierownicze – jako przewodniczący komisji, 

-           nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 

-           dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, 

prowadzący takie same zajęcia edukacyjne; 

2)       w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

-           dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko 

kierownicze – jako przewodniczący komisji, 

-           wychowawca klasy, 

-           wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia 

edukacyjne w danej klasie, 

-           pedagog, 

-           przedstawiciel samorządu uczniowskiego, 

-           przedstawiciel rady rodziców. 

  

4.   Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w 

pracy komisji na prośbę własną lub innych, w szczególnie uzasadnionych przypadkach. W 

takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same 

zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole 

następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. 
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5.   Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz 

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od oceny ustalonej 

wcześniej. 

  

6.   Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

  

7.   Z prac komisji sporządza się protokół, zawierający w szczególności: 

  

1)     w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

-           skład komisji,  

-           termin sprawdzianu, 

-           zadania (pytania) sprawdzające, 

-           wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. 

2)     w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

-            skład komisji, 

-            termin posiedzenia komisji, 

-            wynik głosowania, 

-            ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

  

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

wiadomości i umiejętności w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w 

dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

  

d. Przepisy ust. 1-8 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z 

zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do 

zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. 

W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

 

 

 

§ 23. 
Wewnątrzszkolny system  oceniania. 

 

1. W szkole obowiązuje WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) 

zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2004 r. 

w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 

i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach 

publicznych stanowiący Załącznik nr 1 do Statutu. 

2. Wychowawcy klasowi mają obowiązek zapoznać uczniów z WSO w terminie 14 

dni od rozpoczęcia roku szkolnego, a rodziców w czasie pierwszego zebrania 

klasowego. Powyższy fakt ma być udokumentowany złożeniem odpowiednich 

podpisów i zapisów w dokumentacji szkolnej. 

3. Założenia ogólne WSO: 

a) ocenianie opiera się na wymaganiach edukacyjnych określonych w podstawie 

programowej i programach nauczania ustalonych dla poszczególnych przedmiotów. 

b) ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje formułowanie wymagań edukacyjnych, 

niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

c) ocenianie jest procesem zbierania informacji o postępach edukacyjnych ucznia, 
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d) ocenianie ma na celu pomóc uczniowi w samodzielnym rozwoju i motywować do 

dalszej pracy, 

e) ocenianie dostarcza rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji  o 

postępach, trudnościach i szczególnych uzdolnieniach ucznia, 

f) ocenianie umożliwia nauczycielom doskonalenie organizacji i metod pracy 

dydaktyczno-wychowawczej, 

g) ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia i zachowanie ucznia, 

h) bieżące, śródroczne i roczne ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania 

odbywa się według skali i w formie określonej w WSO, 

i) WSO określa warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz 

rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

j) zasady przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych zawarte są 

w WSO, 

k) zasady i warunki przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole 

podstawowej reguluje rozporządzenie MENiS z 7 września 2004 r. (Dz. U. nr 199 

poz.2046, rozdział 4) 

l) zasady informowania rodziców (prawnych opiekunów) o postępach i trudnościach 

w nauce, o przewidywanych i wystawionych ocenach śródrocznych i rocznych  

określa szczegółowo WSO. 

m)  zasady oceniania z religii (etyki) regulują odrębne przepisy, 

n) ocena z religii (etyki) nie jest uwzględniana przy ustalaniu średniej ocen ucznia, 

o)  sprawy konfliktowe rozwiązywane są w kolejności przez: 

 nauczyciela przedmiotu,  

 wychowawcę, 

 dyrektora szkoły. 

4. Wewnątrzszkolny system  oceniania uchwala  rada  pedagogiczna  po  zasięgnięciu  

opinii  rady rodziców i samorządu uczniowskiego. 

5. Wewnątrzszkolny system  oceniania podlega corocznej ewaluacji. 

6. Postulaty do wewnątrzszkolnego systemu  oceniania mogą zgłaszać wszystkie 

organy szkoły. 

7. Zmiany w wewnątrzszkolnym systemie  oceniania dokonywane są na zasadach 

określonych przy jego uchwaleniu. 

8. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA stanowi Załącznik nr 1 do 

Statutu. 

 

§ 24. 
Program wychowawczy. 

 
1. Szkoła jako środowisko wychowujące realizować będzie zadania wychowawcze, 

opiekuńcze i dydaktyczne uwzględniające poziom rozwoju psychofizycznego ucznia i 

jego sytuację rodzinną. Wychowanie obejmować będzie przygotowanie do życia 

rodzinnego i społecznego i będzie prowadzone we współpracy z rodziną, środowiskiem 

rówieśniczym i lokalnym.  

2. Na program wychowawczy szkoły  składa się: 

a) bezpieczeństwo, pierwsza pomoc i zapobieganie wypadkom, 

b) promocja zdrowia, 

c) obraz własnej osoby, 
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d) przystosowanie społeczne i szkolne, 

e) ochrona przyrody przed zagrożeniami cywilizacyjnymi, wychowanie 

ekologiczne, 

f) rodzice w szkole,. 

g) poradnictwo wychowawcze  współpraca z poradnią psychologiczno – 

pedagogiczną, 

h) wychowanie patriotyczne, 

i)  wychowanie kulturalne, 

j) współpraca z samorządem lokalnym, 

k) współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, 

l)  dydaktyka na miarę XXI wieku, 

m) tradycje i uroczystości szkolne. 

3. Program wychowawczy szkoły  uchwala  rada  pedagogiczna  po  zasięgnięciu  opinii  

rady rodziców i samorządu uczniowskiego. 

4. Program wychowawczy podlega corocznej ewaluacji.  

5. Wszystkie organy szkoły mogą wnioskować o jego zmianę .  

6. Organem kompetentnym do uchwalania zmian jest rada pedagogiczna przy spełnieniu 

warunków określonych w ust. 3. 

7. Szkolny program wychowawczy  stanowi Załącznik nr 2 do Statutu. 
 

 

§ 25. 
Profilaktyka w szkole. 

 

1. W szkole obowiązuje szkolny program profilaktyki zgodny z programem 

wychowawczym szkoły. Oparty jest na profilaktyce uzależnień (nikotyna, 

alkohol, narkotyki), wychowaniu do życia w rodzinie realizowanym w wymiarze 

jednej godziny tygodniowo przez jeden semestr w klasie piątej i szóstej jako 

przedmiot nadobowiązkowy „Wychowanie do życia w rodzinie”, promuje zdrowy 

i higieniczny tryb życia oraz uczy jak walczyć z agresją, jak zaradzić zaburzeniom 

w nauce, jak radzić sobie z nieśmiałością, uczy trudnej sztuki rozmawiania, uczy 

radzenia sobie z przygnębieniem i apatią, uczy asertywności czyli sztuki bycia 

sobą, uczy przeciwstawiania się przemocy i agresji, uczy zachowań w sytuacjach 

ekstremalnych i ryzykownych oraz mówi o zagrożeniach cywilizacyjnych. 

2. Celem szkolnego programu profilaktyki jest uświadomienie uczniom istniejących 

zagrożeń, jak również niesienie pomocy w trudnych sytuacjach.  

3. Szkolny program profilaktyki uchwala  rada  pedagogiczna  po  zasięgnięciu  

opinii  rady rodziców i samorządu uczniowskiego. 

4. Szkolny program profilaktyki podlega corocznej ewaluacji. 

5. Postulaty do szkolnego programu profilaktyki mogą zgłaszać wszystkie organy 

szkoły. 

6. Zmiany do szkolnego programu profilaktyki dokonywane są na zasadach 

określonych w ust. 3. 

7. Szkolny program profilaktyki stanowi Załącznik nr 3 do Statutu. 
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§ 26. 
 

Postanowienia końcowe. 
 

1. Szkoła posługuje się następującymi pieczęciami: 

a. okrągła duża z Godłem Państwowym w środku i napisem w otoku: „Szkoła Podstawowa 

w Dąbrówce”. 

b. Okrągła mała z Godłem Państwowym w środku i napisem w otoku: „Szkoła Podstawowa 

w Dąbrówce”. 

c. Podłużna :Szkoła Podstawowa im. C. K. Norwida, Dąbrówka, ul. Kościuszki 20. 

2. Szkoła obchodzi swoje święto 23 maja w rocznicę śmierci patrona – C. K. Norwida. 

3. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi, odrębnymi 

przepisami. 

4. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne 

przepisy.  

5. Wszelkie zmiany w Statucie Szkoły i załącznikach (regulaminach) leżą w kompetencjach 

Rady Pedagogicznej. 

6. Wnioski dotyczące zmian mogą zgłaszać wszystkie organy szkoły 

7. Organem kompetentnym do uchwalania zmian w Statucie Szkoły jest Rada Pedagogiczna. 

8. Nowelizacja Statutu następuje w formie uchwały Rady Pedagogicznej przy akceptacji 

Rady Rodziców i Samorządu Szkolnego. 

9. Statut Szkoły wraz z załącznikami otrzymują wszystkie organy szkoły. Jego kopia jest 

dostępna w bibliotece szkolnej. 
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Zmiany w Statucie i jednolity tekst Statutu  przyjęto uchwałą nr 8/2004/2005 Rady 

Pedagogicznej dnia 6 października 2004 r. 

 

Akceptacja Rady Rodziców:   Akceptacja Samorządu Uczniowskiego:  Podpis Dyrektora Szkoły 

 

 


