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STATUT PUBLICZNEJ  SZKOŁY                 
PODSTAWOWEJ NR 2 w KALETACH 

§1 

I. Szkoła nosi nazwę; . 

Publiczna Szkolą Podstawowa nr 2 im. Juliusza Ligonia, 
ul. Orzeszkowej 10 Kalety.  

2.Organem prowadzącym jest gmina Kalety. 

§2  

1. Cele i zadania Szkoły: 
a/ umożliwia zdobycie wiedzy, 

b/uposaża uczniów w umiejętności, 
c/ przy współpracy z rodzicami wychowuje dziecko uwrażliwiając je na potrzeby 

własne i innych, uczy kreatywności i umiejętności dokonywania słusznych 

wyborów, d/ sprawuje opiekę nad uczniami przebywającymi w 
Szkole. 

2. Sposób wykonania
1
 zadań: 

2.1 Cele i zadania Szkoły związane z uposażeniem uczniów w wiedzę i umiejętności 
realizowane są. w Szkołę na zajęciach edukacyjnych i lekcjach przez nauczycieli 
specjalistów danej dziedziny z zastosowaniem nowoczesnych metod dydaktycz-
nych /aktywizujących/, w li akcie realizacji ścieżek między przedmiotowych, 
z wykorzystaniem pracowni i biblioteki oraz nowoczesnego sprzętu. 

2.2 Cele związane z wychowaniem realizowane są na wszystkich organizowanych 
przez Szkolę zajęciach przez nauczycieli, bibliotekarza, wychowawcę świetlicy 
i innych pracowników Szkoły w ścisłej współpracy z rodzicami. 

2.3 Cele opiekuńcze realizuje się w trakcie pobytu w Szkole i na wszystkich 
zajęciach organizowanych przez nią z pełna, odpowiedzialnością za bezpieczeń-
stwo i ochronę zdrowia dzieci. 

3. Wychowawca danego oddziału jest przewodniczącym zespołu nauczycieli uczących 
w danym oddziale. 
3.1 Zadania tego zespołu:  

a/ ustalenie zespołu programów obowiązujących w danym oddziale, 
b/ ustalenie zasad współpracy między wychowawcami, rodzicami i innymi 

nauczycielami, c/ ustalenie sposobów rozpoznawania potrzeb uczniów i ich 
rodziców poprzez 

ankietowanie, skrzynkę pytań, wywiady. 3.2 
Zadania nauczycieli: 

a/ zapoznanie z wymaganiami programowymi uczniów i rodziców, 
b/ określenie kryteriów oceniania z danego przedmiotu i form przekazywania 

informacji uczniom i rodzicom, 
c/ określania sposobu pomocy uczniom /terminy, formy/,  
d/ współuczestniczenie w programie wychowawczym Szkoły. 



4. Szczegółowe zasady systemu oceniania: 
4.1 Rok szkolny podzielony jest na dwa semestry. 
4.2 Nauczyciele We wrześniu każdego roku szkolnego Informują uczniów /na 

zajęciach edukacyjnych/ oraz rodziców /na spotkaniach z rodzicami/ o 
wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu 
nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych w formie 
ustnej lub pisemnej. Zapoznanie się z wymaganiami powinno być potwierdzone 
podpisem rodzica. 

4.3 W stawianiu wymagań przez nauczycieli będą brane pod uwagę; - 
a/ wymagania konieczne - na stopień dopuszczający, obejmują wiadomości 
i umiejętności niezbędne w dalszej edukacji, potrzebne w życiu, wskazują na 
braki w Opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych w podstawie    
programowej, to opanowanie 40% wiadomości i umiejętności podstawowych;  
b/ wymagania podstawowe - na stopień dostateczny, obejmują wiadomości i 
umiejętności najważniejsze z punktu widzenia edukacji, proste, łatwe do 
opanowania przez uczniów przeciętnie uzdolnionych, często powtarzane w 
programie, to opanowanie 50% wiadomości i umiejętności podstawowych; 
 c/ wymagania rozszerzające - na stopień dobry, obejmują wiadomości i 
umiejętności mniej przystępne aniżeli elementy treści zaliczone do wymagań 
podstawowych, bardziej złożone, poszerzające relacje między elementami treści, 
to opanowanie powyżej 70% wiadomości i umiejętności wymagań 
podstawowych; 

d/ wymagania dopełniające, pełne - na stopień bardzo dobry, obejmujący pełny 
zakres wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania, 
wymagające korzystania z różnych źródeł wiedzy, wymagające samodzielnej 
pracy, to pełne opanowanie programu / powyżej 90% /; e/ wymagania 
wykraczające, nie objęte programem - na stopień celujący, obejmują 
wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania, 
wynikające z indywidualnych zainteresowań uczniów, pełnego wykorzystania 
dodatkowych wiadomości. 

4.4 Szczegółowe kryteria ocen z poszczególnych zajęć edukacyjnych dla uczniów 
klas IV-VI znajdują się u nauczycieli prowadzących dane zajęcia. 

4.5 Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno- 
pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, obniżyć wymagania edukacyjne 
W stosunku do ucznia, u którego stwierdzono deficyty rozwojowe uniemożliwiające 
sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania. 

4.6 Szkoła stwarza realne szansę jak najpełniejszego zaspokojenia potrzeb edukacyjnych 
uczniom szczególnie zdolnym przez: stosowanie szeroko rozumianej 
indywidualizacji w procesie dydaktycznym, podjęcie indywidualnego loku lub 
programu nauki, 
co umożliwia ukończenie Szkoły w skłóconym czasie. 

4.7 W edukacji wczesnoszkolnej (klasy I-III) nie występuje ocena cyfrowa. 
4.8 Stosuje się ocenianie wspierające, które ma charakter ciągły, odbywa się na bieżąco 

w klasie, podczas wielokierunkowej działalności ucznia. Nauczyciel sprawdził 
wykonane prace, chwali za wysiłek, za chęci, za pracę. Nagradza uśmiechem, 
pochwalą, gestem oraz wskazuje, co uczeń powinien zmienić, poprawić czy 
wyeksponować. Podkreśla osiągnięcia ucznia, ale nie porównuje go z innymi 
Uczniami. Nauczyciel stosuje wszystkie dostępne sposoby oceniania wspomaga- 



jącego, tj.; obserwuje ucznia i jego pracę, rozmawia z nim, pisze recenzje plac 
i motywuje cło dalszego wysiłku, 

4.9 Nauczyciel nauczania początkowego gromadzi swoje obserwacje w dzienniku 
lekcyjnym, w którym notuje swoje uwagi; spostrzeżenia. Zbiera karty pracy 
ucznia, jego prace dowolne, plastyczne, literackie itp. 

4.10 Bieżące postępy i osiągnięcia ucznia oznaczone są drukowanymi literami. 
P - osiągnięcia pełne (opanował bardzo dobrze) 

Cz - osiągnięcia częściowe (wskazać czego nie umie, nie wie, nie potrafi) 
W - osiągnięcia wstępne (nadal należy ćwiczyć). 

4.11 Włożony wysiłek ucznia mierzony będzie w skali literowej od A do C. 
A - maksymalny 

B - umiarkowany  
C - minimalny 

4.12 Na dwa tygodnie przed końcem semestru (w miesiącu styczniu) nauczyciel 
nauczania początkowego sporządza ocenę opisową, która zamieszczona zostaje 
w arkuszu ocen ucznia po uprzednim zapoznaniu się z nią rodziców ucznia. 
Ocena opisowa ma charakter informacyjny, diagnostyczny i motywacyjny. 
Polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia. 

4.13 W klasach IV-VI stosuje się oceny bieżące w/g następującej skali arytmetycznej: 
-celujący (6) 

- bardzo dobry (5) 
- dobry (4) 
- dostateczny (3) 
- dopuszczający (2) 
- niedostateczny (1) 
Dopuszcza się stosowanie plusów przy tych ocenach, jako motywowanie ucznia 
do dalszej pracy. Nie stosuje się minusów. 

4.14 Uczeń ma możliwość poprawy oceny niedostatecznej w ciągu 7 dni oraz innych 
ocen bieżących na zasadach określonych przez nauczyciela. 

4.15 Przy zapisywaniu ocen bieżących w dziennikach lekcyjnych stosuje się następujący 
kod: 

odp. - odpowiedź ustna  
K - kartkówka  
Spr. - sprawdzian  
BW - badanie wyników nauczania  
A, B, C, D, E - wkład pracy ucznia (aktywność)  
ZD - zadanie domowe  
bz - brak zadania  
np. - nieprzygotowanie  
Nauczyciel stosujący inny kod wyjaśnia jego znaczenie w dzienniku lekcyjnym. 

4.16 Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i dla jego rodziców. 
4.17 Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją 

uzasadnić. 
4.18 Pizy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, sztuki należy w 

szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu 
się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 



4. 19 W uzasadnionych przypadkach Uczeń może być zwolniony na czas określony 

z zajęć wychowania fizycznego. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania 

fizycznego podejmuje dyrektor Szkoły na podstawie opinii wydanej przez lekarza. 
W przypadku zwolnienia ucznia z w/w zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania 

zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się zwolniony. 
 4.20 Klasyfikowanie śródroczne w klasach 1V-VF polega na okresowym podsumowaniu 

osiągnięć edukacyjnych ucznia z poszczególnych zajęć edukacyjnych i ustaleniu 

ocen klasyfikacyjnych na podstawie ocen bieżących w/g takiej samej skali 
arytmetycznej. Oceny klasyfikacyjne nie są średnią ocen bieżących. 
Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się jeden raz w ciągu roku szkolnego 

W miesiącu styczniu.  
4.21 Przy wystawianiu oceny śródrocznej będą brane pod uwagę: aktywność na 

zajęciach, praca w grupie, staranność w wykonywaniu zadań ustnych i pisemnych, 
inwencja twórcza, obowiązkowość. 
Wkład pracy (aktywność ucznia) na zajęciach będzie oznaczony następującym 

kodem; 
A - bardzo duży 

B- duży 

C - umiarkowany 

D - niewielki 
E - brak. 

4.22 Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć 
edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie 
programowo wyższej, Szkoła powinna w miarę możliwości dać szansę uzupełnienia 
braków z/g z planem pracy z uczniem słabym. 

4.23 Na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej uczeń 
musi być poinformowany w formie ustnej przez nauczycieli prowadzących 
poszczególne zajęcia edukacyjne w klasach IV-VI o proponowanej ocenie 
śródrocznej. 
4.24  Tryb poprawiania oceny śródrocznej: 
a/ jeżeli ustalona przez nauczyciela ocena śródroczna jest zdaniem ucznia lub jego 

         rodziców zaniżona, to uczeń ma  prawo do egzaminu sprawdzającego, 

b/ egzamin sprawdzający przeprowadza się na pisemną prośbę ucznia lub jego 
rodziców zgłoszoną do dyrektora Szkoły na 7 dni przed klasyfikacyjnym 
posiedzeniem Rady Pedagogicznej, 
d egzamin sprawdzający przeprowadza się w formie wybranej przez ucznia 
(ustnej lub pisemnej), d/ poprawa oceny może przebiegać w dwóch etapach: 
I etap - w obecności wychowawcy i nauczyciela prowadzącego dane zajęcia 
edukacyjne na pięć dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 
II etap - w obecności komisji w składzie: dyrektor Szkoły, wychowawca, nauczyciel 
prowadzący dane zajęcia edukacyjne na trzy dni przed klasyfikacyjnym 
posiedzeniem Rady Pedagogicznej, 
d z egzaminu sporządza się protokół, do którego dołącza się odpowiedzi ucznia. 17 
powyższy egzamin nie dotyczy sztuki, techniki (informatyki), oraz wychowania 



fizycznego, egzamin sprawdzający z łych zajęć edukacyjnych będzie miał formę 

ćwiczeń praktycznych, 
g/ od oceny ustalonej w II etapie egzaminu sprawdzającego odwołanie nie 

przysługuje. 
4.25 formy, sposoby i narzędzia sprawdzania postępów uczniów: 

a/ odpowiedź ustna; zadawanie uczniom pytań w czasie zajęć edukacyjnych 
wprowadzających nowy materiał i powtórzeniowych, 
b/ dawanie uczniom poleceń, które wykonują ustnie lub pisemnie w czasie zajęć 
edukacyjnych, 
c/prace kontrolne-kartkówki; zapowiedziane i niezapowiedziane (10-15 min.),  

d/ sprawdziany- prace klasowe (45-90 min.),  
e/ ocenianie i szacowanie wytworów pracy ucznia,  
f/ analiza notatek sporządzanych w zeszytach przedmiotowych,  
g/ standaryzowane sprawdziany osiągnięć - badania wyników nauczania i testy 
osiągnięć szkolnych, 
h/ praca indywidualna uczniów na lekcji i w domu - prowadzenie zeszytu, 
wykonywanie ćwiczeń i zadań, pisanie notatek, planów, referatów. 

4.26 Częstotliwość sprawdzania postępów ucznia: 
a/ kontrola będzie prowadzona systematycznie, równomiernie rozłożona na cały 

okres nauki, bieżąca, semestralna i roczna, 
b/uczniowie nieobecni na sprawdzianach, pracach klasowych mają obowiązek 

napisać je w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, 
c/ sprawdzone i ocenione prace pisemne ucznia są do wglądu w Szkole dla uczniów 

i jego rodziców (są one przechowywane przez okres jednego roku szkolnego). 
4.27 Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych: 

a/ uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć 
edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu 
nieobecności na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczo-
nego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania, 
b/uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać 
egzamin klasyfikacyjny, 
c/ na prośbę ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności 
lub na prośbę jego rodziców Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin , 
klasyfikacyjny, 
d/egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący indywidualny tok lub 
program oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkolą, e/termin egzaminu 
klasyfikacyjnego usiała dyrektor Szkoły na trzy tygodnie przed klasyfikacyjnym 
posiedzeniem Rady Pedagogicznej, 
17 termin egzaminu klasyfikacyjnego dyrektor Szkoły uzgadnia z uczniem i jego 
rodzicami, 
g/ do przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego dyrektor Szkoły powołuje komisję 
w składzie: dyrektor Szkoły (jako przewodniczący), nauczyciel danych zajęć 
edukacyjnych (jako egzaminator) oraz wychowawca klasy, li/ W egzaminie mogą 
uczestniczyć w charakterze obserwatorów rodzice ucznia, i/ egzamin składa się z 
dwóch części: ustnej i pisemnej, j/ pytania egzaminacyjne ustala nauczyciel 
prowadzący dane zajęcia edukacyjne, 



k/stopień trudności pytań (ćwiczeń) będzie zróżnicowany i będzie odpowiadać 
kryteriom ocen przyjętych w Szkole, 
1/ na podstawie przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego egzaminator w porozu-
mieniu 7, członkami komisji ustala stopień w/g skali przyjętej w Szkole, 1/ w 
przypadku różnicy zdań sprawę oceny rozstrzyga się przez głosowanie, ocena ustalona 
w głosowaniu jest ostateczna, 

ni/ z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, do 
którego dolicza się pytania egzaminacyjne i odpowiedzi ucznia. 1.28 Ustalanie 
ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego i warunki ich poprawiania: 

a/ klasyfikowanie końcoworoczne w klasach I-J1I będzie podsumowaniem osiągnięć 
edukacyjnych ucznia w danym toku szkolnym i ustaleniem jednej oceny 
klasyfikacyjnej oraz oceny zachowania, 
b/ w klasach I-Uf ocena klasyfikacyjna jest oceną opisowa,, którą sporządza się w 
oparciu o arkusz obserwacji; w/w dokument zamieszcza się w arkuszu ocen ucznia po 
uprzednim zapoznaniu się z nim rodziców ucznia, 
c/uczeń klasy I-III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego 
osiągnięcia edukacyjne oceniono pozytywnie, 
d/uczeń klasy I-III, którego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym nie 
zostały ocenione pozytywnie nic otrzymuje promocji i powtarza tę samą klasę (z 
zastrzeżeniem ppkt. e), 
e/ uczniów klasy l-III można pozostawić na drugi rok w (ej samej klasie tylko w 
wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych opinią wydaną przez lekarza lub 
poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo inną poradnię specjalistyczną, oraz 
w porozumieniu z rodzicami 
17 klasyfikowanie końcoworoczne, począwszy od klasy czwartej polega na podsumo-
waniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych 
określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych (w skali; 
stopień celująey-6, stopień bardzo dobry -5, stopień dobry - 4, stopień dosłalcczny-3, 
stopień dopuszczający -2, stopień niedostateczny-1) oraz oceny zachowania; oceny 
klasyfikacyjne końcoworoczne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia 
edukacyjne' i nie są one średnią arytmetyczną ocen bieżących, g/ uczeń może 
otrzymać promocję lub ukończyć Szkolę z wyróżnieniem w klasach IV-VI, jeżeli w 
wyniku klasyfikacji uzyskał średnią ocen z przedmiotów obowiązkowych, 4,75 i 
wzorową ocenę zachowania, li/ poprawa oceny końcoworocznej; 
- ustalona przez nauczyciela ocena klasyfikacyjna końcoworoczna może być 
zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego, 
- w terminie do końca maja nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego 
rodziców w formie ustnej o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych 
(rodzice na spotkaniu z rodzicami, uczniowie na zajęciach edukacyjnych), 
- jeżeli ustalona przez nauczyciela ocena końcoworoczna jest zdaniem ucznia 
lub jego rodziców zaniżona, to uczci) ma prawo do egzaminu sprawdzającego, 

- poprawa oceny końcoworocznej odbywa się w takim samym trybie jak poprawa 
oceny śródrocznej, 

- w terminie do końca maja wychowawca klasy jest zobowiązany do poinformo-



wania rodziców ucznia w formie pisemnej o przewidywanej dla niego 
końcoworocznej ocenie niedostatecznej, 
- począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej z wyjątkiem klasy programowo 

najwyższej, uczeń który w wyniku końcowoiocznej klasyfikacji uzyskał 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, 
- eg/amin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem 
egzaminu ze sztuki, informatyki (techniki) oraz wychowania fizycznego, z których 
egzamin 
powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych, 
- termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor Szkoły w ostatnim tygodniu 
ferii letnich, 
- egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora Szkoły, 
w której skład wchodzą: dyrektor Szkoły (jako przewodniczący komisji), nauczyciel 
prowadzący dane zajęcia edukacyjne (jako egzaminujący), nauczyciel prowadzący 
takie same lub pokrewne zajęcia (jako członek komisji), 
- nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, z których odbywa się egzamin 

poprawkowy, 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, 
- 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, 
- uczeń, kloty z przyczyn losowych nic przystąpił do egzaminu poprawkowego 

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dowolnym terminie, 
określonym przez dyrektora Szkoły, 
- uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza 
klasę, 
- Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może jeden raz 
w ciągu etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawko-
wego z jednych zajęć edukacyjnych, 
- uczeń kończy Szkolę Podstawową, jeżeli na zakończenie klasy szóstej uzyskał 
oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej i ponadto przystąpił do 
sprawdzianu, o którym mowa w pkt. h , 
i/sprawdzian poziomu umiejętności dla klasy szóstej: 

- w klasie szóstej Szkoły Podstawowej okręgowa komisja egzaminacyjna, zwana 
dalej „komisją okręgową", przeprowadza sprawdzian poziomu opanowania 
umiejętności określonych w standardach wymagań ustalonych odrębnymi przepisami, 
zwany dalej ,,sprawdzianem", 
- sprawdzian ma charakter powszechny i jest obowiązkowy, 
- komisja okręgowa opracowuje informator zawierający szczegółowy opis wymagań, 
kryteriów oceniania i form przeprowadzania sprawdzianu oraz przykłady zadań, 



- informator publikuje się co najmniej na dwa lata przed terminem sprawdzianu, 
jest on oznaczony nazwą i numerem nadanym przez komisję okręgową, 
- sprawdzian przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez komisję 
okręgową^ która przygotowuje arkusze sprawdzianu, 
- sprawdzian organizuje zespól egzaminacyjny powołany przez dyrektora komisji 
okręgowej, 
- w skład zespołu egzaminacyjnego wchodzą co najmniej cztery osoby, w tym 
przewodniczący wyznaczony przez dyrektora komisji okręgowej, przewodniczącym 
może być jedynie egzaminator wpisany do ewidencji egzaminatorów, o której mowa 
w art. 9b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, 
poz. 329 i Nr 106, poz. 496 z 1997 r. nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943 oraz 1998r. 
Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126), zwany dalej „ustawą", 
- uczniowie z potwierdzonymi dysfunkcjami mają prawo przystąpić do sprawdzianu 
w formie dostosowanej do ich dysfunkcji, 
- uczeń, który nie przystąpi! do sprawdzianu w wyznaczonym terminie albo przerwał 
sprawdzian, przystępuje do niego w dodatkowym terminie określonym przez 
dyrektora komisji okręgowej, 
- uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do sprawdzianu w dodatkowym 
terminie albo przerwał sprawdzian, przystępuje do mego w kolejnym terminie 
określonym przez dyrektora komisji okręgowej, 

- uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie do 31 sierpnia danego roku, 
powtarza ostatnią klasę Szkoły Podstawowej oraz przystępuje do sprawdzianu 

w następnym roku, 
- wynik sprawdzianu ustalony przez zespól egzaminatorów jest ostateczny, 
i odnotowuje się go na świadectwie ukończenia Szkoły; nie ma on wpływu na 
ukończenie Szkoły, 

   - wyniki sprawdzianu oraz zaświadczenie o szczególnych wynikach sprawdzianu 
dla każdego ucznia komisja okręgowa przesyła do Szkoły w terminie do 10 czerwca 
danego roku, a w przypadku, kiedy uczeń nie przystąpi do sprawdzianu w wyznaczonym 
terminie - do dnia 31 sierpnia danego roku, 

- przewodniczący zespołu egzaminacyjnego sporządza protokół przebiegu 
sprawdzianu i protokół przebiegli prac tego zespołu, 
- protokoły podpisują członkowie odpowiednich zespołów, 
- protokoły przebiegu sprawdzianu oraz pozostałą dokumentację przechowuje się 
według zasad określonych odrębnymi przepisami. 

4.29 Ocena zachowania;  

a/ ocena zachowania uwzględnia w szczególności: funkcjonowanie ucznia w 

środowisku lokalnym oraz respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie 

przyjętych norm etycznych, 
b/ ocena zachowania nic może mieć wpływu na: oceny z zajęć edukacyjnych, 
promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie Szkoły, 
c/ wychowawca na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów (na 

godzinie do dyspozycji wychowawcy) i rodziców (na spotkaniu we wrześniu) 

w formie ustnej o zasadach oceniania zachowania, 
d/ ocenę zachowania ustala się w styczniu (ocena śródroczna) i w czerwcu 

(ocena końcoworoczna) na tych samych zasadach, 



e/ w klasach I-III ocena zachowania jest oceną opisową; nauczyciel oceniający 
zachowanie uczniów w tych klasach będzie brał pod uwagę: 
- stosunek do obowiązków szkolnych (systematyczne i punktualne uczęszczanie 
na zajęcia, systematyczne przygotowywanie się do lekcji, estetykę zeszytów 
szkolnych, systematyczne odrabianie prac domowych, każdorazowe 
usprawiedliwianie nieobecności i spóźnień, czynny udział w lekcjach, rozwijanie 
własnych 
zainteresowań), 
- aktywność społeczną (wywiązywanie się z podjętych zadań, czynny udział 
w pracach społeczno użytecznych, wykonywanie zarządzeń Szkoły, umiejętność 
łączenia zadań społecznych z pracą w Szkole i poza Szkołą), 
- kulturę osobistą (kulturalny sposób bycia i wyrażania się, uczciwość w kontaktach 
z rówieśnikami i dorosłymi, przestrzeganie zasad bhp w Szkole, na drodze, na 
wycieczce, higiena osobista ucznia, higiena odzieży i wyposażenia uczniowskiego), 
T/ począwszy od klasy czwartej ocenę zachowania ustala się według następującej 
skali: wzorowe, dobre, poprawne, nieodpowiednie. 
g/ tryb ustalania oceny zachowania: 
- ocenę zachowania ustala się w/g przyjętych w Szkole kryteriów na podstawie 
propozycji: ucznia (samoocena pisemna), samorządu klasowego (ocena pisemna), 
wychowawcy w porozumieniu z innymi nauczycielami uczącymi w danej klasie, 
którzy mogą dokonywać wpisów dotyczących zachowania w zeszycie uwag, 
- ostateczną ocenę zachowania ustala wychowawca na dwa tygodnie przed 
klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, 

 

- o ustalonej ocenie zachowania wychowawca informuje uczniów na godzinie 
do dyspozycji wychowawcy, w przypadku oceny nieodpowiedniej pisemnie 
zawiadamia rodziców ucznia, 

- uczeń ma możliwość poprawy ustalonej oceny zachowania do klasyfikacyjnego 
posiedzenia Rady Pedagogicznej na zasadach i w formie ustalonej przez wychowawcę 
w porozumieniu z dyrektorem Szkoły (prace użyteczne na rzecz Szkoły), 
- chęć poprawy uczeń zgłasza wychowawcy, 

- oceny zachowania nie może poprawić uczeń który: wszedł w konflikt z prawem, 
dokonał wykroczeń o wyjątkowo dużej szkodliwości społecznej (kradzież, 
chuligaństwo, akt wandalizmu), nie wykazuje pozytywnych oznak poprawy, 
h/ szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia: zachowanie ucznia ocenia się 
w dziewięciu kategoriach opisowych, zadaniem wychowawcy jest wybranie w 
kolejnych kategoriach spośród poszczególnych zapisów tego zdania, które 
najlepiej charakteryzuje ucznia, cyfra przy wybranym zapisie oznacza liczbę 
przeznanych uczniowi punktów w danej kategorii, suma punktów zamieniana jest 
na ocenę, 
- kategoria pierwsza - stosunek do nauki; w stosunku do swoich możliwości, 
wkładu pracy i innych uwarunkowań, uczeń osiąga wyniki: 
4. Maksymalne. 

3. Dosyć wysokie. 
2. Przeciętne. 

I. Raczej niskie. 
0. Zdecydowanie zbyt niskie. 
- kategoria druga - frekwencja: 



4. Uczeń nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności i spóźnień. 
3. Uczeń ma niewielką liczbę godzin nieusprawiedliwionych nieobecności lub 

spóźnień (łącznie do 10). 
2. Uczeń czasami opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia lub spóźnia się (łączna 

liczba godzin nieusprawiedliwionych nieobecności lub spóźnień wynosi od 11 

do 15). I. Uczeń często opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia lub spóźnia się 
(łączna 

liczba spóźnień i nieusprawiedliwionych nieobecności lub spóźnień wynosi 
od 16 do 25). 0. Uczeń nagminnie spóźnia się lub opuszcza lekcje bez 

usprawiedliwienia (łączna 

liczba spóźnień i nieusprawiedliwionych nieobecności przekracza 25). - 
kategoria trzecia - rozwój własnych uzdolnień i zainteresowań: 
4. Uczeń uczestniczy w zajęciach szkolnych lub pozaszkolnych kół zainteresowań 

albo prowadzi intensywne samokształcenie albo w innej formie rozwija swoje 
możliwości co przynosi mu osiągnięcia w postaci certyfikatów, sukcesów 
naukowych, artystycznych, sportowych lub w innych dziedzinach. 

3. Uczeń uczestniczy w zajęciach szkolnych kół zainteresowań lub prowadzi 
samokształcenie w wybranym kierunku, co pozwala mu osiągnąć wysoki poziom 
wiedzy w zakresie niektórych przedmiotów objętych szkolnym programem 
nauczania. 

2. Uczeń sporadycznie uczestniczy w zajęciach szkolnych lub pozaszkolnych kół 
zainteresowań albo prosi nauczycieli o wskazówki do samodzielnej pracy nad 

sobą, uzupełnia wiedzę zdobywaną podczas lekcji do poziomu niezbędnego dla 
uzyskania dobrych stopni. 

1. Uczeń nie jest zainteresowany samorozwojem, satysfakcjonuje go uzyskiwanie 
przeciętnych wyników w nauce szkolnej. 

0. Uczeń nie jest zainteresowany samorozwojem ani uzyskiwaniem choćby 
przeciętnych wyników w nauce szkolnej. 

- kategoria czwarta - takt i kultura w stosunkach z ludźmi: 
4. Uczeń jest zawsze taktowny, prezentuje wysoką kulturę słowa i dyskusji,  

a jego postawa nacechowana jest życzliwością w stosunku do otoczenia. 

3. Uczeń jest zwykle taktowny, życzliwie usposobiony, a w rozmowach stara się 
o zachowanie kultury słowa, umie dyskutować. 

2. Zdarzyło się (1-2 razy), że uczeń zachował się nietaktownie lub nie 
zapanowawszy nad emocjami, użył mało kulturalnego słownictwa w rozmowie 
lub 
w dyskusji. 

1. Uczeń często bywa nietaktowny, czasami używa wulgaryzmów w rozmowach 
czy dyskusjach. 

0. Uczeń zwykle jest nietaktowny, używa wulgaryzmów, jest agresywny - nie 
stara się nawet o zachowanie kulturalnych form w prowadzeniu rozmowy 
czy dyskusji. 

- kategoria piąta - dbałość o wygląd zewnętrzny (bierze się pod uwagę makijaż 
u dziewcząt, noszenie kolczyków u chłopców itp):  

4. Uczeń szczególnie dba o swój wygląd, jest zawsze czysty i stosownie ubrany. 
3. Zdarzyło się (1-2 razy), że strój ucznia lub zachowanie przez niego higieny 

budziły zastrzeżenia. 



2. Czasami (kilkakrotnie) zwracano uczniowi uwagę na niestosowność stroju 
lub niedostateczną dbałość o higienę. 

1. Uczniowi trzeba często przypominać o potrzebie dbałości o higienę i odpowiedni 
strój, 

0. Uczeń jest zwykle niestosownie ubrany lub nie dba o higienę i nie reaguje na 
zwracanie uwagi. 

- kategoria szósta - sumienność, poczucie odpowiedzialności: 
4. Uczeń zawsze dotrzymuje ustalonych terminów (zwrot książek do biblioteki, 

sprawdzianów, przekazywanie usprawiedliwili itp.), rzetelnie wywiązuje się z 
powierzonych mu oraz podejmowanych dobrowolnie różnorodnych prac i zadań. 

3. Uczeń zwykle dotrzymuje ustalonych terminów, wykonuje powierzone mu prace 
i zadania, czasami podejmuje dobrowolne zobowiązania, które stara się 
wykonywać terminowo i solidnie. 

2. Zdarza się, że uczeń nie dotrzymuje ustalonych terminów lub niezbyt dobrze 
wywiązuje się z powierzonych mu prac i zadań, rzadko podejmuje dobrowolne 
zobowiązania, ale dobrze się z nich wywiązuje. 

1. Uczeń często nie dotrzymuje ustalonych terminów lub niechętnie i niezbyt 
starannie wykonuje powierzone mu prace i zadania, niechętnie podejmuje 
dobrowolne zobowiązania i czasem się z nich nie wywiązuje. 

0. Uczeń zwykle nie dotrzymuje ustalonych terminów, nie wykonuje powierzonych 
mu prac i zadań, nie podejmuje dobrowolnych zobowiązań. 

- kategoria siódma - postawa moralna i społeczna ucznia: 
4. W codziennym życiu szkolnym uczeń wykazuje się uczciwością, zawsze reaguje 

na dostrzeżone przejawy zła, szanuje godność osobistą własną i innych osób, 
swoją postawą podkreśla szacunek dla pracy swojej i innych, a także dla mienia 

publicznego i własności prywatnej; chętnie pomaga kolegom zarówno w nauce, 
jak i w innych sprawach życiowych, wykazuje dużą aktywność w działaniach na 
rzecz zespołu w Szkole lub poza nią. 

3. Uczeń zwykle postępuje uczciwie, reaguje na dostrzeżone przejawy zła, stara 
się nie uchybiać godności własnej i innych osób, szanuje własną i cudzą pracę, 
mienie publiczne i prywatne: nie uchyla się od pomocy kolegom w nauce i innych 
sprawach życiowych, angażuje się w prace na rzecz zespołu. 

2. Zdarzyło się (kilka razy), że uczeń nie postąpił zgodnie z zasadą uczciwości 
w stosunkach międzyludzkich lub nie zareagował na ewidentny przejaw zła, 
uchybił godności własnej lub innej osoby, nie wykazał dostatecznego szacunku 
dla pracy własnej lub cudzej, naraził na nieznaczny uszczerbek mienie publiczne 

albo prywatne, odmówi! pomocy koledze w nauce lub w innej życiowej sprawie; 
nie uchyla się od pracy na rzecz zespołu. 

1. Uczeń w swoim postępowaniu często nie przestrzega zasady uczciwości, 
zwykle nie reaguje na przejawy zła, nie ma skłonności do poszanowania 
godności własnej i innych członków szkolnej społeczności, nie wykazuje 
szacunku dla pracy lub własności, niechętnie odnosi się do próśb kolegów o 
pomoc, często unika pracy na rzecz zespołu lub w jego składzie. 0. 
Postępowanie ucznia zwykle jest sprzeczne z zasadą uczciwości, uczeń jest 
obojętny wobec przejawów zła, nie szanuje godności własnej i innych 



ludzi, nie widzi potrzeby szanowania pracy oraz własności, unika lub odmawia 
podejmowania jakichkolwiek działań na rzecz innych osób czy zespołu. 

- kategoria ósma - przestrzeganie zasad bezpieczeństwa: 
A. Uczeń zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa i prawidłowo reaguje na   . 

występujące zagrożenia. 
3. Zdarzyło się (1-2 razy), że uczeń spowodował zagrożenie bezpieczeństwa 

własnego lub innych osób lub zlekceważył takie zagrożenie, ale zareagował 
na zwróconą mu uwagę. 

2. Czasami (kilkakrotnie) trzeba było uczniowi zwracać uwagę na to, że jego 
postępowanie może spowodować (lub powoduje) zagrożenie jego bezpieczeń-
stwa lub innych osób, niekiedy lekceważy on takie zagrożenia, ale reaguje na 

zwracanie uwagi. 
1. Często zachowanie ucznia stwarza zagrożenie lub często lekceważy on 

niebezpieczeństwo i nie zawsze reaguje na zwracanie uwagi. 
0. Często zachowanie ucznia stwarza zagrożenie lub uczeń często lekceważy 

niebezpieczeństwo i nie zmienia swej postawy mimo zwracania uwagi. 
- kategoria dziewiąta - postawa wobec nałogów i uzależnień: 
4. Nie stwierdzono u ucznia żadnych nałogów i uzależnień, on sam deklaruje 
że jest od nich wolny, swoją postawą zachęca innych do naśladownictwa 
lub czynnie wspomaga starania innych o wyjście z nałogu czy uzależnienia. . 

3. Jeden raz zdarzyło się, że uczeń palił papierosy na terenie Szkoły i sytuacja ' 
laka nie powtórzyła się. 

2. Kilkakrotnie (2-3 razy) stwierdzono, że uczeń palił papierosy na terenie 
Szkoły. 

I. Uczeń palił papierosy, pił alkohol lub przyjmował narkotyki i tym samym 
naraził na uszczerbek nie tylko własne zdrowie, ale i dobre imię Szkoły. 

0. Stwierdzono, że uczeń często pali w szkole papierosy lub zdarzyło się, że 
uczeń był pod wpływem alkoholu lub przyjmował narkotyki w czasie 
zajęć w Szkole lub poza nią (lip. na szkolnej wycieczce). i/ oceny 
zachowania wystawia się w/g następujących zasad: 
- uczeń, który choć w jednym przypadku otrzymał 0 punktów, nie może 

mieć wyższej oceny niż. poprawna, 
- uczeń, który choć w jednym przypadku otrzymał 1 punkt nie może mieć 

wyższej oceny niż dobra, 
- w pozostałych przypadkach sumuje się punkty uzyskane w poszczególnych 

kategoriach i stosuje następującą skalę przeliczeniową: 
36 - 32 pkt. ocena wzorowa  
31 - 23 pkt. ocena dobra  
22 - 11 pkt. ocena poprawna  
10-0   pkt. ocena nieodpowiednia  
- każdy wychowawca zobowiązany jest do sporządzenia zbiorczego arkusza 

ocen zachowania uczniów na koniec pierwszego i drugiego semestru. 
5.Formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych 
lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie: 
5.1 pomoc w nauce w świetlicy szkolnej, 
5.2 organizowanie zajęć wyrównawczych, 



5.3 organizowanie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, 
5.4 organizowanie zajęć gimnastyki korekcyjnej, 
5.5 darniowe dożywianie we współpracy z MOPS-em i księdzem proboszczem, 
5.6 zakup podręczników, 
5.7 udzielanie zapomóg losowych i stypendiów w miarę posiadanych środków. 

 6. Współdziałanie z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz poradniami 
świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom 
odbywa się poprzez: 
6.1 rozpoznawanie potrzeb uczniów przez wychowawców, 
6.2 zgłaszanie rozpoznanych potrzeb do dyrektora Szkoły, 
6.3 kierowanie dziecka do specjalistycznej instytucji uchwałą Rady Pedagogicznej, 
6.4 obniżanie wymagań edukacyjnych po otrzymaniu opinii poradni psychologiczno- 

pedagogicznej, 
6.5 organizowanie spotkań dla rodziców z przedstawicielami poradni w/g potrzeb. 

7. Zasady i formy współdziałania Szkoły z rodzicami w zakresie nauczania wychowania 
i profilaktyki. 

7.1 Zasady: rzetelne informowanie rodziców na temat postępów w nauce 

i zachowania ucznia przynajmniej dwa razy w semestrze, systematyczne 
organizowanie spotkań z rodzicami połączone z prezentacją twórczości dzieci;    

7.2 Formy: instytucjonalne (Rada Szkoły, trójki klasowe), okazjonalne (kontakty 
indywidualne z nauczycielami po zakończeniu lekcji, zebrania klasowe ogólne, 
imprezy okolicznościowe z udziałem rodziców,, wycieczki, warsztaty dotyczące 
problemów wychowawczych, zdrowotnych, patologicznych itp.). 

8. Program wychowawczy Szkoły uchwala Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii 
Rady Szkoły i Samorządu Uczniowskiego. 
8.1 Program wychowawczy stanowi odrębny dokument. 
 

§3 
 

1. Organami Szkoły są: dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski, 
Rada Szkoły. 

1.1 Kompetencje dyrektora Szkoły - kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno- 
wychowawczą, reprezentuje Szkołę na zewnątrz, sprawuje nadzór pedagogiczny, 
realizuje uchwały Rady Pedagogicznej oraz Rady Szkoły, organizuje administra-
cyjną, finansową i gospodarczą obsługę Szkoły, tworzy wizję oraz strategię 
działania , kreuje misję, jaką ma spełnić Szkoła. 

1.2 Kompetencje Rady Pedagogicznej: podejmuje uchwały stanowiące i działania 
opiniujące. 

1.3 Kompetencje Rady Szkoły: podejmuje uchwały opiniotwórcze i wnioskodawcze 
w zakresie swoich kompetencji. 

1.4 Samorząd Uczniowski: przedstawia wnioski i opinie we wszystkich sprawach 
Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw ucznia. 

2. Zasady współdziałania organów Szkoły oraz sposoby rozwiązywania sporów między 
nimi: 
2.1 Współdziałanie organów Szkoły odbywa się zgodnie z ich kompetencjami. 
2.2 Sytuacje konfliktowe między uczniem a nauczycielem powinny być wyjaśnione 

w pierwszej kolejności przy pomocy wychowawcy. 



2.3 Jeżeli zainteresowane strony nie rozwiążą konfliktu, mogą się odwołać do pomocy 
innych organów Szkoły. 

2.4 W przypadku nie rozwiązania konfliktu zainteresowane strony mogą odwołać się 
do zespołu negocjacyjnego. Rozstrzygnięcie sporu między poszczególnymi 

organami odbywa się przy udziale zespołu negocjacyjnego w składzie: dyrektor 
Szkoły, przedstawiciel Rady Pedagogicznej, Rady Szkoły, pracownik administracji oraz 
przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego (jeżeli sprawa dotyczy uczniów). W/w zespół 
zbiera się w ciągu 4 dni po zaistnieniu sporu, decyzja zespołu jest ostateczna. Jeżeli 
strony są niezadowolone, mogą zwrócić się o arbitraż do odpowiednich organów 
według właściwości sprawy. 3. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw 
poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste 
uczniów, ich rodziców, nauczycieli i innych pracowników Szkoły. 

§ 4 

 Za organizację pracy Szkoły odpowiedzialny jest dyrektor. 
Kształcenie w Szkole odbywa się w oparciu o szkolny zestaw planów i programów 

nauczania. 

§ 5 

1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział. 
                                                                               

                                                       § 6 

1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut w klasach IV-VI. 
2. Czas trwania poszczególnych zajęć w nauczaniu zintegrowanym ustala nauczyciel 
    prowadzący te zajęcia zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć. 

  § 7  

1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w Szkole ze względu na czas pracy 

rodziców (prawnych opiekunów) Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe. 
2. Świetlica prowadzi zajęcia w jednej grupie mieszanej. 

      § 8 

1. W Szkole działa biblioteka szkolna, która umożliwia uczniom dostęp do jej zbiorów 
podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu. 

2. Do głównych zadań bibliotekarza należy: gromadzenie książek, dbałość o zbiory, 
udostępnienie księgozbioru oraz propagowanie czytelnictwa poprzez wystawy 
publicystyczne, gazetki z nowościami; pasowanie na czytelnika, itp.. 

 
                                                           § 9 

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

określa arkusz organizacji opracowany przez dyrektora Szkoły z uwzględnieniem       
szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych 



planów nauczania - do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji Szkoły 
zatwierdza organ prowadzący Szkolę do dnia 30 maja danego roku. 2. W arkuszu 
organizacji Szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników Szkoły, ogólną 
liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez 
organ prowadzący Szkolę. 
 
                                                            § 10 

1. 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. 

 

                                                         § 11 

1. Zakres zadań nauczycieli i innych pracowników Szkoły ustala dyrektor Szkoły. 

  § 12  

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i jest odpowie-
dzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. 

2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zagubione rzeczy na jej terenie. 
3. Zasady zwalniania ucznia z zajęć szkolnych: uczeń, którego stan zdrowia pogorszył 

się w Szkole, musi być odebrany ze Szkoły przez rodziców lub opiekunów. 

  § 13 

1. Nauczyciel prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem 
jest w szczególności ustalanie zestawu programów nauczania dla danego oddziału 
oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb. 

  § 14 

1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca. 

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej nauczyciel 

wychowawca w miarę możliwości opiekuje się swoim zespołem klasowym 
w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

3. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane 

do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych Szkoły. 

§ 15 

1. Szkoła przyjmuje uczniów zamieszkałych w obwodzie Szkoły i uczniów spoza 
obwodu według następujących zasad: rodzeństwo uczęszczające do Szkoły, 
matki samotnie wychowujące dzieci, z udokumentowanymi sukcesami w innej szkole. 

2. Rodzaje nagród stosowanych wobec uczniów: 
2.1 pochwala - za wykazywanie aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności 

oraz wykazywanie pozytywnej aktywności w zachowaniu,  
2.2 dyplom - za zdobycie wyróżnień w organizowanych konkursach i imprezach 

szkolnych, 



2.3 nagrody rzeczowe - za lokaty w konkursach organizowanych w Szkole 

i poza nią oraz za całokształt pracy na zakończenie roku szkolnego. 
3. Rodzaje kar stosowanych wobec uczniów: 

3.1 upomnienie - ostrzeżenie indywidualne przez wychowawcę, innego nauczyciela 
lub dyrektora Szkoły, 

3.2 czasowe wykluczenie z imprez klasowych lub szkolnych w zależności od stopnia 
naruszenia regulaminu szkolnego, 

3.3 zgłoszenie ucznia do instytucji wspierających proces wychowania (poradnia 
psychologiczno-pedagogiczna, kurator sądowy), 

3.4 uczniowie, ich rodzice lub prawni opiekunowie ponoszą materialną odpowiedzial-
ność za zniszczone na terenie Szkoły rzeczy, 

3.5 wystąpienie dyrektora Szkoły z wnioskiem do kuratora oświaty o przeniesienie 
do innej szkoły bez zgody rodziców w przypadku wywierania negatywnego 
wpływu na innych uczniów, demoralizowania ich i zagrażania ich bezpieczeństwu. 

4. Tryb odwoływania się od kar: 
4.1 w terminie 3 dni od wymierzenia kary uczeń za pośrednictwem rodziców 

lub prawnego opiekuna ma prawo złożyć odwołanie na piśmie od wymierzonej 
kary do dyrektora Szkoły; dyrektor Szkoły w terminie 7 dni zobowiązany jest 
powołać Zespół Orzekający, który sprawę rozstrzygnie i poinformuje pisemnie 
rodziców o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu odwołania; decyzja 
Zespołu Orzekającego jest ostateczna, 

4.2 w celu stworzenia warunków zapewniających uczniom bezpieczeństwo, ochronę 
przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii 
społecznej w Szkole organizuje się: prelekcje, treningi psychologiczne przeciw 
agresji, osobom obcym zabrania się wchodzenia na teren Szkoły bez wcześniej-
szego zgłoszenia się do sekretariatu Szkoły. 

  § 16 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

  §  17 

1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

§ 18 

1. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy. 

§ 19 
1. Postanowienia końcowe: 

1.1 Statut został przyjęty przez Radę Szkoły i zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną 

i wchodzi w życie z dniem 27 marca 2001. 
1.2 Tryb nowelizowania statutu: zmiany w statucie wprowadza się uchwałą Rady 

Pedagogicznej. 
1.3 Tryb zaznajamiania rodziców ze statutem: rodzice zapoznawani są ze statutem w 

formie ustnej na spotkaniu z rodzicami przez wychowawców klas. 



ANEKS NR I  

Opracowany przez Radę Pedagogiczną Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 

w Kaletach w oparciu o Rozporządzenie MEN z dnia 21 V 2001r. (Dz. U. 

2001 /61 /624) w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz 

publicznych szkół. 

& 2 punkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„Współdziałanie z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz poradniami 

świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom 

odbywa się poprzez: 

6.1 .Zwracanie się do poradni z prośbą o doradztwo i konsultację w spra-

wach dotyczących uczniów mających trudności w nauce i zachowaniu. 

6.2. Kierowanie dziecka na badania psychologiczno-pedagogiczne uchwała 

Rady Pedagogicznej, po rozpoznaniu potrzeb uczniów przez 

wychowawcę i zgłoszeniu ich do dyrektora Szkoły, w sprawach: 

1) wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły oraz odroczenia 

rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego, 

2) pozostawienia ucznia kl. I-III na drugi rok w tej samej klasie, 

3) dotyczących trudności w uczeniu się, które uniemożliwiają 
sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu 

nauczania, 

4) dotyczących problemów wychowawczych, 

5) udzielania zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki, 

6) innych, określonych w odrębnych przepisach. 
 

6.3. Realizowanie zaleceń poradni oraz dostosowanie wymagań eduka-

cyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych 

potrzeb ucznia, u którego poradnia stwierdziła specyficzne trudności 

w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. 

6.4. Organizowanie spotkali rodziców z pracownikami poradni w 

sprawach, wynikających z inicjatywy rodziców i bieżących problemów 

dydaktyczno-wychowawczych. 

6.5. Organizowanie spotkań nauczycieli z pracownikami poradni w spra-

wach wynikających z inicjatywy nauczyciel i-wychowawców i bieżą-
cych problemów dydaktyczno-wychowawczych. 

6.6 Organizowanie spotkań pracowników poradni z uczniami 

dotyczących: 



1) komunikacji społecznej, 

2) problematyki uzależnień i innych problemów wśród dzieci 

i młodzieży, 

3) problemów okresu dojrzewania, 

4) edukacji prozdrowotnej." 

W & 2 w punkcie 7 dodaje się punkt 7.4. w brzmieniu: „7.4. W szkole 

obowiązuje harmonogram konsultacji z rodzicami- każdy nauczyciel raz w 

miesiącu w godzinach popołudniowych pełni dyżur, w czasie którego 

odbywa indywidualne rozmowy z zainteresowanymi rodzicami uczniów 

bądź z rodzicami uczniów na prośbę nauczyciela”. 

& 8.1. otrzymuje brzmienie: 

„1) W Szkole działa biblioteka szkolna, która udostępnia uczniom książki 

i inne źródła informacji. 

2) Biblioteka tworzy warunki do poszukiwania, porządkowania i wykorzy-

stywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się 
technologią informacyjną." 

W & 8.1. dopisuje się punkt 3 i 4 o następującym brzmieniu: 

„3) Biblioteka rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania uczniów 

oraz wyrabia i pogłębia u uczniów nawyk czytania i uczenia się. 4) 

Biblioteka szkolna organizuje różnorodne działania rozwijające wrażliwość 
kulturową i społeczną typu: wystawy publicystyczne, gazetki z 

nowościami, konkursy czytelnicze, pasowanie na czytelnika itp. ." 

& 8.2. dopisuje się w następującym brzmieniu: 

„ Biblioteka szkolna współpracuje z uczniami, nauczycielami i rodzicami 

oraz z biblioteką miejską. 
1) W Szkole działa biblioteka szkolna, która umożliwia uczniom dostęp 

do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu. 

2) Współpraca biblioteki szkolnej z nauczycielami polega na: 

organizowaniu wycieczek i zajęć w bibliotece, informowaniu o stanie 

czytelnictwa w poszczególnych klasach oraz o stanie księgozbioru, 

dostarczaniu 

źródeł informacyjnych wykorzystywanych na zajęciach, udziale nauczy-

ciela biblioteki w zajęciach zintegrowanych, w lekcjach języka polskie 

go i innych. 

3) Biblioteka szkolna umożliwia rodzicom dostęp do jej zbiorów podczas 

godzin jej otwarcia. 

4) Współpraca biblioteki szkolnej z biblioteką miejską dotyczy: organizo-

wania wspólnych konkursów czytelniczych, wystaw tematycznych, 



korzystania z jej księgozbioru itp. ." 

W & 9 dopisuje się punkt 3, który przyjmuje brzmienie: 

„ 3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor 

szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, 

ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację obowiązko-

wych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych." 

Skreśla się & 10. & 11 przyjmuje 

numerację „10". & 12 przyjmuje 

numerację „ 11". & 13 przyjmuje 

numerację „12". 

W & 12 ( w/g nowej numeracji) dopisuje się punkt 2 w następującym 

brzmieniu: 

„2. W szkole działa zespół wychowawczy, składający się z wychowaw-

ców poszczególnych oddziałów, którym kieruje przewodniczący 

powołany przez dyrektora szkoły, na wniosek zespołu. Do jego 

zadań należy rozstrzyganie bieżących problemów wychowawczych 

oraz zapobieganie ich występowaniu." 

& 14 przyjmuje numerację „13". 

& 15 przyjmuje numerację „14". 

& 16 przyjmuje numerację „ 15". 

& 17 przyjmuje numerację „16". 

& 18 przyjmuje numeracje „17". 

& 19 przyjmuje numerację „18". 

Aneks wchodzi w życie z dniem 18 października 200l r. 


