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Podstawa prawna


Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78
poz. 483 ze zm.),



Konwencja o prawach dziecka (Dz.U. z 1991r. Nr 120, poz. 526 ze zm.) przyjęta przez
Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.,



Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r. poz. 1457, 1560,
1669 i 2245 ),



Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967 i 2245),



Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996, 1000,
1290 i 1669),



Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe
(Dz.U. z 2016 r. poz. 60),



Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2096),



Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 roku w sprawie
zasad techniki prawodawczej (Dz. U. z 2002 r., Nr 100, poz. 908),



Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie
ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r.
poz. 1451 ze zm.),



Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 356 ze zm.),



Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie
ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 703
ze zm.)



Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy
oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U.
z 2017 r. poz. 1651 ze zm.),



Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
(Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),
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Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie
sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji
przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej
dokumentacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1646 ze zm.),



Rozporządzenie MEN z 9 sierpnia 2017 r.w sprawie zasad udzielania i organizacji
pomocy psychologiczno-pedagogicznej (Dz.U. z 2017 r. poz.1591),



Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1658 ze zm.),



Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu i trybu
organizowania

indywidualnego

obowiązkowego

rocznego

przygotowania

przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017 r. poz.
1616),


Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
(Dz. U. z 2017 r. poz.1603 ze zm.)



Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie
warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz
organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz.U. z 2017 r. poz.1569),



Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie
szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i
wypadków,

w których

można

zatrudnić

nauczycieli

niemających

wyższego

wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2017 r., poz.
1575),


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie
sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu
seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o
wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej
prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz.U.
z 2017 r. poz. 1117).
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Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Prywatna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi DUAL im. Ojca F. Jordana
zwana dalej Szkołą, jest szkołą niepubliczną i posiada uprawnienia szkoły publicznej w myśl
przepisów określonych w art. 7 ust. 3 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.
z późniejszymi zmianami.
2. Szkoła ma swoją siedzibę w Mikołowie przy pl. Salwatorianów 1.
3. Organem prowadzącym szkołę jest DUAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. Reta 24b 43-190 Mikołów, wpisana do KRS pod numerem 0000749715, NIP 6351849014,
REGON 381441536 – Repertorium A nr 2371/2018, a organem sprawującym nadzór
pedagogiczny – Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.
4. Szkoła używa pieczęci w następującym brzmieniu:
Prywatna Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Dwujęzycznymi DUAL
im. Ojca F. Jordana
pl. Salwatorianów 1, 43-190 Mikołów
Regon: 243658748 tel.: 32 / 778 24 68

Rozdział II
Cele i zadania szkoły
§2
1. Nadrzędną ideą Szkoły jest dobro uczniów.
2. Głównym celem Szkoły jest rozwój intelektualny i psychofizyczny ucznia poprzez
wprowadzenie w świat wiedzy naukowej, kultury i sztuki, zdobycie umiejętności swobodnego
posługiwaniu

się

wiedzą,

rozwijanie

indywidualnych

zainteresowań

i zdolności, przygotowanie do samodzielnego wyboru kierunku dalszej edukacji oraz
aktywnego udziału w życiu społecznym - dające możliwości dalszego kształcenia
w szkole ponadpodstawowej.
3. Edukacja i wychowanie jako proces integralny realizowany jest w warunkach poszanowania
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godności ucznia oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej.
4. Szkoła zapewnia:
1) nauczanie według programów uwzględniających podstawę programową kształcenia
ogólnego;
2) niezbędne warunki do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, duchowego i fizycznego;
3) traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą
w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie;
3) dostosowanie treści, metodyki i organizacji nauczania do możliwości i potrzeb
psychofizycznych uczniów także w sposób zindywidualizowany uwzględniający uczniów
szczególnie uzdolnionych oraz wymagających zajęć wspomagających;
4) wychowanie i opiekę stosownie do wieku i osiągniętego rozwoju, możliwość korzystania
z opieki psychologa i specjalnych form pracy dydaktycznej;
5) wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny;
6) opiekę zdrowotną dla uczniów oraz bezpieczne i higieniczne warunki pracy ucznia
i nauczyciela w szkole;
7) systematyczną współpracę szkoły z rodzicami (opiekunami prawnymi) w realizacji celów
edukacyjnych i wychowawczych.
5. Działalność dydaktyczno - wychowawcza realizowana w Szkole prowadzona jest zgodnie
z naukowymi zasadami metodyki i pedagogiki, przepisami właściwego dla spraw oświaty
ministra, programem profilaktyczno - wychowawczym, a także ideami zawartymi
w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich
i Politycznych oraz Konwencji Praw Dziecka.
6. Prywatna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi DUAL im. Ojca F. Jordana
wspiera wszechstronny rozwój ucznia, tak, aby osiągnął on sukces na miarę swoich
możliwości.
7. Szkoła jest otwarta na międzynarodową społeczność uczniowską.
8. Szkoła realizuje ofertę edukacyjną obejmującą:
1) rozszerzoną naukę języków obcych, przede wszystkim języka angielskiego,
2) indywidualizację procesu nauczania,
3) w edukacji wczesnoszkolnej i kl. IV – VI programy nauczania wprowadzające elementy
dwujęzyczności,
4) w klasach VII – VIII oraz w klasie gimnazjalnej naukę w oddziałach dwujęzycznych,
w których nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: polskim oraz angielskim
będącym drugim językiem nauczania, przy czym prowadzone w dwóch językach są co
6

najmniej dwa zajęcia edukacyjne, z wyjątkiem zajęć obejmujących język polski, część
historii dotyczącą historii Polski i część geografii dotyczącą geografii Polski, w tym co
najmniej jedne zajęcia edukacyjne wybrane spośród zajęć obejmujących: biologię, chemię,
fizykę, część geografii odnoszącą się do geografii ogólnej, część historii odnoszącą się do
historii powszechnej, matematykę lub spośród przedmiotów uzupełniających,
5) nowoczesną bazę dydaktyczną,
6) dodatkowe zajęcia edukacyjne.
9. Szkoła organizuje na życzenie rodziców lekcje religii albo etyki na zasadach wynikających
z przepisów wydanych na podstawie art. 12 ust. 2 Ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572) z późniejszymi zmianami.
10. Szkoła za świadczone usługi edukacyjno - wychowawcze pobiera opłatę. Szczegółowe
zasady dotyczące wysokości wpisowego i opłat miesięcznych określa umowa o naukę.

Rozdział III
Organy szkoły
§3
1. Organami szkoły są:
1) Dyrektor szkoły,
2) Rada pedagogiczna.
2. W szkole może być powołany Samorząd Uczniowski.
§4
1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli
i pracowników niebędących nauczycielami.
2. W wykonywaniu swoich zadań dyrektor szkoły współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami
i samorządem uczniowskim.
3. Dyrektor szkoły w szczególności:
1) kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,
2) dba o prestiż i dobre imię oraz o poziom nauczania w szkole,
3) sprawuje nadzór pedagogiczny,
4) sprawuje

opiekę

nad

uczniami

oraz

stwarza

warunki

harmonijnego

rozwoju

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
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5) zwołuje posiedzenia i przewodniczy Radzie Pedagogicznej,
6) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji,
7) ma prawo do wstrzymania uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa,
8) dopuszcza zaproponowany przez nauczyciela program nauczania do użytku szkolnego,
9) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom
w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,
10) decyduje o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły,
11) odpowiada

za

właściwą

organizację

i

przebieg

sprawdzianów

i

egzaminów

przeprowadzanych w szkole,
12) przygotowuje arkusz organizacyjny pracy szkoły,
13) stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji,
w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność
wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
14) ustala grafik dyżurów nauczycieli oraz zasady zastępstw w przypadku nieobecności
nauczyciela,
15) powołuje zespoły zadaniowo - problemowe, przedmiotowe i komisje na ich wniosek,
16) współdziała

ze

szkołami

wyższymi

oraz

zakładami

kształcenia

nauczycieli

w organizacji praktyk pedagogicznych oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli,
17) ma prawo uczestniczyć we wszystkich zebraniach ogółu uczniów lub rodziców
zwoływanych przez organy Szkoły lub organ prowadzący,
18) zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki na podstawie opinii
o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez
lekarza oraz na czas określony w tej opinii,
19) na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologicznopedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej zwalnia do końca danego etapu
edukacyjnego

ucznia

z

wadą

słuchu

lub

z

głęboką

dysleksją

rozwojową,

z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem
Aspergera, z nauki drugiego języka obcego,
20) powołuje komisję do przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego,
21) powołuje komisję do przeprowadzenia egzaminu poprawkowego,
22) powołuje do pracy w komisji egzaminu poprawkowego nauczyciela zatrudnionego
w innej szkole, w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły,
23) rozpatruje i podejmuje decyzje w sprawie odwołań od rocznej (półrocznej) oceny
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klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania,
24) powołuje komisję przeprowadzającą sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia
i ustala roczną (półroczną) ocenę z zajęć edukacyjnych i zachowania.
4. Dyrektor szkoły odpowiada za:
1) zgodność funkcjonowania szkoły z przepisami prawa oświatowego i niniejszego Statutu,
2) poziom uzyskiwanych przez szkołę efektów kształcenia i wychowania,
3) całość dokumentacji szkoły oraz prowadzenie dokumentacji uczniowskiej i pracowniczej
zgodnie z przepisami,
4) powierzone finanse.
5. Dyrektor wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
6. Podczas nieobecności dyrektora szkoły zastępuje wskazany nauczyciel.
§5
1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych
zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły i wszyscy zatrudnieni w niej
nauczyciele.
3. W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby
zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym
przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich,
których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie
form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki.
4. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw
poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów
lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
5. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.
6. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,
w każdym półroczu w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu
rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.
7. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności
co najmniej połowy jej członków.
8. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
9. Rada pedagogiczna posiada regulamin swojej działalności.
10. Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku
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szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz
informacje o działalności szkoły.
11. Kompetencje rady pedagogicznej:
1) zatwierdzanie planów pracy szkoły,
2) zatwierdzenie programu profilaktyczno - wychowawczego Szkoły,
3) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
4) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
5) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
6) przygotowanie projektu zmian statutu szkoły.
12. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych,
2) dopuszczenie do użytku szkolnego zestawu programów nauczania,
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
4) wnioski o zezwolenie na indywidualny tok lub program nauki.
13. Rada pedagogiczna wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.
§6
1. W Szkole może działać samorząd uczniowski zwany dalej „samorządem”.
2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.
3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin, który zatwierdza
Dyrektor Szkoły.
4. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami uczniów.
5. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze statutem Szkoły.
6. Samorząd może przedstawić Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły,
w szczególności dotyczące realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi
wymaganiami,
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającej zachowanie właściwych proporcji
między obowiązkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspakajania zainteresowań,
4) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
5) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej zgodnie z własnymi
potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem,
6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.
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Rozdział IV
Organizacja pracy szkoły
§7
1. Szkoła działa w oparciu o niniejszy statut.
2. Cykl kształcenia w szkole podstawowej trwa 8 lat i jest zgodny z ramowym planem
nauczania.
3. Szkoła może prowadzić działalność w oparciu o niepełną strukturę klas.
4. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. Liczebność oddziałów nie może
przekraczać 16 uczniów.
5. Terminy rozpoczynania i zakończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw
świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku
szkolnego, z tym że koniec pierwszego półrocza następuje w piątek po 17 stycznia (chyba,
że ferie zimowe rozpoczynają się wcześniej).
§8
1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze prowadzone
w systemie klasowo - lekcyjnym.
2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się
prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny
tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
3. Tygodniowy rozkład zajęć klas I - III określa ogólny przydział czasu na poszczególne
zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania; szczegółowy rozkład dzienny zajęć
ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia.
4. Szkoła, w ramach opłaconego czesnego organizuje uczniom klas I – VI zajęcia
w wymiarze 35 godzin tygodniowo oraz zapewnia opiekę w ramach świetlicy szkolnej
w godz. od 7:00 do 17:00 a uczniom klas VII - VIII zajęcia w wymiarze 40 godzin
tygodniowo.
5. Nauczaniem z rozszerzonym programem nauki języka angielskiego objęte są wszystkie
oddziały Szkoły.
6. Nauczaniem dwujęzycznym objęte są wszystkie oddziały klas VII – VIII.
7. Edukacja wczesnoszkolna oraz nauczanie przedmiotów w klasach IV – VI w oparciu
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o programy wprowadzające elementy dwujęzyczności, w języku polskim i angielskim są
spójne i uzupełniają się wzajemnie.
8. Zajęcia edukacyjne w klasach VII – VIII prowadzone dwujęzycznie, w języku polskim
i angielskim są spójne i uzupełniają się wzajemnie.
9. Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze i rozwijające prowadzone w klasach I – VI
w ramach 35 godzin tygodniowo i 40 godzin w klasach VII – VIII , a nie objęte ramowym
planem nauczania nie są obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi w rozumieniu
obowiązującego rozporządzenia MEN, ale uczestnictwo w tych zajęciach jest
obowiązkowe.
10. Od klasy IV w ramach zajęć dodatkowych, o których mowa w ust. 9 prowadzona jest
nauka drugiego języka obcego w wymiarze 2 godz. tygodniowo oraz nauka
programowania, których zajęcia zostały włączone do ramowego planu nauczania
a program ujęty w Szkolnym Zestawie Programów Nauczania. Roczna ocena
klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy
programowo wyższej ani na ukończenie szkoły, ale wlicza się do średniej ocen jaką uczeń
uzyskał w wyniku klasyfikacji rocznej.
11. Dyrektor Szkoły, po wydaniu orzeczenia lub opinii przez poradnię psychologiczno pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem prowadzącym szkołę, ustala zgodnie
z obowiązującymi przepisami zasady prowadzenia w szkole następujących zajęć:
nauczanie indywidualne, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne i inne
zajęcia specjalistyczne.
12. Zajęcia, o których mowa w ust. 11. organizowane są w ramach posiadanych przez szkołę
środków finansowych.
§9
1. Prywatna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi DUAL im. Ojca F. Jordana
stawia na zindywidualizowany proces nauczania.
2. W szkole tworzy się programy Indywidualnej Ścieżki Rozwoju Ucznia (IŚRU), których
celem jest odkrywanie osobistych potrzeb i talentów ucznia za pomocą bliskich,
bezpośrednich relacjach uczeń - nauczyciel, uczeń - trener, uczeń - mistrz.
3. Indywidualna Ścieżka Rozwoju Ucznia może obejmować sferę językową, sportową,
artystyczną, nauk ścisłych, przyrodniczych czy humanistycznych.
4. Na terenie szkoły, w czasie poza zajęciami obowiązkowymi, organizowane są zajęcia
indywidualne lub w mikrogrupach rozwijające zainteresowania uczniów, zgodnie
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z przygotowaną w danym roku ofertą i obowiązującym regulaminem.
5. Program Indywidualnej Ścieżki Rozwoju Ucznia nie jest objęty standardową opłatą
w ramach czesnego.
§ 10
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa
arkusz organizacji opracowany przez Dyrektora Szkoły z uwzględnieniem szkolnego planu
nauczania do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji Szkoły zatwierdza organ
prowadzący szkołę do 30 maja danego roku.
2. W arkuszu organizacyjnym Szkoły zamieszcza się: liczbę pracowników w tym
pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć
edukacyjnych.
3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Szkoły, z uwzględnieniem zasad
ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację
stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.
§ 11
1. Opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych sprawuje
nauczyciel prowadzący zajęcia.
2. Opiekę nad uczniami w czasie przerw międzylekcyjnych sprawuje nauczyciel dyżurny
zgodnie z harmonogramem dyżurów opracowanym na dany rok szkolny.
3. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne uczniowie przebywają w czasie przerw
międzylekcyjnych

na

świeżym

powietrzu,

gdzie

uwzględniono

również

dyżur

nauczycielski.
4. Opiekę nad uczniami podczas zajęć pozalekcyjnych – od momentu rozpoczęcia zajęć do
chwili ich zakończenia i opuszczenia przez ucznia szkoły lub przejścia do świetlicy,
sprawuje osoba prowadząca zajęcia.
5. Zwolnienie ucznia z zajęć może nastąpić na osobistą lub pisemną prośbę rodzica
skierowaną do wychowawcy (w przypadku nieobecności wychowawcy do dyrektora).
W wyjątkowych wypadkach uwzględnia się prośbę telefoniczną.
6. Zasady sprawowania opieki podczas zajęć poza terenem szkoły:
1) wyjazdy z określeniem celu i terminu powinny być uzgodnione z Dyrektorem Szkoły,
2) w dniu poprzedzającym wyjazd osoba odpowiedzialna składa u dyrektora: kartę
wycieczki oraz listę uczestników,
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3) osoba organizująca posiada kopie ww. dokumentów oraz imienne zgody rodziców na
udział ucznia w wyjeździe,
4) w celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami
ustala się następującą ilość opiekunów:
- wycieczki edukacyjne - 1 opiekun na 16 osób,
- wycieczki turystyki kwalifikowanej - 1 opiekun na 10 osób,
5) miejsce rozpoczęcia i zakończenia wycieczki musi być ustalone i muszą o nim być
poinformowani uczniowie i ich rodzice.
7. Szkoła, zapewniając uczniom dostęp do Internetu podejmuje jednocześnie działania
zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla
ich prawidłowego rozwoju, w szczególności instaluje i aktualizuje oprogramowanie
zabezpieczające.
§ 12
1. W Szkole działa świetlica, której celem jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki
wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej
i rekreacji.
2. Z zajęć świetlicowych mogą korzystać wszyscy uczniowie klas I - VI, którzy muszą
przebywać w szkole przed lub po zajęciach, ze względu na czas pracy rodziców.
3. Szczegółową organizację świetlicy szkolnej określa regulamin świetlicy.
§ 13
1. Szkoła przyjmuje słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół
wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na
podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Szkoły a zakładem
kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.
2. Szkoła przyjmuje również uczniów szkół ponadpodstawowych na praktyki uczniowskie na
podstawie umowy zawartej pomiędzy Dyrektorami szkół.
3. Osobą zarządzającą i reprezentującą szkołę jest Dyrektor Szkoły i tylko on jest władny do
zawierania porozumień, umów dotyczących praktyk uczniowskich czy studenckich.
§ 14
1. W szkole obowiązują zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz
przeprowadzania sprawdzianów zgodne z zasadami określonymi przez właściwego ministra
do spraw edukacji.
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2. Szczegółowe zasady, o których mowa w ust. 1 zostały opisane w rozdziale VII
Wewnątrzszkolny System Oceniania.
§ 15
1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania, działalności
wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. W Prywatnej Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi DUAL im. Ojca
F. Jordana prowadzi się wyłącznie dziennik elektroniczny, dokumentujący przebieg
nauczania, działalności wychowawczej oraz opiekuńczej.

Rozdział V
Nauczyciele i inni pracownicy szkoły
§ 16
1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i pracowników
obsługi.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust.1 określają
odrębne przepisy.
3. Organ prowadzący szkołę może utworzyć stanowiska wicedyrektorów szkoły.
§ 17
1. Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu
stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą
i opiekuńczą. Nauczyciel jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz
bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
2. Nauczyciel ma prawo korzystania w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze
strony instytucji oświatowych i naukowych.
3. Początkującemu nauczycielowi Dyrektor Szkoły wyznacza opiekuna spośród starszych
stażem pracy kolegów, najlepiej uczących tego samego przedmiotu lub przedmiotu
pokrewnego.
4. Nauczyciel ma prawo wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do
użytku szkolnego.
5. Nauczyciel przedstawia dyrektorowi szkoły program nauczania. Dyrektor szkoły, po
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zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej dopuszcza do użytku w danej szkole
zaproponowany przez nauczyciela program nauczania.
6. Nauczyciel ma obowiązek dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do
możliwości psychofizycznych uczniów, a także umożliwia korzystanie z pomocy
psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej.
7. Nauczyciel informatyki ma obowiązek zainstalowania i aktualizowania oprogramowania
zabezpieczającego przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla
prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów.
8. Zgodnie z art. 63 ust. 1 Karty Nauczyciela, nauczyciel, podczas lub w związku
z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla
funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny.
9. Szczegółowe zadania nauczyciela są związane z:
1) odpowiedzialnością za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, a w szczególności:
a) punktualnym rozpoczynaniem zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, dodatkowych
i innych,
b) rzetelnym pełnieniem dyżurów nauczycielskich,
c) prowadzeniem zajęć z zakresu bezpieczeństwa na drogach,
d) przeprowadzaniem pogadanek na temat bezpiecznego zachowania,
e) przeprowadzaniem pogadanek na temat higieny osobistej uczniów,
f) skrupulatnym odnotowywaniem frekwencji na zajęciach,
g) zwalnianiem uczniów z zajęć tylko i wyłącznie na osobistą lub pisemną prośbę
rodziców,
2) prawidłowym przebiegiem procesu dydaktycznego, a w szczególności:
a) realizacją treści programowych w sposób przemyślany i celowy,
b) prawidłowym dobór metod i form w celu osiągnięcia zamierzonych celów,
c) maksymalnym wykorzystaniem każdej jednostki lekcyjnej dla realizacji celów
programowych,
d) prawidłowym skonstruowaniem rozkładu materiału i bilansu czasu przeznaczonego
na realizację treści programowych,
3) dbałością o pomoce dydaktyczno - wychowawcze i sprzęt szkolny, a w szczególności:
a) systematycznym wzbogacaniem warsztatu o nowe pomoce dydaktyczne,
b) wykorzystywaniem pomocy w sposób przemyślany i celowy,
c) używaniem pomocy zgodnie z instrukcją obsługi,
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d) odpowiedzialnością materialną za składniki majątku szkoły powierzone jego opiece,
4) wspieraniem rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań,
a w szczególności:
a) stwarzaniem możliwości wszechstronnego rozwoju uczniów,
b) wspieraniem aktywności uczniów, umożliwianiem poszerzania wiadomości poza
zakres ustalony programem,
c) mobilizowaniem uczniów do udziału w konkurach i olimpiadach przedmiotowych,
w przeglądach artystycznych i rozgrywkach sportowych,
d) stwarzaniem różnorodnych form kontaktu z szeroko rozumianą sztuką (spektakle
teatralne, kino, wystawy),
5) bezstronnym i obiektywnym ocenianiem uczniów oraz sprawiedliwym traktowaniem
wszystkich uczniów, a w szczególności:
a) zapoznaniem uczniów z kryteriami uzyskiwania ocen,
b) jasnym ustalaniem wymagań edukacyjnych,
c) uzasadnianiem każdej wystawionej oceny,
d) systematycznym ocenianiem pracy ucznia,
e) stosowaniem różnorodnych form oceniania i sprawdzania wiadomości,
6) doskonaleniem umiejętności dydaktycznych i podnoszeniem poziomu wiedzy
merytorycznej, a w szczególności:
a) udziałem w warsztatach i szkoleniowych konferencjach Rady Pedagogicznej
w ramach WDN,
b) systematycznym czytelnictwem prasy i literatury pedagogicznej oraz portali
edukacyjnych,
d) organizowaniem i udziałem w lekcjach koleżeńskich, wymianą doświadczeń
zawodowych.
10.

W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest

realizować inne czynności i zajęcia wynikające z zadań statutowych szkoły.
§ 18
1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu
z nauczycieli uczącemu w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą:
1) dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wskazane jest, aby
wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego,
2) jeden nauczyciel powinien być wychowawcą jednego oddziału,
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3) dopuszcza się możliwość prowadzenia przez jednego nauczyciela dwóch oddziałów
w przypadku niedoboru kadr,
4) na pisemną prośbę co najmniej połowy rodziców danego oddziału Dyrektor Szkoły
może powierzyć w uzasadnionych przypadkach obowiązki wychowawcy innemu
nauczycielowi,
5) w przypadku nieobecności nauczyciela wychowawcy powyżej jednego miesiąca
dyrektor szkoły powierza opiekę nad oddziałem innemu nauczycielowi.
2. Zadaniem nauczyciela - wychowawcy jest sprawowanie opieki nad uczniami powierzonej
mu klasy, a w szczególności:
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz
przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,
2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
3) 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 w ust. 2:
1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,
2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różnorodne formy zajęć
rozwijające ucznia i integrujące zespół klasowy, udział uczniów w różnych zajęciach,
ustala treści i formy zajęć na godzinach do dyspozycji wychowawcy;
3) 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,
4) utrzymuje stały kontakt z rodzicami uczniów w celu poznania i ustalenia potrzeb
opiekuńczo - wychowawczych ich dzieci; okazywania im pomocy w działaniach
wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach;
włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły, organizowania pomocy dla uczniów
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,
5) wykonuje czynności administracyjne dotyczące klasy,
6) współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi
kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz
zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów (organizację i formy udzielania tej
pomocy na terenie szkoły określają przepisy w sprawie zasad udzielania uczniom
pomocy psychologiczne i pedagogicznej).
4. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze
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strony właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych. W szczególności
może:
1) korzystać z porad nauczyciela – doradcy i innych wychowawców,
2) otrzymać materiały pomocnicze,
3) uczęszczać na zajęcia kursów doskonalenia zawodowego z zakresu metod i form
wychowania,
4) zwracać się do dyrektora szkoły i nauczyciela - doradcy z prośbą o wycinkowe
ocenianie swoich osiągnięć metodycznych i form pracy wychowawczej,
5) uczestniczyć w formach doskonalenia.
5. Początkującemu nauczycielowi - wychowawcy Dyrektor Szkoły przydziela opiekuna
spośród wychowawców z większym stażem.
§ 19
1. W szkole funkcjonują następujące zespoły:
1) zespół nauczycieli prowadzący zajęcia w danym oddziale, do którego zadań należy
w szczególności:
a) ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału,
b) modyfikowanie programów nauczania w miarę potrzeb.
2) zespół wychowawczy, którego zadaniem jest w szczególności:
a) omawianie problemów wychowawczo-opiekuńczych,
b) tworzenie strategii działań wychowawczych,
c) dokonywania okresowej oceny sytuacji opiekuńczo – wychowawczej.
3) zespoły przedmiotowe, które tworzą nauczyciele tych samych przedmiotów lub grup
przedmiotów (humanistycznych, matematyczno - przyrodniczych, języków obcych,
kultury fizycznej), do których zadań w szczególności należy:
a) tworzenie narzędzi badania wyników nauczania,
b) tworzenie programów naprawczych z uwzględnieniem badania osiągnięć uczniów
oraz wyników egzaminów zewnętrznych,
c) organizowanie imprez, konkursów przedmiotowych, itp.
4) inne zespoły problemowo – zadaniowe, które są powoływane w przypadku konieczności
rozwiązywania określonych problemów i realizacji zadań.
2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora, na wniosek zespołu.
§ 20
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1. Dla wykonywania prac administracyjnych, gospodarczych i porządkowych w szkole
zatrudnia się pracowników administracji i obsługi.
2. Obowiązki wyżej wymienionych pracowników określa Dyrektor Szkoły zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
3. Pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w Szkole obowiązuje w szczególności:
1) troska o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,
2) troska o mienie Szkoły,
3) znajomość przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie zasad bhp na
terenie Szkoły,
4) reagowanie, tj. powiadamianie wychowawcy lub Dyrektora Szkoły o przypadkach
niewłaściwego zachowania się uczniów, niszczenia mienia, itp.,
5) takt i kultura osobista w kontaktach z uczniami, a szczególnie w sytuacjach
konfliktowych,
6) dbałość o dobre imię Szkoły.
4. Zakres obowiązków (po podpisaniu przez pracownika przyjęcia ich do wiadomości)
znajduje się w teczce akt osobowych.

Rozdział VI
Uczniowie szkoły
§ 21
1. Uczniem Szkoły może być każdy uczeń, który:
1) uczestniczył w procesie rekrutacyjnym zgodnie z obwiązującymi w danym roku
zasadami rekrutacji ogłaszanymi na stronie internetowej szkoły. Zasady te, zostają
ogłoszone do końca grudnia roku poprzedzającego rok szkolny;
2) rodzice wyrazili zgodę nauczania dziecka w szkole na zasadach określonych w Statucie
Szkoły i umowie o świadczenie usług w zakresie kształcenia;
3) w przypadku chęci rozpoczęcia nauki w trakcie etapu edukacyjnego dodatkowo oprócz
pkt. 2 przeszedł pozytywnie rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzoną z Dyrektorem
Szkoły lub osobą wyznaczoną przez Dyrektora.
§ 22
1. Uczeń ma prawa zagwarantowane Konwencją Praw Dziecka, a w szczególności prawo do:
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1) nauki,
2) ochrony przed dyskryminacją,
3) życia i rozwoju,
4) wyrażania poglądów,
5) swobodnej wypowiedzi,
6) informacji,
7) wolności myśli sumienia i wyznania,
8) swobodnego zrzeszania się oraz wolności pokojowych zgromadzeń,
9) prywatności,
10) ochrony zdrowia i opieki medycznej,
11) odpowiedniego standardu życia, wypoczynku i czasu wolnego,
12) ochrony przed narkomanią,
13) ochrony przed pornografią, nadużyciem seksualnym itp.
14) zabezpieczenia przed poniżającym traktowaniem lub karaniem,
15) do składania skarg i wniosków.
2. Uczeń ma przywileje i uprawnienia do:
1) uzyskania pomocy psychologiczno - pedagogicznej,
2) pomocy w przypadku trudności w nauce,
3) zdawania egzaminów (poprawkowych, klasyfikacyjnych, sprawdzających),
4) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym,
5) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
6) otrzymywania nagród i wyróżnień,
7) korzystania z pomieszczeń szkolnych, środków dydaktycznych, księgozbioru, pracowni
informatycznej podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych na zasadach określonych
przez Dyrektora,
8) reprezentowania Szkoły we wszystkich konkursach szkolnych i pozaszkolnych;
zawodach, przeglądach i innych formach współzawodnictwa - zgodnie ze swoimi
umiejętnościami i możliwościami,
9) udziału w wycieczkach, wyjazdach, spotkaniach o charakterze integracyjnym,
rekreacyjnym, edukacyjnym, wychowawczym organizowanych przez organy szkoły.
§ 23
1. Uczeń ma obowiązek:
1) przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły,
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2) udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowania się do nich oraz właściwego
zachowania w ich trakcie,
3) właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników Szkoły oraz
pozostałych uczniów,
4) dbania o honor i tradycje szkoły,
5) dbania o piękno mowy ojczystej,
6) godnego i kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią,
7) podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora Szkoły jak również
decyzjom wynikającym z uchwał Rady Pedagogicznej,
8) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów, uczeń nie pali
tytoniu, nie pije alkoholu, nie używa narkotyków i innych środków odurzających,
9) troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd,
10) dbania o schludny wygląd oraz noszenia stroju uczniowskiego i obuwia zmiennego,
11) korzystając w czasie przerw lekcyjnych z urządzeń elektronicznych szanować prawa
dorosłych i rówieśników,
12) usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach edukacyjnych.
§ 24
1. Każdy uczeń ma prawo do znajomości swoich praw.
2. Uczeń ma prawo żądać realizacji swoich praw.
3. Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw dziecka:
1) osobą uprawnioną do przyjmowania skarg jest wychowawca klasy,
2) skarga winna być odnotowana w rejestrze skarg,
3) skargę rozpatruje zespół w składzie: dyrektor, wychowawca, przewodniczący klasy,
4) skarga winna być rozpatrzona w terminie dwóch tygodni od daty jej rejestracji,
5) wnoszący skargę otrzymuje odpowiedź na piśmie,
6) organem odwoławczym w przypadku niezadowalającego rozpatrzenia skargi jest
właściwa szkole jednostka nadzoru pedagogicznego,
§ 25
1. Za szczególne osiągnięcia uczniów i wzorową postawę uczniowie otrzymują nagrody.
2. Przewiduje się następujące nagrody:
1) pochwała wychowawcy lub dyrektora na forum klasy lub szkoły za osiągnięcia –
zgodnie z ich rangą,
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2) dyplom uznania za osiągnięcia w konkursach i zawodach,
3) zamieszczenie notatki informacyjnej w prasie lokalnej,
4) nagroda rzeczowa przewidziana dla zwycięzców konkursów,
5) nagroda książkowa za uzyskanie średniej ocen na świadectwie 4,75 i powyżej.
3. Nagroda może być udzielona na wniosek każdego z członków Rady Pedagogicznej.
§ 26
1. W przypadku naruszenia obwiązujących norm zachowania uczeń może być ukarany.
2. Kara może być udzielana w następującej formie:
1) indywidualne upomnienie udzielone przez wychowawcę,
2) indywidualne upomnienie udzielone przez Dyrektora Szkoły,
3) naprawienie szkody wynikającej z uszkodzenia lub zniszczenia mienia,
4) zawieszenie w pełnieniu funkcji społecznej,
5) zawieszenie w uprawnieniach i przywilejach ucznia,
6) nagana Dyrektora z wpisem do arkusza ocen,
7) rozwiązanie umowy o świadczenie usług w zakresie kształcenia ze skutkiem
natychmiastowym.
3. Rodzice ucznia, któremu została udzielona kara mogą odwołać się do Dyrektora Szkoły na
piśmie w terminie 7 dni od dnia powiadomienia o karze.
4. Odwołanie rozpatruje zespół w składzie: dyrektor, wychowawca klasy, pedagog.
5. W przypadku niezadowalającego rozpatrzenia odwołania rodzice mogą zwrócić się do
właściwego szkole organu nadzoru pedagogicznego.
6. Tryb składania skarg:
1) skarga przekazana ustnie dyrektorowi powinna być przez niego odnotowana
i podpisana przez osobę wnoszącą skargę i osobę, której skarga dotyczy,
2) skarga pisemna powinna być zarejestrowana i odnotowana w zeszycie skarg
i wniosków,
3) skargi anonimowe będą rozpatrywane jedynie w przypadku zagrożenia zdrowia
i życia,
4) skargi rozpatruje dyrektor i udziela pisemnej odpowiedzi, w terminie 14 dni. Organem
odwoławczym od rozstrzygnięć Dyrektora w zależności od rodzaju skargi jest organ
prowadzący lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
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§ 27
1. Uczeń może zostać skreślony z listy uczniów Prywatnej Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Dwujęzycznymi DUAL im. Ojca F. Jordana w przypadku:
1) wyrażania

agresji

słownej

i

fizycznej

wobec

innych

uczniów,

nauczycieli

i pracowników szkoły,
2) propagowania poglądów szerzących nienawiść do innych ludzi,
3) bycia członkiem subkultur, grup i sekt, których cele są sprzeczne z podstawowymi
wartościami etycznymi,
4) palenia tytoniu, picia alkoholu lub posiadania narkotyków,
5) opuszczania zajęć szkolnych bez usprawiedliwienia lub ciągłego spóźniania się na
lekcje.
6) popełnienia czynu przestępczego w rozumieniu przepisów Kodeksu Karnego,
7) rozwiązania umowy o świadczenie usług edukacyjnych z rodzicami ucznia.
2. Uczeń może być również skreślony z listy uczniów Szkoły Podstawowej na koniec roku
szkolnego w przypadku:
1) nieotrzymania promocji do klasy wyższej.
2) otrzymania nagannej oceny zachowania.
3. Skreślenie ucznia z listy uczniów następuje w trybie decyzji Dyrektora szkoły. Rodzicom
przysługuje prawo odwołania od tej decyzji do organu sprawującego nadzór pedagogiczny
(za pośrednictwem Dyrektora Szkoły)

Rozdział VII
Wewnątrzszkolny system oceniania
§ 28
1. Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;
2) zachowanie ucznia.
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli
poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do
wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, a określonych przez
nauczyciela przedmiotu.
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3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy,
nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia
społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia.
4. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz
o postępach w tym zakresie;
2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
4) dostarczenie

rodzicom

(prawnym

opiekunom)

i

nauczycielom

informacji

o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach
ucznia;
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno wychowawczej.
5. Kompetentną osobą oceniającą osiągnięcia ucznia jest nauczyciel. Nikt inny nie jest
w stanie lepiej ocenić wiedzy i umiejętności ucznia niż profesjonalnie przygotowany
nauczyciel, który obserwuje ucznia na co dzień.
6. Nauczyciele na pierwszej lekcji przedmiotu w każdym roku szkolnym informują uczniów
o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych
i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3) warunkach

i

trybie

uzyskania

wyższej

niż

przewidywana

rocznej

oceny

klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. Nauczyciele
dokumentują ten fakt wpisem do dziennika w temacie lekcji, a uczniowie w zeszycie
przedmiotowym.
7. Dla rodziców informacje, o których mowa u ust. 6. są udostępnione za pośrednictwem
dziennika elektronicznego.
8. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów o:
1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
2) warunkach

i

trybie

uzyskania

wyższej

niż

przewidywana

rocznej

oceny

klasyfikacyjnej zachowania;
3) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
Wychowawcy dokumentują ten fakt wpisem do dziennika w temacie lekcji.
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8. Dla rodziców informacje, o których mowa u ust. 8. są udostępnione za pośrednictwem
dziennika elektronicznego.
9. Oceny są jawne wyłącznie dla ucznia i jego rodziców.
1) Informacje o postępach i trudnościach w nauce przekazywane są w dzienniku
elektronicznym, na konsultacjach indywidualnych oraz na zebraniach rodziców.
2) Szkoła wykorzystuje do kontaktów z rodzicami System kontroli frekwencji
i postępów w nauce, w którym udostępniane są rodzicom bieżące informacje na temat
ocen z przedmiotów nauczania, zachowania i frekwencji ich dziecka na zajęciach
szkolnych.
10. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel niezwłocznie uzasadnia ustnie ustaloną
bieżącą i śródroczną ocenę. Na pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców skierowany
do nauczyciela przedmiotu do dnia konferencji klasyfikacyjnej nauczyciel, pisemnie,
uzasadnia ustaloną roczną ocenę. Pisemne uzasadnienie musi nastąpić do dnia
zakończenia zajęć edukacyjnych w szkole.
11. Na wniosek ucznia lub jego rodziców sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne
oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępniane do wglądu uczniowi
lub jego rodzicom do końca bieżącego roku szkolnego.
12. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych
i dodatkowych zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
13. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, posiadającego orzeczenie
o potrzebie indywidualnego nauczania, posiadającego opinię PPP lub specjalistycznej
o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologicznopedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej - na podstawie tej opinii, nieposiadającego
orzeczenia lub opinii, a objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole.
14. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki,
muzyki oraz zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek
wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki
tych zajęć.
15. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego lub informatyki na
podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach,
wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii. Jeżeli okres zwolnienia ucznia
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z ww. zajęć uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z tych
zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się
„zwolniona” lub „zwolniony”.
16. Dyrektor szkoły, na wniosek i rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno
– pedagogicznej zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową,
afazją, niepełnosprawnością sprzężoną, autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z nauki
drugiego języka obcego. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego
języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. W takim przypadku
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się
„zwolniona” lub „zwolniony”.
§ 29
1. W klasach I – III bieżącemu ocenianiu podlegają:
1) technika czytania,
2) czytanie ze zrozumieniem,
3) technika obliczania,
4) rozwiązywanie zadań tekstowych,
5) kaligrafia,
6) twórczość własna,
7) wypowiedzi ustne,
8) prace pisemne;
9) estetykę wykonania pracy,
10) wykonanie zadania domowego,
11) praca na zajęciach dydaktycznych,
12) technika wykonywania ćwiczeń ruchowych, tanecznych, muzycznych,
plastycznych, technicznych,
13) zaangażowanie w pracę,
14) aktywność na lekcji,
15) opanowanie materiału,
16) wykonywanie zadań dodatkowych typu: udział w konkursach klasowych,
szkolnych, międzyszkolnych, ogólnopolskich i międzynarodowych,
17) kartkówki i pisemne prace kontrolne.
2. Wszystkie oceny bieżące w klasach I - III są ocenami kształtującymi, gdzie informacja
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zwrotna wyrażona jest w formie słownej. W przypadku kartkówek i pisemnych prac
kontrolnych może dodatkowo zawierać informację wyrażona w formie procentowej.
3. Od klasy IV bieżącemu ocenianiu podlegają:
1) pisemne prace kontrolne,
2) wypowiedzi ustne,
3) kartkówki,
4) prace terminowe (zadanie domowe, referaty, projekty, prezentacje itp.),
5) aktywność na lekcji,
6) recytacje,
7) ćwiczenia (działalność praktyczna),
8) praca z mapą i tekstem źródłowym,
9) praca w grupie.
4. Od klasy IV wprowadza się w dwie oceny: sumującą i kształtującą, czyli wspomagającą
uczenie się, które będą wzajemnie się wspierać i uzupełniać:
1) na każdej lekcji nauczyciel podaje uczniom cele sformułowane w języku
ucznia oraz „nacobezu”,
2) funkcja oceny kształtującej i sumującej jest rozdzielona,
3) nie można stosować jednocześnie oceny kształtującej i sumującej,
4) co najmniej jedna praca kontrolna na ocenę sumującą w semestrze
poprzedzona jest, co najmniej jedną pracą przygotowującą na ocenę
kształtującą (może to być praca domowa lub klasowa),
5) „nacobezu” do pracy przygotowującej jest identyczne jak do pracy kontrolnej,
6) wypowiedź ustna powinna podlegać ocenie kształtującej i wiązać się
z otrzymaniem co najmniej częściowej informacji zwrotnej,
7) praca domowa powinna zostać oceniona w formie kształtującej,
8) wypowiedzi ustne lub prace domowe mogą być także oceniane w formie
sumującej – wymagają wówczas wcześniejszego podania „nacobezu” oraz
rezygnacji z oceny kształtującej,
9) samoocena i ocena koleżeńska, może być stosowana wyłącznie jako ocena
kształtująca, nie mająca wpływu na ocenę sumującą.
5. Ocenianie kształtujące:
-

jest ściśle związanie ze skutecznym planowaniem,

-

koncentruje się na tym w jaki sposób uczniowie się uczą,

-

jest istotne podczas całego procesu dydaktycznego od planowania po ocenę osiągnięć,
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-

jest kluczowa umiejętnością,

-

ma oddziaływanie emocjonalne,

-

wpływa na motywacje uczniów,

-

kieruje uwagę na kryteria sukcesu,

-

daje uczniom konstruktywne wskazówki, jak mogą poprawić swoje wyniki i w jaki
sposób maga się rozwijać,

-

wspomaga samoocenę,

-

odnosi się do wszystkich kategorii osiągnięć.

6. W szkole stosuje się następujące elementy oceniania kształtującego:
1) cele lekcji,
2) kryteria oceniania („nacobezu”),
3) informacja zwrotna,
4) pytania kluczowe,
5) samoocena,
6) współpraca z rodzicami,
7) ocena koleżeńska,
8) metody motywujące ucznia.
7. Nauczyciel określa cele lekcji i formułuje je w języku zrozumiałym dla ucznia.
8. Na początku zajęć nauczyciel powinien sprawdzić, czy uczniowie rozumieją cele, a pod
koniec zajęć, czy cele zostały osiągnięte. Uczeń ma prawo zapytać o cel lekcji.
9. Kryteria sukcesu czyli kryteria osiągnięcia celów (również ocen) zwane także „nacobezu”
(na co będziemy zwracać uwagę) formułowane są na podstawie celów i pokazują, co
nauczyciel będzie sprawdzał i oceniał.
10. Kryteriów nie powinno być zbyt wiele i powinny być dopasowywane do możliwości
danej klasy i wymogów konkretnego zadania.
11. Kryteria sukcesu są formułowane przez nauczyciela a uczniowie mogą, uczestniczyć
w ich formułowaniu.
12. „Nacobezu” jest obowiązkowe dla pisemnych prac kontrolnych a nauczyciel formułuje
je w odniesieniu do umiejętności kluczowych zawartych w podstawie programowej.
13. „Nacobezu” powinno być formułowane także do lekcji, prac domowych, projektów
i innych uczniowskich aktywności.
14. Informacja zwrotna (IZ) jest dialogiem nauczyciela z uczniem, który pomaga uczniowi
w uczeniu się. Najczęściej przyjmuje ona formę pisemnego lub ustnego komentarza do
pracy ucznia.
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15. Informacja zwrotna zawiera cztery podstawowe elementy:
1) wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia,
2) odnotowanie tego, co wymaga poprawy lub dodatkowej pracy ze strony ucznia,
3) wskazówki – w jaki sposób uczeń powinien poprawić pracę,
4) wskazówki – w jakim kierunku uczeń powinien rozwijać swoje umiejętności.
16. Informacja zwrotna musi być ściśle związana z kryteriami sukcesu określonymi przed
wykonaniem zadania w „nacobezu”.
17. Informacja zwrotna udzielna jest w formie ustnej lub pisemnej (słownej, punktowej,
procentowej lub innej).
Ocena sumująca
18. W szkole obowiązują dwa systemy oceniania:
1) skala punktowo-procentowa z wszystkich przedmiotów za wyjątkiem wymienionych
w pkt. 2,
2) skala stopniowa z przedmiotów: wychowanie fizyczne, technika i zajęcia techniczne,
plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne oraz religia/etyka.
19. Ocena sumująca jest stosowana przy podsumowaniu nabytej wiedzy i umiejętności
w celu sprawdzenia osiągnięć uczniów w formie prac kontrolnych, krótkich
sprawdzianów oraz innych aktywności.
20. Ocena z pracy kontrolnej jest oceną sumującą, zobiektywizowaną, jednak nauczyciel,
który stwierdza wyraźny postęp, może przekazać informację, zachęcającą ucznia do
dalszej pracy.
21. Ocena punktowa jest wyrażona jako stosunek ilości punktów uzyskanych do
maksymalnej ilości punktów możliwych do zdobycia z tym, że zadania wykraczające
poza program nauczania oceniane są powyżej maksymalnej ilości punktów i nie mogą
stanowić więcej niż 10% maksymalnej ilości punktów.
22. Nauczyciel konstruując przedmiotowe ocenianie powinien zachować proporcje pomiędzy
różnymi formami sprawdzania osiągnięć uczniów, tak by maksymalna ilość punktów
możliwych do zdobycia za poszczególne formy odzwierciedlała wagę poszczególnych
ocen (1/2/3).
23. Kartkówki obejmują materiał z max. 3 ostatnich lekcji i nie muszą być zapowiadane
wcześniej. Nauczyciel jest zobowiązany oddać ocenione kartkówki w ciągu 1 tygodnia.
24. Nauczyciel przedmiotu zapowiada pisemną pracę kontrolną na tydzień przed jej
planowym przeprowadzeniem. Uczniowie mogą mieć najwyżej jedną taka pracę w ciągu
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dnia i nie więcej niż dwa w tygodniu. Możliwe jest dodanie trzeciego sprawdzianu, jeżeli
dotyczy on języka obcego prowadzonego w grupach.
25. Oceniający jest zobowiązany oddać sprawdzone pisemne prace kontrolne w ciągu
14 dni roboczych.
26. Pisemne prace kontrolne są obowiązkowe.
1) Jeżeli uczeń opuści zapowiedziana pracę kontrolną z przyczyn usprawiedliwionych,
to ma obowiązek ją napisać w ciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły,
w terminie uzgodnionym z nauczycielem.
2) Samowolna,

nieusprawiedliwiona

nieobecność

na

ww.

równoznaczna

jest

z otrzymaniem 0 punktów.
3) Jeżeli nauczyciel stwierdzi, że pisemna praca kontrolna ucznia została napisana
niesamodzielnie, to praca ta zostaje przerwana, a uczeń zobowiązany jest do
napisania jej w najbliższym terminie wskazanym przez nauczyciela.
27. Ocenę uzyskaną z pisemnej pracy kontrolnej można poprawić w terminie ustalonym
z nauczycielem przedmiotu, nie później jednak niż do dwóch tygodni od dnia oddania
pracy przez nauczyciela. Punkty z poprawy powinna być wpisana obok punktów z pracy
kontrolnej. W przypadku uzyskania z poprawy pisemnej pracy kontrolnej mniejszej ilości
punktów niż za pierwszym razem – punktów z poprawy nie wpisujemy do dziennika.
28. W systemie punktowym uczeń może podwyższać ocenę poprzez zdobywanie punktów
dodatkowych zgodnie z przedmiotowym ocenianiem, jednak liczba dodatkowo
zdobytych punktów nie może przekroczyć 15% z rocznej bazy punktowej. Zdobywanie
dodatkowych punktów jest dobrowolne.
Ocena zachowania
29. W klasach I – III bieżąca ocena zachowania ucznia jest oceną opisową, a kryteria
oceniania obejmują:
Kryterium
Aktywność

Pożądane formy zachowania
- często zgłasza się na lekcji, mówi dużo ciekawych i istotnych
rzeczy,
- bierze udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych,
- przynosi do szkoły dodatkowe informacje i książki na dany temat,
- stosuje się do poleceń nauczyciela,
- bierze udział w akcjach charytatywnych i wolontariacie,
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Kultura osobista

- dba o piękno mowy ojczyste.
- używa zwrotów grzecznościowych (proszę, przepraszam ...),
- zwraca się kulturalnie do kolegów i nauczycieli,
- podnosi rękę, gdy chce coś powiedzieć,
- stara się panować nad swoimi emocjami,
- dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
- wobec kolegów i koleżanek zachowuje się kulturalnie z

Wygląd zewnętrzny

zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
- na co dzień ubiera się stosownie – w strój uczniowski,
- ubiera się galowo, gdy są uroczystości szkolne, wyjścia do teatru itp.
- dba o higienę osobistą (czyste ręce, schludne ubranie, spięte

Praca dodatkowa

włosy...).
- dotrzymuje terminów oddania prac dodatkowych i różnorodnych
zadań,
- przygotowuje się do zajęć (książki, przybory szkolne, dodatkowe
materiały na zajęcia szkolne),

Postawa ucznia

- uczestniczy w projektach szkolnych.
- pomaga kolegom w nauce,
- przeciwstawia się przejawom przemocy, agresji i wulgarności
zgodnie z ustalonymi zasadami,
- dba o porządek w miejscu pracy i w najbliższym otoczeniu,
- kulturalnie zachowuje się na lekcjach,
- punktualne przychodzi na zajęcia,
- szanuje inne osoby,
- współpracuje z kolegami i koleżankami,
- postępuje zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
- dba o honor i tradycje szkoły.

30. Od kl. IV bieżąca ocena zachowania jest oceną punktową.
31. Ocena zachowania uwzględnia w szczególności:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
3) dbałość o honor i tradycje szkoły;
4) dbałość o piękno mowy ojczystej;
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
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6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
7) okazywanie szacunku innym osobom
i przewiduje następujące kryteria oceny:
Wywiązywanie się z obowiązków ucznia.

Kryteria oceny
1. Przeszkadzanie na lekcji.
2. Niewykonywanie poleceń
nauczyciela.

Punkty

Kryteria oceny

ujemne
5

1. 100% frekwencja w semestrze

Punkty
dodatnie
30

2. Wzorowe wywiązywanie się z
5

obowiązków ucznia (może przyznać

20

wychowawca raz w semestrze)
3. Dbałość o rozwój własnych

3. Spóźnianie się na lekcję.

5

zainteresowań (udział w kółkach,

20

czytelnictwo, itp – raz w semestrze)
4. Niewywiązywanie się z podjętych
zobowiązań.
5. Nieusprawiedliwienie lekcji (każda 1
godzina).

10
5

4. Wywiązywanie się z dodatkowej
pracy nie ujętej w kryteriach
Realizacja projektu edukacyjnego, w
tym:

10
max. 50
w tym:

samodzielność ucznia w
6. Wagary (każda 1 godzina).

10

rozwiązywaniu problemów i
podejmowanie związanych z nimi

1-10

działań
7. Nieprzygotowanie się do lekcji, w
tym: brak zeszytu przedmiotowego,
stroju na w-f, przyborów, materiałów

5

sposób współpracy w zespole

1-10

plastycznych itp
8. Nieuzasadnione przebywanie na
korytarzu, boisku szkolnym i w innych
miejscach.

5

właściwe pełnienie znaczących ról w
zespole
doprowadzenie prac projektowych do

1-10
1-10

końca i publiczne zaprezentowanie
efektu końcowego
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Kryteria oceny

Punkty

Kryteria oceny

ujemne

Punkty
dodatnie

umiejętność dokonania samooceny
adekwatnej do wkładu i efektów

1-10

pracy nad projektem

Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej.

Kryteria oceny
1. Przetrzymywanie książek z
biblioteki.
2. Niszczenie sprzętu, umeblowania i
budynku.
3. Kradzież.

Punkty

Kryteria oceny

ujemne
5
10-30

1. Pomoc kolegom w nauce w czasie
wolnym.
2. Praca na rzecz klasy (np. gazetki,
kwiaty).

10-30 3. Praca na rzecz szkoły.

Punkty
dodatnie
5-20
5-10
5-20

4. Praca w organizacjach szkolnych
4. Zmuszanie, wyłudzenia.

20

(np. w samorządzie szkolnym,

10-30

klasowym – raz w semestrze)
5. Oszukiwanie (w tym ściąganie)
6. Fałszowanie podpisów, dokumentów,
dopisywanie ocen.

10
20

5. Pomoc w bibliotece – raz w
semestrze
6. Praca na rzecz świetlicy

40
5 - 10

7. Niewłaściwe używanie telefonów
komórkowych, tabletów i innych
urządzeń elektronicznych w szkole.

5 - 20

Włamanie się „na konto”.
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Dbałość o honor i tradycje szkoły.

Kryteria oceny

Punkty
ujemne

Kryteria oceny
1. Udział w szkolnym etapie

uroczystościach szkolnych i na

dodatnie
10

olimpiady przedmiotowej.

1. Brak odpowiedniego stroju (w
tonacji biało-granatowej) na

Punkty

Udział w etapie rejonowym olimpiady
10

przedmiotowej.
Udział w etapie wojewódzkim

egzaminie.

20
40

olimpiady przedmiotowej.
Uzyskanie tytułu laureata

30

2. Udział w innych konkursach

10

etap szkolny

2. Brak stroju uczniowskiego

5

+ za miejsce I – III

15,10,5

etap miejski

20,15,10

etap międzyszkolny

20,15,10

etap rejonowy

40,30,20

etap regionalny (wojewódzki)

50,40,30

etap ogólnopolski, międzynarodowy

60,50,40

3. Udział w zawodach sportowych
(zespołowo)

3. Nieodpowiednie zachowanie w
czasie uroczystości szkolnych oraz

10

apeli

etap miejski

4. Nieodpowiednie zachowanie w
wyjść poza teren szkoły (m. in.

30,20,10

etap rejonowy

40,30,20

etap wojewódzki

50,40,30
10

(indywidualnie)
10-30

samowolne oddalenie się)
5. Brak szacunku wobec symboli

15,10,5

etap powiatowy

4. Udział w zawodach sportowych
czasie wycieczek i zorganizowanych

5

etap miejski

30,20,10

etap powiatowy

40,30,20

etap rejonowy

50,40,30

etap wojewódzki

60,50,40

10

narodowych.
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Punkty

Kryteria oceny

Kryteria oceny

ujemne

6. Propagowanie idei totalitarnych,
ksenofobia, rasizm, itp.

Punkty
dodatnie

10

Dbałość o piękno mowy ojczystej.

Kryteria oceny
1. Wulgarne słownictwo.
2. Nie używa zwrotów
grzecznościowych

Punkty

Kryteria oceny

ujemne
5-10

1. Udział w akademiach i
uroczystościach szkolnych.

Punkty
dodatnie
5-30

2. Używanie zwrotów
5

grzecznościowych (może przyznać

30

wychowawca raz w semestrze)

Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób.

Kryteria oceny

Punkty

Kryteria oceny

ujemne

Punkty
dodatnie

1. Wzorowe przestrzeganie zasad
1. Zaczepianie słowne.

5

organizacyjnych na wycieczce i
podczas zorganizowanych wyjść poza

10

teren szkoły.
2. Właściwe reagowanie na
2. Zaczepianie fizyczne.

10

niepożądane zachowania innych
(nałogi, przejawy brutalności i

10

wulgarności).
3. Pomoc uczniom niepełnosprawnym
3. Bójka.

10-30 w szkole i poza nią (może przyznać

30

wychowawca raz w semestrze)
4. Opuszczanie terenu szkoły w czasie
zajęć i przerw.
5. Palenie papierosów

5
20

4. Wzorowe pełnienie funkcji
dyżurnego
5. Prowadzenie edukacji rówieśniczej.

5
10
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Kryteria oceny

Punkty

Kryteria oceny

ujemne

6. Znacząca poprawa zachowania (raz
w semestrze, wystawia wychowawca)
6. Picie alkoholu pod każdą postacią

Punkty
dodatnie
10 - 20

20-30

7. Posiadanie, rozprowadzanie i
używanie narkotyków oraz innych

50

środków odurzających
8. Używanie niebezpiecznych
przedmiotów.

20

9. Noszenie emblematów klubowych,
propagujących narkotyki – używki –
środki odurzające

10

10. Rozpowszechnianie pornografii,
demoralizacja.

50

11. Samowolne oddalanie się od grupy
w czasie wycieczek oraz
zorganizowanych wyjść poza teren

20

szkoły.
Godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią.

Kryteria oceny

Punkty

Kryteria oceny

ujemne

Punkty
dodatnie

1. Kultura osobista w szkole i poza nią
1. Żucie gumy

5

– przyznaje wychowawca raz w

20

semestrze
2. Niewłaściwe zachowanie.

5

3. Niewłaściwy strój (właściwy strój to
zakryte ramiona i długość min. do pół

5-10

3. Wzorowe posiadanie zmiennego
5

uda)
4. Noszenie czapki i kaptura.

2. Dbanie o czystość otoczenia
obuwia (100%) – przyznaje

20

wychowawca raz w semestrze
5
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Punkty

Kryteria oceny

ujemne

5. Brak zmiennego obuwia.
6. Noszenie kolczyków w innych
miejscach niż uszy.

Kryteria oceny

Punkty
dodatnie

5
5

7. Niewłaściwy wygląd:
fryzura - włosy farbowane
makijaż, paznokcie – dopuszczalny

5

naturalny, dyskretny, matujący
8. Zaśmiecanie otoczenia.

5

Okazywanie szacunku innym osobom.

Kryteria oceny

Punkty
ujemne

Kryteria oceny

Punkty
dodatnie

10 – 30
1. Niszczenie rzeczy innych osób.

(oraz
koszty

1. Praca na rzecz innych.

10

naprawy)
2. Aroganckie zachowanie się wobec
nauczycieli i innych pracowników w

10

2. Działalność charytatywna

10-30

3. Wolontariat

10-30

szkole i poza nią.

32. Bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i zachowania
ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami
opisowymi.

38

§ 30
1.

Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się na koniec pierwszego półrocza roku
szkolnego.

2.

Na pierwszym etapie edukacyjnym klasyfikacja śródroczna i roczna polega na
podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w
szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w odpowiednio danym półroczu lub
roku szkolnym oraz ustaleniu śródrocznych lub rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć
edukacyjnych i śródrocznej lub rocznej oceny zachowania.

3.

Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia
poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań
określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego
oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężanie
trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

4.

Śródroczną i roczną opisową ocenę zachowania ustala wychowawca klasy po
zasięgnięciu opinii innych nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

5.

Od kl. IV klasyfikacja śródroczna i roczna polega na podsumowaniu osiągnięć
edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania,
i zachowania ucznia w odpowiednio danym półroczu lub roku szkolnym oraz ustaleniu
śródrocznych lub rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, według skali
określonej w ust. 6 i śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według
skali określonej w ust. 24.

6.

Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się według
następującej skali:
- stopień celujący

-6

- stopień bardzo dobry

-5

- stopień dobry

-4

- stopień dostateczny

-3

- stopień dopuszczający

-2

- stopień niedostateczny

-1

7. W przypadku przedmiotów, z których bieżące ocenianie dokonuje się w systemie
punktowym, przy klasyfikacji liczbę uzyskanych punktów przelicza się na oceny według
wzoru:
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liczba punktów zdobytych
· 100%
liczba punktów możliwych do zdobycia
a ocenę ustala według skali:
skala procentowa

ocena

0 - 30

niedostateczna

31 - 50

dopuszczająca

51 - 67

dostateczna

68 - 84

dobra

85 - 100

bardzo dobra

powyżej 100 %

celująca

Wynik procentowy jest zaokrąglany do części całkowitych zgodnie z zasadami
matematycznymi (tzn. 84,49% ≈ 84%; 84,50% ≈ 85%).
8. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
1) posiadał wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania
w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz
2) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów
teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje
rozwiązania nietypowe rozwiązuje także zadania wykraczające poza programem
nauczania tej klasy lub
3) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych
i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo
krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.
9. Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
1) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania
przedmiotu w danej klasie oraz
2) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy
teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną
wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.
10. Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
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1) w dużym zakresie opanował wiadomości i umiejętności określone programem
nauczania w danej klasie,
2) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania
teoretyczne i praktyczne.
11. Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
1) opanował w podstawowym zakresie te wiadomości i umiejętności określone
programem, które się koniecznie do dalszego kształcenia
2) poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności do rozwiązywania, z pomocą
nauczyciela, typowych zadań lub problemów.
12. Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
1) ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych programem ale braki
te nie przekreślają możliwości dalszego kształcenia
2) rozwiązuje, z pomocą nauczyciela, typowe zadania teoretyczne lub praktyczne
o niewielkim stopniu trudności.
13. Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
1) nie opanował wiadomości i umiejętności, które są konieczne do dalszego kształcenia
2) nie potrafi rozwiązywać zadań teoretycznych lub praktycznych o elementarnym
stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela.
14. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, iż poziom osiągnięć edukacyjnych
ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej
szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szanse uzupełnienia braków.
15. Oceny bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla
uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są
ocenami opisowymi.
16. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną
zachowania.
17. Na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej
nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są
obowiązani poinformować pisemnie ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego
rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie
klasyfikacyjnej zachowania.
18. Uczeń może starać się uzyskać wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli spełnia następujące warunki:
1) oceny z kontrolnych prac pisemnych uzyskał w terminie przewidzianym w WSO,
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2) skorzystał z możliwości poprawy ocen z kontrolnych prac pisemnych w terminie
określonym w WSO,
3) nie posiada nieusprawiedliwionych nieobecności na lekcjach danego przedmiotu.
Uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z przedmiotu może
nastąpić w wyniku pisemnej pracy sprawdzającej napisanej w terminie ustalonym
z nauczycielem przedmiotu, jednak nie później niż do dnia konferencji klasyfikacyjnej.
Uczeń uzyskuje ocenę wyższą od przewidywanej w przypadku, gdy uzyska co najmniej
75 % punktów z pracy sprawdzającej uwzględniającej wymagania edukacyjne oceny,
o którą występuje uczeń.
19. O przewidywanych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych z przedmiotów oraz
zachowania uczeń i jego rodzice zostaną poinformowani w formie pisemnej na tydzień
przed planowaną konferencją klasyfikacyjną RP. O planowanej niedostatecznej
śródrocznej ocenie klasyfikacyjnej uczeń i jego rodzice informowani są w formie pisemnej
na miesiąc przed konferencją klasyfikacyjną.
20. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne,
uwzględniając średnią ważoną ustaloną z uzyskanych ocen cząstkowych.
21. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na
promocje do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
22. Uczeń nie może być klasyfikowany z mniej niż 3 ocen.
23. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po
zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. Skala
punktowa jest jedynie narzędziem pomocniczym w ustaleniu oceny.
24. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej
skali:
1) wzorowe;
2) bardzo dobre;
3) dobre;
4) poprawne;
5) nieodpowiednie;
6) naganne.
25. Punktowa skala zachowania przewiduje następujące klasyfikacyjne ocena zachowania:
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powyżej 250

- wzorowa

150 - 250

- bardzo dobra

50 - 149

- dobra

(-49) - 49

- poprawna

(-150) – (-50)

- nieodpowiednia

poniżej (-150)

- naganna

Na początku semestru każdy uczeń otrzymuje 100 punktów.
Uzyskanie:
35 punktów ujemnych uniemożliwia uzyskanie oceny wzorowej,
50 punktów ujemnych uniemożliwia uzyskanie oceny bardzo dobrej.
26. Klasyfikacja śródroczna i roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu
umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć
edukacyjnych, z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania,
z uwzględnieniem indywidualnego programu nauczania opracowanego dla niego na
podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych lub
rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania, z zastrzeżeniem § 29
ust. 32.
27. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono
zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń
lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
28. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
1) oceny klasyfikacyjne zajęć edukacyjnych,
2) promocje do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
29. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest
ostateczna, z zastrzeżeniem § 31 ust. 1.
30. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo
wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w tej szkole co najmniej dwa razy z
rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
31. Uczeń dla I – III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej.
32. Na wniosek rodziców i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek
wychowawcy klasy, po uzyskaniu zgody rodziców, rada pedagogiczna może postanowić
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o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej
również w ciągu roku szkolnego.
33. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy
przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po
zasięgnięciu opinii rodziców ucznia.
34. Od kl. IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał
roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 31 ust.9.
35. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych i dodatkowych
zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę
z zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
36. Uczeń kończy szkołę podstawową:
1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny
klasyfikacyjne

z

obowiązkowych

zajęć

edukacyjnych

uzyskane

w

klasie

programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć
edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych
uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej,
2) jeżeli ponadto przystąpił do sprawdzianu w kl. VIII.
37. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji
końcowej uzyskał z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co
najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.
§ 31
1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że
roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna
zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania
tej oceny. Zastrzeżenia mogą być złożone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć
dydaktyczno - wychowawczych.
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 rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza
sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz
ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
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2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę
klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów;
w przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, uzgadnia się z uczniem i jego
rodzicami, nie później jednak niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.
4. W skład komisji wchodzą:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) dyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących
takie same zajęcia edukacyjne;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) dyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji,
b) wychowawca klasy,
c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne
w danej klasie,
d) pedagog,
e) psycholog,
f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego.
3) Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. c, może być zwolniony z udziału w
pracy komisji na własną prośbę lub w innych, 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.
5. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna
ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu
poprawkowego.
6. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) skład komisji,
b) termin sprawdzianu,
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c) zadania (pytania) sprawdzające,
d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) skład komisji,
b) termin posiedzenia komisji,
c) wynik głosowania,
d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
7. Do protokołu, o którym mowa w ust. 6, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą
informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym
mowa w ust. 2 pkt 1 w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym
terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
9. Przepisy § 31 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.
§ 32
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych,
jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej
z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu
przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
2. Na wniosek rodziców ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej
nieobecności rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
3. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżenie
ust. 4.
4. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych,
informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
5. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami, z tym, że
w przypadku klasyfikacji śródrocznej nie później niż do końca marca, a w przypadku
klasyfikacji rocznej nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia zajęć
dydaktyczno-wychowawczych. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpi
do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego
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w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
6. Egzamin

klasyfikacyjny

przeprowadza

nauczyciel

danych

zajęć

edukacyjnych

w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub
pokrewnych zajęć edukacyjnych.
7. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów –
rodzice ucznia.
8. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający
w szczególności:
2) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 6;
3) termin egzaminu klasyfikacyjnego;
4) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;
5) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
9. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna
ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna.
10. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego
niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona
w wyniku egzaminu poprawkowego.
11. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć
edukacyjnych w dokumentacji przebiegi nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej
wpisuje się „nieklasyfikowana” lub „nieklasyfikowany”.
§ 33
1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub
dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.
2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem
egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, informatyki, zajęć technicznych oraz
wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań
praktycznych.
3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza (do dnia zakończenia rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych) dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.
4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład
komisji wchodzą:
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1) dyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako
członek komisji.
5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji
na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim
przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela
prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela
zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający
w szczególności:
1) skład komisji;
2) termin egzaminu poprawkowego;
3) pytania egzaminacyjne;
4) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym
przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy
programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 9.
9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu
danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał
egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że
te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane
w klasie programowo wyższej.

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe
§ 34
1. Działalność Szkoły jest finansowana przez organ prowadzący z:
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1) dotacji,
2) czesnego wpłacanego przez rodziców,
3) darowizn,
4) innych źródeł.
2. Środkami finansowymi przeznaczonymi na działalność Szkoły w danym roku szkolnym
dysponuje Organ Prowadzący.
§ 35
1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Szkoła może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał.
3. Statut wchodzi w życie 01 października 2018 r.
4. Zmian w statucie dokonuje Rada Pedagogiczna.
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