
Statut
Zespołu Szkół Gminnych

w Siedlcu
Szkoła Podstawowa

tekst ujednolicony

uchwalony przez Radę Pedagogiczną 
dn. 30 sierpnia 2016 r.

Uchwałą Nr 13/30/08/2016 

Na  podstawie  Ustawy  o  systemie  oświaty  z  dnia  7  września  1991  roku

z późniejszymi  zmianami,  Rozporządzenia  MENiS  z  dnia  21  maja  2001  roku

z późniejszymi  zmianami  w sprawie  ramowych  statutów  oraz  Rozporządzenia

MEN  z  dnia  30  kwietnia  2007  roku  z  późniejszymi  zmianami  w  sprawie

warunków  i sposobu  oceniania,  klasyfikowania  i  promowania  uczniów  oraz

przeprowadzania sprawdzianów w szkołach publicznych, określa się statut Zespołu

Szkół Gminnych w Siedlcu.
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Rozdział 1

Przepisy definiujące

§ 1. 1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszego statutu jest mowa bez bliższego określenia o:

1) Zespole – należy to rozumieć Zespół Szkół Gminnych w Siedlcu;

2) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz.U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572 z póź.zm.);

3) Statucie – należy przez to rozumieć niniejszy statut;

4) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół Gminnych w Siedlcu;

5) Radzie Pedagogicznej, Samorządzie Uczniowskim i Radzie Rodziców – należy przez to
rozumieć organy działające w Zespole Szkół Gminnych w Siedlcu;

6) Uczniach,  wychowankach  i  rodzicach –  należy  przez  to  rozumieć  uczniów  szkoły
podstawowej,  gimnazjum i  wychowanków przedszkola  wchodzących w skład  Zespołu  Szkół
Gminnych w Siedlcu oraz ich rodziców /prawnych opiekunów/;

7) Nauczycielach –  należy  przez  to  rozumieć  nauczycieli  przedszkola,  szkoły  podstawowej
i gimnazjum wchodzących w skład Zespołu Szkół Gminnych w Siedlcu;

8) Wychowawcy –  należy  przez  to  rozumieć  nauczyciela,  którego  szczególnej  opiece
wychowawczej powierzono jeden z oddziałów Zespołu Szkół Gminnych w Siedlcu;

9) Organie Prowadzącym Zespół – należy przez to rozumieć Gminę Bochnia;

10) Organie Sprawującym Nadzór Pedagogiczny nad Zespołem – należy przez to rozumieć
Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Rozdział 2

Nazwa Zespołu i inne informacje o Zespole

§ 2.  1.  Nazwa  Zespołu  brzmi:  Zespół  Szkół  Gminnych  im.  Bohaterów  Westerplatte
w  Siedlcu  Gminne  Przedszkole  w  Siedlcu  Szkoła  Podstawowa  w  Siedlcu
Gimnazjum w Siedlcu.

2. W skład zespołu wchodzi:

1) Gminne  Przedszkole  w  Siedlcu,  które  jest  przedszkolem  publicznym  –  zwane  dalej
przedszkolem;

2) Szkoła Podstawowa w Siedlcu, która jest szkołą publiczną – zwana dalej szkołą;

3) Gimnazjum w Siedlcu, które jest gimnazjum publicznym – zwane dalej gimnazjum.

3. Zespół nie posiada numeru.

4.  Zespół nosi imię Bohaterów Westerplatte, które zostało nadane dnia 28 grudnia 2005
roku Uchwałą Nr XXII/281/05 Rady Gminy w Bochni.

5. Siedzibą Zespołu jest budynek położony w Siedlcu, nr budynku 143, gmina   Bochnia.

6. Zespół  działa  w  obwodzie  ustalonym  przez  Organ  Prowadzący.  Obwód  Zespołu
obejmuje miejscowości: Siedlec, Chełm.
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7. Nazwa  Zespołu  na  małej  okrągłej  pieczęci  jest  używana  w  niepełnym  brzmieniu:
„Zespół Szkół Gminnych w Siedlcu”.

8. Zespół  i  jego  instytucje  składowe  posiadają  stemple  prostokątne  z  pełną  nazwą
i adresem.

9. Nazwa  przedszkola  wchodzącego  w  skład  Zespołu  brzmi:  Zespół  Szkół  Gminnych
im. Bohaterów Westerplatte w Siedlcu Gminne Przedszkole w Siedlcu.

10. Nazwa  szkoły  podstawowej  wchodzącej  w  skład  Zespołu  brzmi:  Zespół  Szkół
Gminnych im. Bohaterów Westerplatte w Siedlcu Szkoła Podstawowa w Siedlcu.

11. Nazwa gimnazjum wchodzącego  w skład  Zespołu  brzmi:  Zespół  Szkół  Gminnych
im. Bohaterów Westerplatte w Siedlcu Gimnazjum w Siedlcu.

12. Nazwy  szkoły  i  gimnazjum  na  dużych  okrągłych  pieczęciach  brzmią:  „Szkoła
Podstawowa w Siedlcu”, „Gimnazjum w Siedlcu”. 

13. Zespół może posiadać własne logo, sztandar oraz zatwierdzony przez organy szkoły
ceremoniał.

14. Organem Prowadzącym jest Gmina Bochnia. 

15. Organem Sprawującym Nadzór Pedagogiczny jest Małopolski Kurator Oświaty.

16. Uczniowie  Zespołu  mogą  nosić  jednolity  strój  określony przez  Dyrektora  Zespołu
w porozumieniu z Radą Rodziców. Rada Rodziców zasięga w tej sprawie opinii ogółu rodziców
na zebraniu ogólnym. 

17. Na  zasadach  określonych  w  ustawie  w  Zespole  mogą  działać  stowarzyszenia
i organizacje, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych.

18. Przy  Zespole  działa  Uczniowski  Klub  Sportowy  „Promyk”.  Szczegółowe  zasady
działania określa statut UKS – u. Stowarzyszenie posiada własny rachunek bankowy.

19. Zasady funkcjonowania w szkole związków zawodowych regulują odrębne przepisy.

20. Przy szkole, przedszkolu lub gimnazjum może funkcjonować stołówka, z której mogą
korzystać  uczniowie Zespołu.  Zasady korzystania  ze stołówki,  w tym wysokość opłat  ustala
Dyrektor w porozumieniu z Organem Prowadzącym. Opłaty za posiłek obejmują tzw.” wsad do
garnka”.

21. Od  dnia  1  stycznia  2010  r.  stołówka  będzie  funkcjonować  przy  Przedszkolu,
wchodzącym w skład Zespołu. Korzystać z niej mogą dzieci przedszkolne oraz uczniowie szkoły
i gimnazjum.

22. Dzieci  będące  w  szczególnie  trudnej  sytuacji  materialnej  mogą  korzystać
z  bezpłatnych  obiadów  pod  warunkiem  zgłoszenia  zapotrzebowania  w  Gminnym  Ośrodku
Pomocy Społecznej w Bochni.

23. Trudną sytuację dziecka może zgłosić Dyrektor Zespołu, pedagog, wychowawca.

§ 3. 1. Zespół jest placówką oświatowo - wychowawczą o charakterze publicznym:

1) Obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne odbywa się w przedszkolu lub w szkole
wg ustaleń Organu Prowadzącego,

2) Czas trwania cyklu kształcenia w szkole podstawowej wynosi 6 lat,

3) Czas trwania cyklu kształcenia w gimnazjum wynosi 3 lata,

4) Językiem obowiązującym jest język polski. 
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2. Zasady i tryb postępowania w sprawie realizacji obowiązku szkolnego określają odrębne
przepisy.

3.  Organem  wyższego  stopnia  w  stosunku  do  decyzji  wydawanych  przez  dyrektora
w sprawach obowiązku szkolnego jest Organ Prowadzący.

4. Na zasadach określonych w ustawie dyrektor może zezwolić uczniowi na indywidualny
program lub tok nauki.

5. Zasady  wydawania  oraz  wzory  świadectw  i  innych  druków  szkolnych,  sposób
dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów oraz zasady odpłatności za te czynności
określają odrębne przepisy.

6. Zespół może prowadzić w czasie wolnym od nauki placówkę wypoczynku dla dzieci
i młodzieży po uzyskaniu zgody Organu Prowadzącego, zgodnie z odrębnymi przepisami.

7.  Zespół  może  prowadzić  kursy  i  szkolenia  dla  uczniów  i  osób  dorosłych  jako
pozaszkolną formę nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami. 

8. W Zespole  działa  wspólna  Rada Pedagogiczna  obejmująca  nauczycieli  Przedszkola,
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

9. W  Zespole  działa  wspólna  Rada  Rodziców  obejmująca  reprezentantów  rodziców
Przedszkola,  Szkoły  Podstawowej  i  Gimnazjum,  wybrana  w  głosowaniu  tajnym  według
ustalonego trybu zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

§ 4. 1. Szkoła i gimnazjum są jednostkami budżetowymi. 

2. Przedszkole jest  jednostką budżetową.

3. Zespół  może  uzyskiwać  dochody  własne  na  zasadach  określonych  odrębnymi
przepisami w sprawach finansów publicznych.

4. Zespół może podejmować różnorodne działania mające na celu gromadzenie funduszy
przeznaczonych na wspierania działalności statutowej.

5. uchylony.

6. uchylony.

§ 5. 1. Zespół Szkół Gminnych w Siedlcu stwarza uczniom warunki pobytu zapewniające
bezpieczeństwo,  ochronę  przed  przemocą,  uzależnieniami,  demoralizacją  oraz  innymi
przejawami patologii społecznej przez:

1) opiekę i odpowiedzialność za bezpieczeństwo przedszkolaków i uczniów na 15 minut przed
rozpoczęciem pierwszej  lekcji  w szkole lub od przerwy poprzedzającej  początek zajęć danej
klasy do przerwy po ostatniej lekcji włącznie;

2) opiekę i odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów w czasie przerw między lekcyjnych
zgodnie  z  harmonogramem  zatwierdzonym  przez  Dyrektora,  zawierającym  nazwisko
odpowiedzialnego nauczyciela, miejsce dyżuru i czas jego trwania;

3) opiekę  i  odpowiedzialność  za  bezpieczeństwo  dzieci  i  młodzieży  w  czasie  zajęć
edukacyjnych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych na terenie szkoły, gimnazjum i przedszkola;

4) opiekę  i  odpowiedzialność  za  bezpieczeństwo  dzieci  i  młodzieży  w  czasie  zajęć
organizowanych poza szkołą, na wycieczkach, zajęciach rekreacyjnych itp. zgodnie z odrębnymi
przepisami;
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5) udzielanie  przedszkolakom  i  uczniom  pomocy  psychologiczno  -  pedagogicznej  przez
pedagoga i psychologa szkolnego;

6) realizację programów profilaktycznych dotyczących przeciwdziałania patologii społecznej;

7) współpracę  Zespołu  z  Policją  oraz  innymi  instytucjami  mającymi  na  celu  działania
profilaktyczne dotyczące dzieci i młodzieży (GOPS, kurator sądowy ...).

2. Warunki pobytu przedszkolaków i uczniów ZSG w Siedlcu na wycieczkach szkolnych
w kraju i za granicą określa „Regulamin organizowania wycieczek szkolnych”. 

3.  Zasady  postępowania  na  okoliczność  wypadku  określa  dokument:  „Procedury
postępowania  w przypadku  zaistnienia  wypadku  przedszkolaka  i  ucznia  w  czasie  zajęć
edukacyjnych w ZSG w Siedlcu”.

4. Współpracę  ZSG  w  Siedlcu  z  Policją  określa  dokument:  „Procedury  postępowania
nauczycieli  i metody współpracy szkoły z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży
przestępczością i demoralizacją w ZSG w Siedlcu”.

Rozdział 3

Cele i zadania Zespołu

§ 6.1.  Zespół  realizuje  cele  i  zadania  określone  w  ustawie  o  systemie  oświaty  z dnia
7 września 1991r.z późn. zmianami oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

2. Przedszkole wspomaga indywidualny rozwój dziecka realizując podstawę programową
wychowania  przedszkolnego  określoną  przez  ministra  właściwego  do  spraw  oświaty
i wychowania.  Szkoła  i  gimnazjum  realizują  swoje  zadania  dydaktyczne,  wychowawcze
i opiekuńcze w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych
i gimnazjów określoną przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

3. Zespół w celu zapewnienia wszechstronnego rozwoju dzieci współpracuje z rodzicami,
samorządem,  Organem  Sprawującym  Nadzór  Pedagogiczny,  Kościołem,  Poradnią
Psychologiczno - Pedagogiczną oraz różnymi instytucjami i organami społecznymi, kulturalno –
oświatowymi i gospodarczymi państwowymi i prywatnymi.

4. Kierunek pracy wychowawczej i dydaktycznej zespołu opiera się również na czerpaniu
wzoru osobowego z patrona szkoły: Bohaterów Westerplatte.

5. uchylony.

6. Zespół zapewnia dzieciom pełen rozwój umysłowy, moralny, emocjonalny i fizyczny
w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania ich
godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej.

7. Zapewnia  także  warunki  niezbędne  do  ich  rozwoju,  przygotowuje  do  wypełniania
obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji,
sprawiedliwości i wolności. 

8. W  realizacji  zadań  Zespół  opiera  się  na  zasadach  zawartych  w  Konstytucji
Rzeczypospolitej  Polskiej, Powszechnej  Deklaracji  Praw  Człowieka  ONZ,  Deklaracji  Praw
Dziecka ONZ oraz Konwencji o Prawach Dziecka. Dzieci przedszkola, szkoły i gimnazjum mają
zabezpieczone wszelkie prawa wynikające z powyższych dokumentów.

9. Nauczyciele  i  wychowawcy  kształtują  postawy  moralne  i  etyczne  uczniów
w  duchu  miłości  Ojczyzny,  tolerancji,  otwarcia  się  na  wartości  kultur  Europy  i  Świata,
w oparciu o wartości chrześcijańskie i poszanowanie praw człowieka.
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10. Na Zespole spoczywa obowiązek podejmowania działań chroniących uczniów przed
dostępem  do  treści  publikowanych  w  Internecie,  które  mogą  stanowić  zagrożenie  dla
prawidłowego  rozwoju  uczniów.  Działania  te  polegają  na  zainstalowaniu  i  aktualizowaniu
oprogramowania  zabezpieczającego  „CENZOR”.  Zasady  korzystania  z  Internetu  określa
Regulamin korzystania z pracowni komputerowej.

Cele i zadania Szkoły Podstawowej

§ 7.1.  Szkoła Podstawowa umożliwia: 

1) realizację obowiązku szkolnego oraz kontroluje jego spełnianie;

2) zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły; 

3) rozwój  talentów,  zainteresowań  poznawczych,  społecznych,  artystycznych  i sportowych
uczniów;

4) rozwijanie  różnorodnych  zainteresowań  poprzez  organizowanie  wielu  form  zajęć
pozalekcyjnych i pozaszkolnych;

5) uczniom mającym trudności udział w zajęciach wyrównawczych i reedukacyjnych w celu
wyrównania braków edukacyjnych;

6) realizowanie indywidualnego toku nauczania bądź ukończenia szkoły w skróconym czasie;

7) poznanie  dziedzictwa  kultury  narodowej,  podtrzymanie  poczucia  tożsamości  regionalnej
i narodowej,  językowej  i  religijnej,  a  w  szczególności  nauki  języka  polskiego  oraz  własnej
historii i kultury;

8) uczestniczenie  w  nauce  religii  lub  etyki  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Edukacji
Narodowej, uznając prawo do religijnego wychowania dzieci;

9) korzystanie z pomocy pedagoga szkolnego i ułatwia kontakt z PPP;

10) absolwentom  Szkoły  Podstawowej  dokonanie  świadomego  wyboru  dalszego  kierunku
kształcenia.

2. Szkoła Podstawowa realizuje: 

1) podstawy programowe przedmiotów obowiązkowych zatwierdzonych przez MEN;

2) szkolny Program Wychowawczy i Program Profilaktyczny uchwalony przez Radę Rodziców
w porozumieniu z Radą Pedagogiczną;

3) plan Pracy Szkoły.

3. Szkoła Podstawowa może prowadzić klasy autorskie według programów opracowanych
przez nauczycieli za zgodą Organu Prowadzącego.

4. Zespół może współpracować z  innymi organizacjami w ramach realizacji oświatowo –
edukacyjnego Programu Szkół Patronackich.

5. Dyrektor Zespołu może podpisywać umowy o współpracy i  wymianie uczniów oraz
doświadczeń pedagogicznych z innymi szkołami w kraju i za granicą.

6. Zespół może prowadzić - w zależności od specjalnych potrzeb edukacyjnych - klasy
specjalne,  integracyjne,  terapeutyczne  lub  wyrównawcze,  po  uzyskaniu  zgody  organu
prowadzącego, stosując odpowiednie w tym zakresie przepisy. 

7. Dyrektor  Zespołu,  za  zgodą  Organu  Prowadzącego,  może  przydzielić  dodatkowe
godziny na prowadzenie indywidualnych zajęć rewalidacyjnych z uczniami niepełnosprawnymi.
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8. Sposoby realizacji zadań Zespołu: 

1) Nauczyciele  poszczególnych  przedmiotów  wybierają  program  nauczania  z  zestawu
programów  zatwierdzonych  przez  MEN  lub  opracowują  własne  programy  zgodnie
z rozporządzeniem  MEN  w  sprawie  warunków  i  trybu  dopuszczania  do  użytku  szkolnego
programów nauczania;

2) Dyrektor  szkoły  dopuszcza  do  użytku  szkolnego  szkolny  zestaw  programów  nauczania
i szkolny zestaw podręczników zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty.
Zestawy te obowiązują przez 3 lata szkolne;

3) Nauczyciele podczas pierwszych zajęć dydaktycznych mają obowiązek przedstawić uczniom
treści  przyjętych  do  realizacji  programów  nauczania  oraz  szczegółowe  kryteria  oceniania,
zgodne  z  zapisami  Szkolnego  Systemu  Oceniania,  obowiązujące  dla  danego  przedmiotu
nauczania w formie Przedmiotowego Systemu Oceniania;

4) Nauczyciel ma prawo realizować własny program autorski lub inne formy pracy innowacyjnej
i eksperymentalnej na podstawie odrębnych przepisów;

5) Dyrektor Zespołu po uzyskaniu wniosku od wychowawcy i opinii  PPP od rodzica orzeka
o obowiązku uczęszczania na zajęcia wyrównawcze;

6) Dyrektor  Zespołu  może  zezwolić  na  indywidualny  program  lub  tok  nauki.  Wniosek  do
Dyrektora mogą złożyć rodzice (prawni opiekunowie) ucznia lub wychowawca klasy lub inny
nauczyciel uczący zainteresowanego ucznia, za zgodą rodziców, zgodnie z obowiązującymi w
tym zakresie przepisami.

9.  Zapewnia  się  uczniom  bezpieczeństwo,  ochronę  przed  przemocą,  uzależnieniami,
demoralizacją  oraz  przejawami  patologii  społecznej.  Specjalne  oprogramowania  (Cenzor,
lub inne)  zabezpieczają  dostęp  do  treści,  które  mogą  stanowić  zagrożenie  dla  prawidłowego
rozwoju psychicznego uczniów.

10.  Zapewnia  się  uczniom  opiekę  pedagogiczną  oraz  pełne  bezpieczeństwo  w  czasie
organizowanych przez nauczycieli zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych na terenie szkoły jej
obejścia, a także poza terenem szkoły i w trakcie wycieczek.

11. Wycieczki  szkolne  organizowane  są  zgodnie  z  aktualnymi  rozporządzeniami  MEN
i Regulaminem wycieczek szkolnych.

12. Podczas  zajęć  poza  obiektem  szkolnym  pełną  odpowiedzialność  za  zdrowie
i bezpieczeństwo  uczniów  ponosi  nauczyciel  prowadzący  zajęcia,  a  podczas  wycieczek
szkolnych - kierownik wycieczki wraz z opiekunami.

13. Nauczyciele zobowiązani są do pełnienia dyżurów przed rozpoczęciem swoich zajęć,
w czasie  przerw  między  lekcyjnych  oraz  po  zajęciach,  według  corocznie  ustalanego  przez
Dyrektora Zespołu harmonogramu dyżurów szkolnych.

14. Umożliwia się korzystanie z pomieszczeń szkolnych organizacjom szkolnym, Radzie
Rodziców,  Radzie  Szkoły  (jeśli  taka  istnieje)  i  innym podmiotom po  uprzednim dokonaniu
uzgodnień  z  Dyrektorem  Zespołu.  W  kwestii  wynajmu  pomieszczeń  szkolnych  ostateczną
decyzję podejmuje Wójt Gminy.

15. Rodzice  wypowiadają  się  w formie  pisemnego  oświadczenia  w kwestii  osobistego
przyprowadzania i zabierania swoich dzieci ze szkoły lub w innych przypadkach określonych
każdorazowo przez szkołę, nauczycieli lub rodziców.

16. Dla  realizacji  zadań  w zakresie  opieki  medycznej  (badania  kontrolne,  szczepienia,
przeglądy  stanu  higienicznego  dzieci)  udostępnia  się  lekarzowi  i  pielęgniarce  jedno
z pomieszczeń  szkolnych.  Szkoła  dysponuje  punktem aptecznym  niezbędnym  dla  udzielania
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pierwszej  pomocy.  Opiekę  nad  apteczką  sprawuje  nauczyciel  wyznaczony  przez  Dyrektora
Zespołu.

17. Każdy pracownik Zespołu oraz wszyscy uczniowie mają obowiązek udzielenia pomocy
uczniom  z  zaburzeniami  rozwojowymi  (w  tym  z  uszkodzeniami  narządów  ruchu,  słuchu
i wzroku).

18. Uczniom udzielana jest pomoc psychologiczna i pedagogiczna zgodnie z przepisami
w sprawie  zasad  udzielania  i  organizacji  pomocy  psychologiczno  –  pedagogicznej
w publicznych szkołach i placówkach. 

19. Zasady udzielania i organizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

1) Pomoc psychologiczno – pedagogiczna polega na:

a) diagnozowaniu środowiska ucznia,

b) rozpoznawaniu  potencjalnych  możliwości  oraz  indywidualnych  potrzeb  ucznia
i umożliwieniu ich zaspokojenia,

c) rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych,

d) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami,

e) organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

f) podejmowaniu  działań  wychowawczych  i  profilaktycznych,  wynikających
z  programu  wychowawczego  szkoły  i  programu  profilaktyki  oraz  wspieraniu
nauczycieli w tym zakresie,

g) prowadzeniu edukacji  prozdrowotnej i  promocji  zdrowia wśród uczniów, nauczycieli
i rodziców,

h) wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego
kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym
zakresie,

i) wspieraniu nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz
zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,

j) wspieraniu  nauczycieli  i  rodziców w działaniach  wyrównujących szanse edukacyjne
ucznia,

k) udzielaniu  nauczycielom  pomocy  w  dostosowaniu  wymagań  edukacyjnych,
wynikających  z realizowanych  przez  nich  programów nauczania  do  indywidualnych
potrzeb  psychofizycznych  i  edukacyjnych  ucznia,  u  którego stwierdzono  zaburzenia
i odchylenia  rozwojowe  lub  specyficzne  trudności  w  uczeniu  się,  uniemożliwiające
sprostanie tym wymaganiom, 

l) wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

ł)   umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli,

m)podejmowaniu działań medialnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

2) Powyższe zadania realizowane są we współpracy z  rodzicami,  nauczycielami,  poradniami
psychologiczno  –  pedagogicznymi,  w  tym  poradniami  specjalistycznymi,  podmiotami
działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży oraz z innymi placówkami;

3) Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest dobrowolna i nieodpłatna, udzielana na wniosek
ucznia,  rodziców,  nauczyciela  uczącego,  pedagoga,  psychologa,  poradni  psychologiczno  –
pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;

4) Formami pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole mogą być:
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a) zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze,

b) zajęcia specjalistyczne, 

c) klasy terapeutyczne,

d) zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów,

e) zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców,

f) zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,

g) porady dla uczniów, 

h) porady, konsultacje i warsztaty dla rodziców i nauczycieli.

5) Objęcie ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną wymaga zgody rodziców.

6) Zajęcia  dydaktyczno  –  wyrównawcze  organizuje  się  dla  uczniów,  którzy  mają  znaczne
trudności  w uzyskiwaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć  edukacyjnych,  wynikających
z podstawy  programowej  dla  danego  etapu  edukacyjnego.  Liczba  uczestników  zajęć  wynosi
do 8 uczniów.

7) Zajęcia specjalistyczne, w tym socjoterapeutyczne, organizuje się dla uczniów z dysfunkcjami
i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników zajęć wynosi od
3  do  10  uczniów.  Za  zgodą  dyrekcji  zajęcia  specjalistyczne  mogą  być  prowadzone
indywidualnie.

8) Klasy  terapeutyczne  organizuje  się  dla  uczniów  wykazujących  jednorodne  lub  sprzężone
zaburzenia,  wymagających  dostosowania  organizacji  i  procesu  nauczania  do  ich  potrzeb
edukacyjnych oraz długotrwałej  pomocy specjalistycznej.  Nauczanie prowadzone jest  według
obowiązującego  w  szkole  programu  nauczania,  z dostosowaniem  metod  i  form  realizacji
do indywidualnych  psychofizycznych  i edukacyjnych  potrzeb  uczniów.  Liczebność  klasy
to maksymalnie 15 uczniów;

9) Zajęcia  psychoedukacyjne  organizuje  się  w  celu  wspomagania  wychowawczej  funkcji
rodziny, zapobiegania zachowaniom dysfunkcyjnym uczniów oraz wspierania ich rozwoju;

10) Zajęcia  związane  z  wyborem  kierunku  kształcenia  i  zawodu  organizuje  się  w  celu
wspomagania  uczniów  w  podejmowaniu  decyzji  edukacyjnych  i  zawodowych,  przy
wykorzystaniu aktywnych metod pracy;

11) Zajęcia  związane  z  wyborem  kierunku  kształcenia  i  zawodu  prowadzą:  nauczyciel,
wychowawca,  psycholog  albo  pedagog,  posiadający  przygotowanie  do  prowadzenia  zajęć
związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

12) W szkole może być zatrudniony doradca zawodowy;

13) Do zadań pedagoga należy:

a) rozpoznawanie  indywidualnych  potrzeb  uczniów  oraz  analizowanie  przyczyn
niepowodzeń szkolnych,

b) określanie  form  i  sposobów  udzielania  uczniom  pomocy  psychologiczno  –
pedagogicznej odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,

c) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej
dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

d) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych, wynikających z programu
wychowawczego szkoły i programu profilaktyki,

e) wspieranie  działań  wychowawczych  i  opiekuńczych  nauczycieli,  wynikających
z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki,
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f) planowanie  i  koordynowanie  zadań  realizowanych  przez  szkołę  na  rzecz  uczniów
w kierunku kształcenia i zawodu,

g) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym
się w trudnej sytuacji życiowej. 

14) Do zadań psychologa należy:

a) prowadzenie  badań  i  działań  diagnostycznych,  dotyczących  uczniów,  w  tym
diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia,

b) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia
odpowiednich  form  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej,  w  tym  działań
profilaktycznych,  mediacyjnych  i  interwencyjnych  wobec  uczniów,  rodziców
i nauczycieli,

c) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla
uczniów, rodziców i nauczycieli,

d) zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu,

e) minimalizowanie  skutków  zaburzeń  rozwojowych,  zapobieganie  zaburzeniom
zachowania  oraz  inicjowanie  różnych  form  pomocy  wychowawczej  w  środowisku
szkolnym i pozaszkolnym ucznia,

f) wspieranie  wychowawców  klas  oraz  zespołów  wychowawczych  i  innych  zespołów
problemowo-zadaniowych w działaniach,  wynikających z programu wychowawczego
szkoły,

g) działalność wychowawcza i zapobiegawcza wśród uczniów zagrożonych uzależnieniem
substancjami  psychoaktywnymi,  według  wybranego  programu  profilaktyczno-
wychowawczego.

20. Uczeń na wniosek rodziców /prawnych opiekunów/ może być skierowany do zespołu
orzekającego  działającego  przy  PPP  celem  kwalifikacji  do  odpowiednich  form  kształcenia
i opieki.

21. Nauczaniem  indywidualnym  mogą  być  objęte  dzieci  i  młodzież,  w  stosunku,  do
których  publiczna  PPP  lub  inne  poradnie  specjalistyczne  orzekły  taką  formę  kształcenia
i wychowania.

22. Do czasu zastosowania odpowiedniej formy kształcenia specjalnego lub umieszczenia
dziecka  w określonej  w orzeczeniu  placówce opiekuńczo -  wychowawczej  Dyrektor  Zespołu
organizuje pracę pedagogiczną, w miarę możliwości dostosowaną do indywidualnego programu
pracy zawartego w orzeczeniu.

23. Na wniosek PPP mogą zostać:

1) obniżone wymagania w zakresie wiedzy i umiejętności z nauczania przedmiotu w stosunku
do uczniów, u których stwierdzono deficyty rozwojowe;

2) uczeń może być zwolniony z nauki przedmiotów określonych w przepisach o promowaniu.

24. Oddziały, do których uczęszczają dzieci przewlekle chore powinny mieć organizację
nauki dostosowaną do potrzeb tych dzieci i możliwości organizacyjnych szkoły.

25. Uczniom,  którym  z  powodu  warunków  rodzinnych  lub  losowych  potrzebne  są
szczególne  formy  opieki,  udziela  się  pomocy  poprzez:  stypendia,  dofinansowanie  zakupu
podręczników  i jednolitego  stroju,  zwalnianie  z niektórych  opłat,  wnioskowanie  o bezpłatne
posiłki, o dofinansowanie wypoczynku oraz inne formy pomocy otrzymywanej z GOPS-u.
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26. Dyrektor Zespołu powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu
z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu wychowawcą.

27. W celu dobrego współdziałania rodziców oraz nauczycieli i wychowawców organizuje
się w szkole dwa razy w półroczu zebrania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji
na tematy wychowawcze. 

28. W  ramach  cotygodniowych  dyżurów  wszyscy  nauczyciele  udzielają  chętnym
rodzicom informacji. Harmonogram dyżurów zawarty jest w tygodniowym planie lekcji, który
jest wywieszony w dostępnym miejscu (na tablicy ogłoszeń).

29. Umożliwia się uczniom rozwijanie swoich zainteresowań poprzez:

1) udział uczniów w kołach zainteresowań;

2) udział w konkursach przedmiotowych, sportowych, artystycznych i innych;

3) udział w zajęciach sportowo – rekreacyjnych Uczniowskiego Klubu Sportowego „Promyk”;

4) zachęcanie do samodzielnych działań w szkole;

5) udział w uroczystościach szkolnych i środowiskowych;

6) uczestnictwo  w  wycieczkach  turystyczno  -  krajoznawczych  krajowych  i  zagranicznych,
wyjazdach do muzeów, kina, teatru, na koncerty itp.

30. W szkole  działa  zespół  wychowawczy pod kierownictwem pedagoga szkolnego  w
skład,  którego  wchodzą  wychowawcy  klas.  Zadaniem  tego  zespołu  jest  rozwiązywanie
problemów  wychowawczych,  opracowanie  wspólnie  z  Radą  Rodziców  programu
wychowawczego  i profilaktyki  oraz  wstępne  ustalanie  półrocznych  i końcoworocznych  ocen
zachowania. 

31. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem
jest  w szczególności  ustalenie  zestawów programu nauczania  dla  danego  oddziału  oraz  jego
modyfikowanie w miarę potrzeb. Zespołem kieruje wychowawca klasy.

32. Dyrektor  Zespołu  może  tworzyć  zespoły  wychowawcze,  przedmiotowe  lub
problemowo  –  zadaniowe  w  zależności  od  potrzeb.  Pracą  zespołu  kieruje  przewodniczący
powołany przez dyrektora.

33. Obowiązki szkoły wobec rodziców:

1) dostarczanie informacji o postępach w nauce i zachowaniu, trudnościach bądź specjalnych
zdolnościach uczniów;

2) przekazywanie  na  początku  roku  szkolnego  informacji  o  wymaganiach  edukacyjnych
z poszczególnych przedmiotów nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych
ucznia;

3) przekazywanie  informacji  o  zasadach  oceniania  zachowania  oraz  o  warunkach  i  trybie
uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

4) przekazywanie informacji o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych;

5) oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców;

6) na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustalona ocenę;

7) na wniosek ucznia lub jego rodziców /prawnych opiekunów/sprawdzone i ocenione pisemne
prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępnione;

8) na wniosek ucznia  nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na
wniosek  jego  rodziców  /prawnych  opiekunów/  rada  pedagogiczna  może  wyrazić  zgodę  na
egzamin klasyfikacyjny;
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9) termin egzaminu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami;

10) przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami /prawnymi opiekunami/
liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia;

11) w  czasie  egzaminu  mogą  być  obecni  w  charakterze  obserwatorów  rodzice/prawni
opiekunowie/;

12) uczeń i jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora Zespołu, jeśli uznają, że roczna
(śródroczna)  ocena  klasyfikacyjna  z  zajęć  edukacyjnych  lub  roczna  ocena  klasyfikacyjna
z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej
oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w trybie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-
wychowawczych;

13) w  przypadku  stwierdzenia,  że  oceny  zostały  ustalone  niezgodnie  z  przepisami  prawa
dotyczącymi  trybu  ustalania  tej  oceny  dyrektor  powołuje  komisję,  która  przeprowadza
sprawdzian  wiadomości  i  umiejętności  ucznia  w  formie  pisemnej  i  ustnej,  oraz  ustala
roczna/śródroczną/  ocenę  klasyfikacyjna  z  danych  zajęć  edukacyjnych(ustala  roczną  ocenę
z zachowania zwykłą większością głosów);

14) w skład tej komisji wchodzi m.in. przedstawiciel Rady Rodziców.

Rozdział 4

Zarządzanie Zespołem

§ 8.1.  Organem Prowadzącym Zespół jest Gmina Bochnia.

2. Zadania  i  kompetencje  Organu  Prowadzącego  oraz  Organu  Sprawującego  Nadzór
Pedagogiczny nad działalnością Zespołu w sprawach administracyjnych i finansowych określają
odrębne przepisy.

3. Organy, o których mowa powyżej mogą ingerować w działalność Zespołu wyłącznie
w zakresie i na zasadach określonych w ustawie.

Rozdział 5

Organy Zespołu i ich zadania

§ 9.1. Dyrektor szkoły.

2. Zespołem kieruje Dyrektor.

3. Dyrektor  Zespołu  jest  Dyrektorem  Przedszkola,  Szkoły  Podstawowej  i  Gimnazjum
wchodzących w skład Zespołu.

4. Stanowisko dyrektora powierza i odwołuje Wójt Gminy Bochnia.

5. W  Zespole  może  być  utworzone  stanowisko  wicedyrektora,  o  ile  łączna  liczba
oddziałów  przedszkolnych  i  szkolnych  będzie  wyższa  niż  12.  We  wszystkich  innych
przypadkach decyzję podejmuje Organ Prowadzący.

6. Postępowanie w sprawach, o których mowa w p. 2 i 3 określają odrębne przepisy.
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§ 10. 1. Do zadań dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie
pracy Zespołu i jego organów.

2. Dyrektor w szczególności zabiega o stworzenie optymalnych warunków do realizacji
zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zespołu.

3. Dyrektor Zespołu w szczególności:

1) kieruje działalnością Zespołu i reprezentuje go na zewnątrz;

2) sprawuje nadzór pedagogiczny;

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego
poprzez aktywne działania pro zdrowotne;

4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej i Rady Szkoły (o ile taka istnieje) oraz Rady Rodziców
podjęte  w ramach  ich  kompetencji  stanowiących,  a  także  wstrzymuje  uchwały  niezgodne  z
prawem w terminie 14-dniowym od otrzymania pełnego tekstu uchwały;

5) przestrzega, aby społeczne organy szkoły – Rada Szkoły (o ile taka istnieje), Rada Rodziców,
Samorząd Uczniowski działały w ramach obowiązujących przepisów prawnych; 

6) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Zespołu i ponosi odpowiedzialność za
ich  prawidłowe  wykorzystanie,  a  także  może  organizować  administracyjną,  finansową
i gospodarczą obsługę Zespołu;

7) wykonuje  zadania  związane  z  zapewnieniem  bezpieczeństwa  uczniom  i  nauczycielom
w czasie zajęć organizowanych przez Zespół;

8) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;

9) współdziała  ze  szkołami  wyższymi  oraz  zakładami  kształcenia  nauczycieli  w  organizacji
praktyk pedagogicznych;

10) odpowiada za właściwą organizację  i  przebieg sprawdzianu po klasie szóstej  i egzaminu
gimnazjalnego;

11)  stwarza warunki do działania w Zespole: 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;

12) Dyrektor Zespołu dopuszcza do użytku Szkolny Zestawy Programów po zasięgnięciu opinii
Rady  Pedagogicznej  do  dnia  31  sierpnia  poprzedzającego  rok  szkolny,  w  którym  ma
obowiązywać. Dla Zespołu dopuszcza się Zestaw wspólny lub rozdzielny dla każdej placówki.

4. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Zespołu: 

1) po podjęciu  uchwały  przez  Radę Pedagogiczną  Dyrektor  wnioskuje  do  Kuratora  Oświaty
o przeniesienie ucznia do innej szkoły;

2) w  porozumieniu  z  Radą  pedagogiczną  może  wystąpić  do  Gminnego  Ośrodka  Pomocy
Społecznej o przyznanie pomocy stałej bądź doraźnej dzieciom przedszkola i szkoły z rodzin
będących w trudnej sytuacji materialnej;

3) w  porozumieniu  z  Radą  pedagogiczną  może  wystąpić  do  Poradni  Psychologiczno  –
Pedagogicznej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Sądu Rodzinnego w sytuacji potrzeby
podjęcia interwencji ze względu na zaistniałą sytuację rodzinną, losową dziecka.

5. Dyrektor  jest  kierownikiem zakładu  pracy  dla  zatrudnionych  w zespole  nauczycieli
i pracowników niepedagogicznych.

6. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
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1) zatrudniania i zwalniania pracowników zespołu;

2) przyznawania  nagród  oraz  wymierzania  kar  porządkowych  nauczycielom  oraz  innym
pracownikom zespołu;

3) występowania  z  wnioskami  po  zasięgnięciu  opinii  Rady  Pedagogicznej  w  sprawach
odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników.

7. Dyrektor  Zespołu  nie  może  ujawniać  ani  udostępniać  informacji  bądź  dokumentów
związanych  z procesem  nauczania,  wychowania  i  opieki,  dokumentów  finansowych,  akt
osobowych pracowników osobom postronnym,  innym organom szkoły,  które  nie  są  do tego
uprawnione. 

8. Dokumentację  przebiegu  nauczania,  wychowania  i  opieki  są  do  dyspozycji  Rady
Pedagogicznej, Organu Sprawującego Nadzór Pedagogiczny, dokumenty dotyczące finansów i
spraw ekonomiczno-gospodarczych Organu Prowadzącego.

9.  Do akt osobowych mają wgląd: osoby, których akta dotyczą, Dyrektor Zespołu i oba
organy przy zachowaniu tajemnicy służbowej.

10. W  razie  wątpliwości,  które  dokumenty  szkolne  należy  udostępnić  osobom
zainteresowanym Dyrektor zasięga opinii Organu Sprawującego Nadzór Pedagogiczny, Organu
Prowadzącego lub Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli.

11. Rada Rodziców, Rada Uczniowska nie ma wglądu do dokumentów w w/w obszarach.

12. Dyrektor zespołu w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną,
Radą Szkoły (jeżeli taka istnieje), Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim i rodzicami.

13. Dyrektor  Zespołu  do  dnia  30  września  każdego  roku  zarządza  ogólne  zebranie
rodziców,  na którym  przekazuje  informacje  dotyczące  organizacji  pracy  Zespołu  i  inne.
Po zebraniu ogólnym mogą się odbywać zebrania klasowe. Na tym zebraniu Rada Rodziców
może przeprowadzić wybory na dany rok szkolny. Wybory odbywają się zgodnie z regulaminem
ustalonym przez Radę Rodziców.

14. W przypadku nieobecności  dyrektora zespołu zastępuje go wicedyrektor  (jeżeli  jest
powołany) lub inny nauczyciel wyznaczony przez Organ Prowadzący.

15. W przypadku konieczności wyjazdu dyrektora w sprawach służbowych zastępuje go
inny nauczyciel, który przyjął te obowiązki drogą zarządzenia Dyrektora Zespołu.

16. Powierzenie obowiązków na czas dłuższy niż doraźnie dokonuje Organ Prowadzący.

17. W przypadku,  gdy  Rada  Rodziców  w  terminie  30  dni  od  dnia  rozpoczęcia  roku
szkolnego  nie  uzyska  porozumienia  z  Radą  Pedagogiczną  w sprawie  programów,  o  których
mowa w art. 54 ust.2 pkt. 1 a lub b Ustawy o Systemie Oświaty, programy te ustala Dyrektor
Zespołu w uzgodnieniu z Organem Sprawującym Nadzór Pedagogiczny.

18. Program ustalony przez Dyrektora obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez
Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

19. Dyrektor Zespołu na wniosek rodziców wyraża zgodę w drodze decyzji na spełnianie
przez dziecko obowiązku szkolnego lub obowiązku przygotowania przedszkolnego poza szkołą.
Zezwolenie może być wydane jeżeli:

1) wniosek rodziców został złożony do dnia 31 maja;

2) do wniosku dołączono:

a) opinię PPP,

15



b) oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację
podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia,

c) zobowiązanie  rodziców do przystępowania  w każdym roku szkolnym przez dziecko
spełniające  obowiązek  szkolny  lub  obowiązek  nauki  do  rocznych  egzaminów
klasyfikacyjnych.

3) spełnianie  obowiązku  szkolnego  lub  przygotowania  przedszkolnego  poza  szkołą  określa
w szczególności Ustawa o systemie Oświaty z dn. 7 września 1991 r. z póź.zm.

§  11.1.  W zespole  działa  Rada  Pedagogiczna,  która  jest  kolegialnym organem Przedszkola,
Szkoły  Podstawowej  i  Gimnazjum  w  zakresie  realizacji  jej  statutowych  zadań  dotyczących
kształcenia, wychowania i opieki.

2. W  skład  Rady  Pedagogicznej  wchodzą:  dyrektor  Zespołu  i  wszyscy  nauczyciele
zatrudnieni w Zespole oraz pedagog szkolny, (psycholog, logopeda i instruktorzy, jeżeli szkoła
takich posiada), dla których praca dydaktyczna i wychowawcza stanowi podstawowe zajęcie.

3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także 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 rozszerzenie i wzbogacenie form
działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Zespołu.

4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Zespołu.

5. Działanie Rady Pedagogicznej określa jej regulamin.

6. Zebrania  Rady Pedagogicznej  są  organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,
w każdym  semestrze  w  związku  z  zatwierdzeniem  wyników  klasyfikowania  i promowania
uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. 

7. Zebrania  zwołuje  dyrektor  Zespołu,  mogą  też  być  zwoływane  na  wniosek  Organu
Sprawującego Nadzór Pedagogiczny, Organu Prowadzącego z inicjatywy Rady Szkoły (jeżeli
taka istnieje), albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

8. Dyrektor  Zespołu  lub  Przewodniczący  przez  niego  wyznaczony  prowadzi
i przygotowuje  zebrania  Rady  Pedagogicznej  oraz  jest  odpowiedzialny  za  zawiadomienie
wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady.

9. Dyrektor Zespołu przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku
szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informuje
o działalności Zespołu.

10. Nauczyciele  oraz  wszyscy  uczestnicy  Rady  Pedagogicznej  są  zobowiązani  do  nie
ujawniania spraw poruszanych na jej posiedzeniu, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów
lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Zespołu.

§ 12.1. Rada Pedagogiczna Szkoły w ramach kompetencji stanowiących:

1) zatwierdza plan pracy Zespołu na każdy rok szkolny;

2) podejmuje uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

3) podejmuje  uchwały  w sprawie  innowacji  i  eksperymentów pedagogicznych  w Zespole  po
zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Szkoły (jeżeli taka istnieje);

4) uchwala Statut Zespołu i zmiany (nowelizacje) wprowadzane  do Statutu;
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5) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli;

6) uchylony

7) uchylony

a) uchylony
b) uchylony
c) uchylony

8) może  wyrazić  zgodę  na  egzaminy  klasyfikacyjne  z  powodu  nieusprawiedliwionej
nieobecności na zajęciach;

9) podejmuje decyzje o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu po uzyskaniu
pozytywnej opinii pedagoga szkolnego i zgody rodziców;

10) podejmuje uchwały w sprawie wniosku do Kuratora o przeniesienie ucznia do innej szkoły;

11) może  jeden  raz  w  ciągu  danego  etapu  edukacyjnego  promować  ucznia,  który  nie  zdał
egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych;

12) ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad
szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.

2. Rada Pedagogiczna opiniuje:

1) organizację pracy przedszkola,  szkoły i gimnazjum, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład
zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

2) projekt planu finansowego przedszkola, szkoły, gimnazjum;

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

4)  propozycje Dyrektora Zespołu w sprawach przydziału  nauczycielom stałych prac i  zajęć
w ramach  wynagradzanie  zasadniczego  oraz  dodatkowo  płatnych  zajęć  dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych.;

5)  program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania;

6) propozycje zajęć wychowania fizycznego w szkole podstawowej i gimnazjum do wyboru
przez uczniów;

7) dopuszczenie  do  użytku  przez  dyrektora  szkoły  zaproponowanego  przez  nauczyciela
programu wychowania przedszkolnego lub programu nauczania 

8) powierzenie  stanowiska  Dyrektora  Zespołu,  gdy  konkurs  nie  wyłonił  kandydata  albo  do
konkursu nikt się nie zgłosił;

9) przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora;

10) powierzenie stanowiska v-ce dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w Zespole;

11) odwołanie ze stanowiska v-ce dyrektora i innego stanowiska kierowniczego;

12) możliwość wystąpienia z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub
innego stanowiska kierowniczego w szkole;

13) ustalenie oceny pracy Dyrektora Zespołu;

14) delegowanie  przedstawiciela  Rady  do  komisji  konkursowej  wyłaniającej  kandydata  na
stanowisko Dyrektora Zespołu;

15) wyraża zgodę na uruchomienie oddziału międzynarodowego lub cofa ją; 

16) program wychowawczy szkoły;
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17) program profilaktyki;

18) utworzenie Zespołu Szkół, oraz akt założycielski (w sprawie połączenia szkół);

19) wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie
szkoły jednolitego stroju;

20) zgodę (na wniosek innych organów szkoły) na wprowadzenie obowiązku noszenia przez
uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju;

21) wzór jednolitego stroju jeżeli taki obowiązuje w szkole;

22) sytuacje, w których przebywanie uczniów na terenie szkoły nie wymaga jednolitego stroju;

23) organizację tygodnia pracy;

24) ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć;

25) zezwolenie na indywidualny program nauki;

26) zezwolenie na indywidualny tok nauki;

27) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania;

28) wnioskowanie o powołanie przewodniczącego zespołu przedmiotowego lub innego zespołu
problemowo – zadaniowego;

29) wnioskowanie o nadanie imienia Zespołowi;

30) ramowy rozkład dnia w przedszkolu;

31) wybór  przedstawiciela  Rady  Pedagogicznej  do  zespołu  rozpatrującego  odwołanie
nauczyciela od oceny pracy;

32) zgłoszonych kandydatów na członka komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli;

33) stosowanie dla przedmiotów: język obcy nowożytny, wychowanie fizyczne i etyka podstawy
programowej  kształcenia  ogólnego  dla  szkoły  podstawowej  w  roku  szkolnym  2009/2010  –
2013/2014;

34) stosowanie dla przedmiotów: język obcy nowożytny, wychowanie fizyczne i etyka podstawy
programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjum w roku szkolnym 2009/2010 – 2013/2014;

35)  Szkolny Zestaw Programów dopuszcza do użytku Dyrektor Zespołu po zasięgnięciu opinii
Rady  Pedagogicznej  do  dnia  31  sierpnia  poprzedzającego  rok  szkolny,  w  którym  ma
obowiązywać.

3. Rada  Rodziców  porozumiewa  się  z  Radą  Pedagogiczną  w  sprawie  planu
wychowawczego i planu profilaktyki, uchwala je a Rada Pedagogiczna realizuje.

§ 13.1. Dyrektor Zespołu wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych
z przepisami  prawa.  O  wstrzymaniu  wykonania  uchwały  dyrektor  niezwłocznie  zawiadamia
Organ Prowadzący oraz Organ Sprawujący Nadzór Pedagogiczny.  Organ Sprawujący Nadzór
Pedagogiczny  uchyla  uchwałę  w razie  stwierdzenia  jej  niezgodności  z  przepisami  prawa po
zasięgnięciu  opinii  Organu  Prowadzącego.  Rozstrzygnięcie  Organu  Sprawującego  Nadzór
Pedagogiczny jest ostateczne.

§  14.1.  Uchwały  Rady  Pedagogicznej  są  podejmowane  zwykłą  większością  głosów
w obecności, co najmniej połowy jej członków.

18



2.  Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.

3. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane komputerowo bądź ręcznie w księdze
protokołów. Protokolarz udostępnia się Organowi Sprawującemu Nadzór Pedagogiczny.

4. Rada Pedagogiczna spośród swoich członków w drodze tajnego głosowania wyłania
swojego reprezentanta do komisji konkursowej na Dyrektora Zespołu. 

§  151.  Rada  Pedagogiczna  przygotowuje  projekt  Statutu  Zespołu  albo  jego  zmian
i przedstawia  do  uchwalenia  Radzie  Szkoły.  Jeśli  nie  ma  Rady  Szkoły  statut  uchwala  Rada
Pedagogiczna.

2 Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska
Dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w Zespole.

3 W przypadku określonym w ust. 2 organ uprawniony do odwołania jest obowiązany
przeprowadzić  postępowanie  wyjaśniające  i  powiadomić  o  jego  wyniku  Radę  Pedagogiczną
w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

4 W okresie pomiędzy posiedzeniami Rady Pedagogicznej Dyrektor Zespołu informuje
pracowników o istotnych sprawach szkolnych oraz wydaje  zarządzenia  w formie pisemnej  –
księga zarządzeń - wykładając je do wglądu w pokoju nauczycielskim bądź w razie potrzeby
w innych  miejscach.  Wszyscy  pracownicy  Zespołu  zobowiązani  są  do  systematycznego
zapoznawania się z zarządzeniami Dyrektora oraz do terminowego ich realizowania.

5 Członkowie Rady Pedagogicznej prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół,
którego  zadaniem  jest  w  szczególności  ustalenie  zestawu  programów  nauczania  dla  tego
oddziału.

6 Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub inne problemowo
– zadaniowe.

7 Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu.

8 Zespoły statutowe są w bezpośrednim nadzorze dyrektora szkoły.

9 Pracę i zadania zespołów określa procedura.

§  16.1 W  Zespole  Szkół  Gminnych  w  Siedlcu  działa  Rada  Rodziców,  wspólna  dla
Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

2. Zadaniem Rady Rodziców jest wspieranie działalności statutowej Zespołu.

3.  Pracą  Rady  Rodziców  kieruje  Przewodniczący,  który  w  szczególności  zabiega
o stworzenie optymalnych warunków do współpracy z pozostałymi Organami Zespołu.

4. Rada  Rodziców  składa  się  z  przedstawicieli  rad  oddziałowych  wybieranych
w wyborach tajnych według ustalonej ordynacji wyborczej zawartej w regulaminie działalności
Rady zgodnie z art. 53 ustawy o systemie oświaty.

5. Aby  dać  równe  prawa  wyborcze  wszystkim  reprezentantom  oddziałów  wybory
decydujące  o pełnionych  funkcjach  w  Radzie  winny  być  przeprowadzone  po  zakończeniu
wyborów oddziałowych, nie później niż do 30 września danego roku szkolnego.

6. Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok i kończy się z dniem wyboru nowej Rady. Wybory
trójek klasowych i reprezentantów do Rady Rodziców przeprowadza się na pierwszym zebraniu
rodziców w każdym roku szkolnym. Może to być zebranie ogólne lub zebrania oddziałowe.
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1) zebranie  reprezentantów  rodziców  w  celu  dokonania  wyborów  Rady  Rodziców  zwołuje
Dyrektor  Zespołu.  Wybory  te  mogą  się  odbyć  po  wybraniu  w  klasach  trójek  klasowych
i reprezentantów do Rady Rodziców.

7. W wyborach, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.

8. Rada Rodziców w terminie 14 dni od wyborów uchwala regulamin swojej działalności,
który  nie  może  być  sprzeczny  ze  Statutem  Zespołu  i obowiązującym  prawem  nadrzędnym
(ustawa o systemie oświaty, rozporządzenia MEN, uchwały Rady Gminy Bochnia i inne).

9. Regulamin Rady Rodziców określa w szczególności:

1) wewnętrzną strukturę Rady,

2) tryb pracy Rady,

3) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów,

4) inne  ważne  dla  pracy  Rady  ustalenia  obejmujące  np.  plan  pracy,  plan  finansowy,
gospodarowanie funduszami.

10. W celu wspierania działalności statutowej Zespołu, Rada Rodziców gromadzi fundusze
z dobrowolnych  składek  rodziców  oraz  innych  źródeł.  Fundusze  gromadzone  są  na  koncie
bankowym Rady Rodziców.

11. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin.

12. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i  innych organów szkoły,  Organu
Prowadzącego Zespół oraz Organu Sprawującego Nadzór Pedagogiczny z wnioskami i opiniami
we wszystkich sprawach Zespołu zgodnie z art. 54 ust 1 ustawy o systemie oświaty.

13. Ważne  postanowienia  Rady  Rodziców  przybierają  formę  uchwał,  które  są
przedstawiane  Dyrektorowi  Zespołu  w  terminie  7  dni.  Uchwały  podpisuje  Przewodniczący
Rady.

14. Jeśli  uchwała  lub  inna  decyzja  Rady  Rodziców  jest  sprzeczna  z  obowiązującym
prawem lub interesem Zespołu Szkół Gminnych w Siedlcu Dyrektor zawiesza jej wykonanie,
o czym powiadamia Radę Rodziców w ciągu 14 dni od złożenia w sekretariacie Zespołu.

15. Rada Rodziców w ramach kompetencji stanowiących:

1) uchwala Regulamin Rady Rodziców i podejmuje  uchwały;

2) uchwala zgodnie z obowiązującą w danym roku szkolnym ustawą  o systemie oświaty: 

a) program  wychowawczy  obejmujący  wszystkie  treści  i  działania  o  charakterze
wychowawczym skierowany do uczniów, realizowany przez nauczycieli,

b) program  profilaktyki  dostosowany  do  potrzeb  rozwojowych  uczniów  oraz  potrzeb
danego  środowiska,  obejmujący  wszystkie  treści  i  działania  o  charakterze
profilaktycznym skierowany do uczniów, nauczycieli i rodziców.

3) Aby  zapewnić  terminowe  uchwalenie  Programu  Wychowawczego  Szkoły  i  Programu
Profilaktyki dopuszcza się dwie procedury: 

a) zwołanie przez Dyrektora Zespołu,  wspólnego posiedzenia RP i RR, na którym w/w
organy  przedyskutują  zaproponowane  przez  Radę  Pedagogiczną  programy
i porozumieją się w ich sprawie oraz podejmą stosowne uchwały, 

b) jeżeli  to nie nastąpi,  do dnia 15 września Rada Rodziców (dotychczasowa lub nowo
wybrana) przedstawia Dyrektorowi propozycje Programu Wychowawczego i Programu
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Profilaktyki zgodnie z art. 54 ust. 2 pkt 1 a,b Ustawy o Systemie Oświaty. Wstępną
wersję programu może opracować Rada Pedagogiczna na wniosek Rady Rodziców,

c) do  dnia  20  września  Dyrektor  przedstawia  je  Radzie  Pedagogicznej
do przeanalizowania i zaopiniowania,

d) do dnia 25 września Dyrektor przekazuje Radzie Rodziców programy wraz z uwagami
Rady Pedagogicznej,

e) jeżeli Rada Rodziców akceptuje ustalone przez Radę Pedagogiczną zmiany, w terminie
do dnia 30 września uchwala oba programy,

f) jeżeli Rada Rodziców nie akceptuje zmian to do dnia 28 następuje w Radzie Rodziców
drugie  czytanie,  po  którym  Rada  w  formie  uchwały  przekazuje  swoje  stanowisko
Dyrektorowi Zespołu,

g) jeśli stanowisko Rady Rodziców jest negatywne Dyrektor Zespołu zgodnie z art.  54
ust 4  ustala  program  wychowawczy  szkoły  i  program  profilaktyki  w  uzgodnieniu
z Organem Sprawującym Nadzór Pedagogiczny.  Programy ustalone  przez Dyrektora
Zespołu  obowiązują  do  czasu  uchwalenia  programów  przez  Radę  Rodziców
w porozumieniu z Radą Pedagogiczną,

h) jeżeli  nie  nastąpi  porozumienie  w/w sprawie  do  końca  roku szkolnego  obowiązują
programy ustalone przez Dyrektora Zespołu w uzgodnieniu z Organem Sprawującym
Nadzór Pedagogiczny.

16. Rada Rodziców opiniuje zgodnie z Ust. o Syst. Ośw., KN i rozp. MEN:

1) program  i  harmonogram  poprawy  efektywności  kształcenia  lub  wychowania  w Zespole
zgodnie z art. 34 ust 2 oraz art. 54 ust 2 pkt 2 ustawy o systemie oświaty.

2)  projekt planu finansowego składanego przez Dyrektora (art.54,ust.2,pkt3 ust. o syst.ośw.);

3) uchylony;

4) ocenę dorobku zawodowego za okres stażu (art. 9c ust 6 i 7 ustawy Karta Nauczyciela);

5) realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych zgodnie z § 2 ust.6 rozp. MENiS z dnia 12 lutego
2002;

6) przedstawioną  przez  dyrektora  propozycję  realizacji  dwóch  godzin  obowiązkowych
wychowania fizycznego w kl. IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum zgodnie z § 3 ust.1
rozp. MEN z dnia 10 sierpnia 2009 r.

7) pkt 5 i 6 dotyczy pierwszego wprowadzenia zajęć. W przypadku braku zmian Dyrektor nie
zasięga opinii.

17. Opinia Rady Rodziców nie jest dla dyrektora wiążąca. 

18. Rada  Rodziców  spośród  swoich  członków  w  drodze  tajnego  głosowania  wyłania
swojego reprezentanta do komisji konkursowej na Dyrektora Zespołu. 

§ 17.1 W Szkole Podstawowej i Gimnazjum działa wspólny Samorząd Uczniowski.

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły i gimnazjum.

3.  Zasady wybierania i działania organu Samorządu określa regulamin uchwalany przez
ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy Samorządu są jedynymi
reprezentantami ogółu uczniów.

4. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze statutem Zespołu.
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5. Samorząd może przedstawiać Radzie Szkoły (o ile taka istnieje), Radzie Pedagogicznej
oraz Dyrektorowi Zespołu wnioski i opinie we wszystkich sprawach Zespołu, w szczególności
dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów.

6. Samorząd Uczniowski ma prawo do:

1) zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;

2) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

3) organizacji  życia  szkolnego,  umożliwiające  zachowanie  właściwych  proporcji  między
wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

4) redagowania i wydawania gazety szkolnej;

5) organizowania  działalności  kulturalnej,  oświatowej,  sportowej  oraz  rozrywkowej  zgodnie
z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem;

6) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

§  18.1.  Zasady  współdziałania  organów  Zespołu  oraz  sposób  rozwiązywania  sporów
między nimi.

1) Wszystkie organy zespołu współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego
szacunku  umożliwiając  swobodne  działanie  i  podejmowanie  decyzji  w  granicach  swoich
kompetencji;

2) Rada Rodziców współdziała z Dyrekcją  nauczycielami i rodzicami w celu jednolitego
oddziaływania na dzieci przez rodzinę i szkołę w procesie nauczania, wychowania i opieki;

3) Samorząd Uczniowski jako reprezentacja uczniów może przedstawiać innym organom
szkoły wnioski i opinie dotyczące podstawowych praw uczniów;

4) Rodzice  i  uczniowie  przedstawiają  wnioski  i  opinie  organom  Zespołu  poprzez  swoje
reprezentacje:  Radę  Rodziców  i  Samorząd  Uczniowski  wybrane  w  sposób  demokratyczny
w wyborach tajnych;

5) Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi
Zespołu  lub  Radzie  Pedagogicznej  w  formie  pisemnej  lub  ustnej  podczas  protokołowanych
posiedzeń  tych  organów,  na  indywidualnym  spotkaniu  z  Dyrektorem  ustnie  lub  pisemnie.
W sprawach ważnych należy sporządzić notatkę służbową z odbytej rozmowy;

6) Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach zainteresowanych organów.
W  uzasadnionych  przypadkach  wymagających  podjęcia  decyzji  sprawa  jest  rozpatrywana
w terminie 14 dni;

7) W korespondencji obowiązuje tryb 14 – dniowy.

2. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w Zespole:

1) Konflikt pomiędzy nauczycielem a uczniem: 

a) w sprawach konfliktowych orzekają  w pierwszej  instancji  wychowawcy klasy  -  dla
nauczycieli  uczących  w  danej  klasie,  Dyrektor  Zespołu  -  dla  wychowawców
i nauczycieli zatrudnionych w Zespole;

b) od  orzeczenia  Dyrektora  Zespołu  może  być  wniesione  odwołanie  do  Organu
Prowadzącego. Odwołanie wnosi jedna ze stron w terminie nie dłuższym niż 14 dni od
daty wydania orzeczenia.

2) Konflikt pomiędzy nauczycielami: 
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a) postępowanie  prowadzi  Dyrektor  Zespołu.  W przypadkach nie  rozstrzygnięcia  sporu
przez Dyrektora Zespołu strony mogą odwołać się do Organu Prowadzącego.

3) Konflikt  pomiędzy  Dyrektorem Zespołu  a  nauczycielami  rozpatruje  na  pisemny  wniosek
jednej ze stron Organ Prowadzący;

4) Konflikty pomiędzy rodzicami a innymi organami Zespołu:

a) postępowanie w pierwszej instancji prowadzi Dyrektor Zespołu,
b) w przypadkach spornych przysługuje prawo wniesienia w ciągu 14 dni odwołania do

Organu Prowadzącego. 

Rozdział 6

ORGANIZACJA ZESPOŁU

§ 19.1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym
określa arkusz organizacyjny Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum opracowany przez
Dyrektora Zespołu, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania - do dnia 30 kwietnia każdego
roku. Arkusz organizacyjny zatwierdza Organ Prowadzący Szkołę do dnia 15 maja danego roku.

2. W  arkuszach  organizacyjnych  szkoły  podstawowej  i  gimnazjum  zamieszcza  się
w szczególności:  liczbę  oddziałów,  liczbę  dzieci,  liczbę  pracowników  z  podziałem  na
pedagogicznych  i  niepedagogicznych,  w  tym  pracowników  zajmujących  stanowiska
kierownicze,  ogólną  tygodniową  liczbę  godzin  zajęć  edukacyjnych  obowiązkowych
i dodatkowych  finansowanych  ze  środków  przydzielonych  przez  organ  prowadzący,  liczbę
nauczycieli z podziałem na stopnie awansu zawodowego, termin przystąpienia do postępowań
kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych. 

3. Na  podstawie  zatwierdzonego  arkusza  organizacji  szkoły  Dyrektor  Zespołu,
z uwzględnieniem  zasad  ochrony  zdrowia  i  higieny  pracy,  ustala  tygodniowy  rozkład  zajęć
określając organizację obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

4. Rok szkolny trwa od dnia 1 września do 31 sierpnia.

5. Czas pracy przedszkola trwa od 1 września do 31 sierpnia. W zależności od potrzeb
środowiska  dyrektor  w  porozumieniu  z  Organem  Prowadzącym  określa  terminy  przerwy
w pracy przedszkola.

6. Terminy  rozpoczynania  i  kończenia  zajęć  dydaktyczno  -  wychowawczych,  przerw
świątecznych oraz  ferii  zimowych  i  letnich  określają  przepisy  w  sprawie  organizacji  roku
szkolnego.

7. Kalendarz nowego roku szkolnego przygotowany przez Dyrektora Zespołu powinien
być  podany  uczniom  i  rodzicom  na  początku  roku  szkolnego  w  danym  roku  szkolnym
i powinien zawierać terminy rozpoczynania i kończenia zajęć, terminy przerw w nauce, terminy
posiedzeń  klasyfikacyjnych  i  innych  Rady  Pedagogicznej  oraz  terminy  odwoływania  się  od
ustalonych stopni i ocen.

8. Dyrektor  Zespołu  może  powierzyć  ustalenie  tygodniowego  rozkładu  zajęć
i harmonogramu dyżurów wybranym członkom Rady Pedagogicznej.

9. Na lekcje  i  inne zajęcia  z uczniami nie mogą wchodzić osoby postronne bez zgody
Dyrektora Zespołu i nauczyciela prowadzącego.

10. W lekcjach i innych zajęciach szkolnych mogą uczestniczyć rodzice po uprzednim,
każdorazowym uzgodnieniu z Dyrektorem Zespołu i nauczycielem prowadzącym.
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11. Na tablicach ogłoszeń mogą być wywieszane materiały po konsultacji i za aprobatą
Dyrektora Zespołu.

ORGANIZACJA  SZKOŁY PODSTAWOWEJ

§ 20.1. Podstawową  jednostką  organizacyjną  szkoły  podstawowej  jest  oddział  złożony
z dzieci,  które  w jednorocznym  kursie  nauki  danego  roku  szkolnego  uczą  się  wszystkich
przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania.

2. Liczebność uczniów w oddziale określa corocznie Zarządzenie Wójta Gminy Bochnia
w sprawie założeń do opracowania organizacji szkół i przedszkoli w danym roku szkolnym.

3. W szkole podstawowej dopuszcza się organizację  klas łączonych,  w tym połączenia
zajęć  prowadzonych w oddziale  przedszkolnym dla dzieci  6 – letnich i  zajęć prowadzonych
w klasie I.

§ 21.1. Organizację zajęć edukacyjnych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony przez
Dyrektora  Zespołu  zgodnie  z  arkuszem  organizacyjnym  i  zaopiniowany  przez  Radę
Pedagogiczną.

2. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia edukacyjne, prowadzone w systemie
klasowo-lekcyjnym.

3. Godzina  lekcyjna  trwa  45  minut.  W  uzasadnionych  przypadkach  dopuszcza  się
prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut,  na podstawie zatwierdzonego
arkusza organizacji szkoły zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym
rozkładzie zajęć. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I-III szkoły podstawowej ustala
nauczyciel  prowadzący  te  zajęcia,  zachowując  ogólny  tygodniowy  czas  zajęć  ustalony  w
tygodniowym rozkładzie  zajęć  oraz  uzgadniając  terminy  zajęć  ruchowych uczniów z innymi
nauczycielami uczącymi w tym samym czasie.

4. Liczebność uczniów w oddziale decyduje o podziale na grupy /wychowanie fizyczne,
informatyka, język obcy/.

§ 22.1. Dopuszcza się organizację przy Zespole świetlicy dla uczniów dojeżdżających oraz
dowozu uczniów, jeżeli zaistnieją takie warunki.

§  23.1.Przy  Szkole  Podstawowej  istnieje  biblioteka  szkolna,  z  której  księgozbioru
korzystają  uczniowie szkoły podstawowej.  Biblioteka  jest  pracownią służącą realizacji  zadań
dydaktycznych,  wychowawczych  i  opiekuńczych,  doskonaleniu  warsztatu  pracy  nauczyciela,
popularyzowaniu  wiedzy pedagogicznej  wśród rodziców oraz  w miarę  możliwości  wiedzy  o
naszym regionie.

2.  Zadania biblioteki:

1)  gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów;

2) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych
źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;
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3) rozbudzania  i  rozwijania  indywidualnych  zainteresowań  uczniów  oraz  wyrabiania
i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się;

4)  organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.

3.  Z biblioteki mogą korzystać :

1) uczniowie;

2) nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły;

3) rodzice i inni czytelnicy (w razie konieczności).

4.  Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych
i po ich zakończeniu przynajmniej 2 razy w tygodniu. 1dzień w tygodniu bibliotekarz poświęca
na opracowanie zbiorów i pracę wewnętrzną biblioteki.

5. Biblioteka szkolna umożliwia wypożyczanie książek do domu.

6. Zadania nauczyciela – bibliotekarza:

1) gromadzenie, opracowywanie zbiorów;

2) konserwacja i selekcja zbiorów;

3) przeprowadzanie skontrum biblioteki i inwentaryzacja zbiorów;

4) prowadzenie ewidencji użytkowników;

5) tworzenie i modernizacja warsztatu informacyjno – wyszukiwawczego biblioteki;

6) udostępnianie zbiorów (do domu i na lekcje);

7) udzielanie informacji;

8) podejmowanie działań na rzecz rozwijania zamiłowań i zainteresowań czytelniczych;

9) planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej
(przy odpowiedniej ilości godzin bibliotecznych);

10) informowanie o stanie  czytelnictwa,  składanie sprawozdania z pracy biblioteki  na radzie
pedagogicznej;

11) współudział  w  organizowaniu  uroczystości  i  imprez  kulturalnych  szkolnych
i środowiskowych;

12) inne prace zlecone przez Dyrektora Zespołu wynikające z bieżących potrzeb.

Rozdział 7

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY ZESPOŁU

§ 24.1.  W  Zespole  dopuszcza  się  tworzenie  stanowiska  wicedyrektora,  jeżeli  będzie
12 oddziałów. Za zgodą Organu Prowadzącego może być utworzone stanowisko wicedyrektora
przy mniejszej ilości oddziałów.

2. Dyrektor  Zespołu  za  zgodą  Organu  Prowadzącego  może  tworzyć  dodatkowe
stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.

3. W  szkole  zatrudnia  się  nauczycieli  oraz  pracowników  administracji  i  obsługi  w
oparciu o arkusz organizacyjny, zatwierdzony przez Organ Prowadzący. Warunkiem zatrudnienia
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na  stanowisku  pedagogicznym  jest  posiadanie  kwalifikacji  pedagogicznych,  zgodnych
z obowiązującymi przepisami. 

4. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać
40 godzin tygodniowo.

5. W ramach  czasu  pracy  oraz  ustalonego  wynagrodzenia  nauczyciel  obowiązany  jest
realizować:

1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami  lub
wychowankami albo na ich rzecz;

2) inne  czynności  i  zajęcia  wynikające  z  zadań  statutowych  szkoły,  ze  szczególnym
uwzględnieniem zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających z potrzeb i zainteresowań
uczniów; 

3) zajęcia  i  czynności  związane  z  przygotowaniem  się  do  zajęć,  samokształceniem
i doskonaleniem zawodowym;

4) zajęcia  opiekuńczo  –  wychowawcze  uwzględniające  potrzeby  i  zainteresowania  uczniów
zgodnie z art.42 ust.2 pkt 2 lit. a i b KN;

§ 25.1. Priorytetowe obowiązki nauczycieli:

1) Nauczyciel obowiązany jest:

a) rzetelnie  realizować  zadania  związane  z  powierzonym  mu  stanowiskiem  oraz
podstawowymi  funkcjami  szkoły:  dydaktyczną,  wychowawczą  i  opiekuńczą,  w tym
zadania  związane  z  zapewnieniem  bezpieczeństwa  uczniom  w  czasie  zajęć
organizowanych przez szkołę,

b) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju,

c) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego,

d) kształcić  i  wychowywać  młodzież  w  umiłowaniu  Ojczyzny,  w  poszanowaniu
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla
każdego człowieka,

e) dbać  o  kształtowanie  u  uczniów postaw moralnych  i  obywatelskich  zgodnie  z  ideą
demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów,

f) każdy  nauczyciel  podejmujący  pracę  przed  nawiązaniem  stosunku  pracy  jest
obowiązany  przedstawić  Dyrektorowi  Zespołu  informację  z  Krajowego  Rejestru
Karnego.

2. Zadania nauczyciela szkoły:

1) realizacja zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających z podstawy
programowej kształcenia ogólnego w szkole podstawowej oraz planowanie i prowadzenie pracy
wychowawczo – dydaktycznej, a także odpowiedzialność za jej jakość;

2) współdziałanie  z  rodzicami  /prawnymi  opiekunami/  w sprawach wychowania  i  nauczania
dzieci  z  uwzględnieniem  prawa  rodziców  /prawnych  opiekunów/  do  znajomości  zadań
wynikających z programu kształcenia  ogólnego,  a  także uzyskiwania informacji  dotyczących
edukacji,  zachowania  i  rozwoju  dziecka.  Wybór  programów  nauczania  i  podręczników
obowiązujących w poszczególnych etapach edukacyjnych:

a) nauczyciel prowadzący zajęcia z danego przedmiotu ma prawo do wyboru podręcznika
spośród podręczników dopuszczonych do użytku przez właściwego ministra do spraw

26



oświaty  i wychowania  opublikowanych  na  stronie  MEN.  Podręczniki  wspomagające
edukację  tzw.  podręczniki  pomocnicze  wychowania  przedszkolnego  nie  podlegają
procedurze dopuszczenia do użytku szkolnego przez MEN. Dyrektor szkoły podaje do
publicznej wiadomości do dnia 15 czerwca poprzedzającego rok szkolny, w którym ma
obowiązywać,

b) przypadku  samodzielnego  opracowania  przez  nauczyciela  własnego  programu
wychowania  przedszkolnego  oraz  programu  kształcenia  ogólnego  lub  opracowania
samodzielnego  z wykorzystaniem  programów  nauczania  wpisanych  do  wykazów
wymagane  jest  uzyskanie  pozytywnej  opinii  nauczyciela  mianowanego  lub
dyplomowanego posiadającego odpowiednie kwalifikacje,

c) nauczyciel prowadzący zajęcia z danego przedmiotu przedstawia dyrektorowi program
nauczania  napisany  przez  wskazanego  autora  lub  zespół  autorski  i  wydany  przez
wskazane wydawnictwo oraz podany do publicznej wiadomości urzędu obsługującego
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Program musi spełniać wszelkie
wymagania  formalne  w  zakresie  zgodności  z  przepisami  prawa  oświatowego  oraz
wymagania  jakościowe  pozwalające  dobrze  zrealizować  wszystkie  cele  edukacyjne
zapisane w podstawie programowej danego przedmiotu.

3) zapewnienie uczniom bezpieczeństwa podczas zajęć obowiązkowych, dodatkowych i innych
pozalekcyjnych;

4) doskonalenie  swoich  wiadomości  i  umiejętności  poprzez  podejmowanie  doskonalenia
zawodowego;

5) udzielanie  pomocy  uczniom  w  eliminowaniu  niepowodzeń  szkolnych  w  oparciu
o rozpoznanie ich potrzeb, współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno –
pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną;

6) Obserwowanie i analizowanie rozwoju psychofizycznego dzieci oraz udzielanie im pomocy
w przypadku występujących problemów;

7) rozwijanie  i  ukierunkowanie  zdolności  i  zainteresowań  dzieci  oraz  udzielanie
im wszechstronnej pomocy; 

8) efektywne wykorzystanie jednostki dydaktycznej i pomocy dydaktycznych;

9) dbałość o pomoce dydaktyczne, sprzęt i pomieszczenia szkolne;

10) poinformowanie  ucznia  ustnie  na  14  dni  przed  klasyfikacyjnym  posiedzeniem  Rady
Pedagogicznej  o  przewidywanych  dla  niego  stopniach  śródrocznych  (końcoworocznych)
z poszczególnych przedmiotów nauczyciele) i zachowania (wychowawca);

11) powiadomienie  rodziców  o przewidywanym  stopniu  niedostatecznym  z  nauczanego
przedmiotu i nagannej ocenie z zachowania w formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru na
miesiąc przed zakończeniem semestru lub rocznych zajęć edukacyjnych (wychowawca); 

12) realizowanie  zajęć  opiekuńczo  -  wychowawczych  uwzględniających  potrzeby  i
zainteresowania uczniów zgodnie z art.42 ust. 3 pkt. 2 lit. a i b KN;

3. Nauczyciele ponoszą odpowiedzialność za: 

1) opanowanie  w  najwyższym  możliwym  stopniu  standardów  edukacyjnych  w  zakresie
wiadomości i umiejętności przewidzianych podstawą programową;

2) bezpieczeństwo powierzonych ich opiece uczniów w szkole i na zajęciach organizowanych
przez szkołę;

3) wypadki wynikające z niedopełnienia obowiązków nauczycielskich w tym zakresie;
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4) niedopuszczalne jest:

a) pozostawianie uczniów bez opieki podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

b) niepunktualne rozpoczynanie i kończenie lekcji,

c) nierzetelne  pełnienie  dyżurów  w  miejscach  przebywania  uczniów  podczas  przerw
między  lekcyjnych  i  zajęć  pozalekcyjnych.  Dyżurującemu  nauczycielowi  nie  wolno
zejść z dyżuru do czasu zastąpienia go przez innego nauczyciela,

d) zlecanie uczniom zadań, podczas wykonywania których pozostają bez opieki,

e) brak właściwie sprawowanej opieki podczas wycieczek i imprez szkolnych,

f) nie  reagowanie  na  negatywne  zachowania  i  postawy  wskazujące  na  ewentualne
problemy uczniów.

4. Nauczyciele klas I-III zapewniają nieprzerwanie opiekę nad uczniami swojego oddziału
podczas  ich planowego pobytu w szkole do czasu odbioru dzieci  przez rodziców /prawnych
opiekunów/ lub osoby przez nie upoważnione. 

5. Dziecko  klas  I  -  III  może  samo odbywać  drogę  ze  szkoły  do  domu po  uzyskaniu
pisemnego oświadczenia rodzica /prawnego opiekuna/.

6. Nauczyciele po skończonych zajęciach odprowadzają uczniów do szatni.

7. Za nieobecnego nauczyciela dyżur pełni nauczyciel mający zastępstwo.

8. Praca nauczyciela  powinna cechować się bezstronnością  i  obiektywizmem w ocenie
uczniów,  podmiotowym  i  sprawiedliwym  ich  traktowaniem,  indywidualnym  podejściem
do spraw każdego ucznia. 

9. Nauczyciel  ma  obowiązek  zachowania  w  tajemnicy  informacji  uzyskiwanych
od wychowawców, rodziców,  pedagoga szkolnego,  Dyrektora  Zespołu  lub z  innych źródeł  -
dotyczących spraw osobistych i rodzinnych ucznia. 

§ 26.1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca. 

2. Dla  zapewnienia  ciągłości  i  skuteczności  pracy  wychowawczej  wskazane  jest,  aby
nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

3. Zmiana wychowawcy może nastąpić: 

1) w przypadku wynikającym z istotnych potrzeb szkoły;

2) w wyniku zastrzeżeń zgłoszonych przez rodziców i uczniów, po sprawdzeniu ich zasadności
przez Dyrektora Zespołu;

3) na umotywowany wniosek nauczyciela - wychowawcy;

4) w  wyniku  decyzji  Dyrektora  Zespołu,  podyktowanej  stwierdzonymi  błędami
wychowawczymi. 

4. Decyzję w sprawie zmiany wychowawcy podejmuje Dyrektor Zespołu. W przypadku
wniosku rodziców lub  samego nauczyciela  o odwołanie  go z  funkcji  wychowawcy Dyrektor
podejmuje decyzję w terminie 14 dni od wpłynięcia wniosku. 

5. Zadania nauczyciela wychowawcy:

1) tworzenie  planu  pracy  wychowawczej  w  oparciu  o  Program  wychowawczy,  Program
profilaktyki i Plan pracy szkoły oraz jego realizacja;

2) ustalanie tematyki lekcji wychowawczych i jej realizacja;

3) wykonywanie zadań o charakterze administracyjnym:
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a) prowadzenie dziennika lekcyjnego i arkuszy ocen,

b) stała kontrola wpisów innych nauczycieli (tematy, oceny, arkusze),

c) wypisywanie świadectw szkolnych,

d) sporządzanie zestawień statystycznych dotyczących klasy,

e) wykonywanie  innych  czynności  administracyjnych  dotyczących  klasy,  zgodnie
z zarządzeniami  władz  szkolnych,  poleceniami  dyrekcji  oraz  uchwałami  rady
pedagogicznej,

f) prowadzenie zeszytu wychowawczego, teczki wychowawcy, ewentualnie inna przyjęta
w  szkole  forma  gromadzenia  danych  o  klasie  i  uczniach  oraz  korespondencji
z rodzicami.

4) systematyczne  ocenianie  sprawowania  uczniów  zgodnie  z  wewnątrzszkolnymi   zasadami
oceniania;

5) tworzenie  warunków  wspomagających  rozwój  ucznia,  proces  jego  uczenia  się  oraz
przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie;

6) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;

7) podejmowanie działań, umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz
pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej;

8) otaczanie indywidualną opieką każdego wychowanka; 

9) planowanie  i  organizowanie  wspólnie  z  uczniami  i  ich  rodzicami  różnych  formy  życia
zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski;

10) współdziałanie  z  nauczycielami  uczącymi  w  jego  oddziale,  uzgadniając  z  nimi
i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym
potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak
i z różnymi  trudnościami  i  niepowodzeniami),  informowanie  ich  w sposób  dyskretny
o problemach pozaszkolnych i sytuacjach rodzinnych swoich wychowanków, mających wpływ
na poziom ich nauki i zachowanie;

11) kierowanie  zespołem nauczycieli  uczących  w danej  klasie  w zakresie  ustalania  dla  niej
zestawu programów nauczania oraz ich modyfikacji;

12) utrzymywanie  kontaktów  z  rodzicami  uczniów  (spotkania  indywidualne,  rozmowy
telefoniczne, wizyty w domach, zawiadomienia listowne) w celu poznania i ustalenia potrzeb
opiekuńczo-wychowawczych  dzieci,  okazywania  rodzicom  pomocy  w  ich  działaniach
wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach, włączania
ich w sprawy życia klasy, szkoły i środowiska;

13) uczestniczenie w ogólnych zebraniach rodziców organizowanych przez dyrekcję;

14) organizacja  i przeprowadzanie  zebrań  oddziałowych  w  przedszkolu  i  klasowych
przynajmniej 4 razy w roku, a w razie potrzeby więcej;

15)  współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną,  pedagogiem szkolnym i innymi
specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także
zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów;

16)  korzystanie w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej nauczycieli - doradców,
pedagoga  szkolnego,  pracowników  Poradni  Psychologicznej,  pielęgniarki  szkolnej,
pracowników Wydziału Prewencji Policji,  współpraca z instytucjami kulturalno- oświatowymi
oraz innymi działającymi w środowisku i poza nim.
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6. Bezpośredniej  pomocy młodemu nauczycielowi-wychowawcy udziela  opiekun stażu,
dyrektor.

7. Opiekę pedagogiczną i psychologiczną nad uczniami sprawuje pedagog szkolny.

8. Zadania pedagoga szkolnego: 

1) opracowanie  wraz  z  zespołem  wychowawców  lub  zespołem  ds.  programów  Programu
Wychowawczego Szkoły i Programu Profilaktyki;

2) realizacja zadań w/w programów przeznaczonych dla pedagoga szkolnego;

3) wspieranie  działań  opiekuńczo-wychowawczych  nauczycieli,  wynikających  z programu
wychowawczego i profilaktycznego szkoły;

4) przewodniczenie zespołowi wychowawców klas, tworzenie planu pracy zespołu i czuwanie
nad jego systematyczną realizacją; 

5) stała współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, policją, Gminnym Ośrodkiem
Pomocy Społecznej;

6) stała  współpraca  z  wychowawcami,  innymi  nauczycielami  i  rodzicami  w  sferze  działań
wychowawczych i opiekuńczych szkoły;

7) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń
szkolnych;

8) określanie  form  i  sposobów  udzielania  uczniom,  w tym  uczniom  z wybitnymi
uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;

9) organizowanie  i  prowadzenie  różnych  form  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  dla
uczniów, rodziców i nauczycieli;

10) podejmowanie  działań  profilaktyczno-wychowawczych  wynikających  z programu
wychowawczego i profilaktycznego szkoły;

11) działanie  na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej  uczniom znajdującym się
w trudnej sytuacji życiowej;

12) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie
potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia;

13) diagnozowanie  sytuacji  wychowawczych  w celu  wspierania  rozwoju  ucznia,  określenia
odpowiednich  form pomocy  psychologiczno-pedagogicznej,  w tym  działań  profilaktycznych,
mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli;

14) organizowanie  i  prowadzenie  różnych  form  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  dla
uczniów, rodziców i nauczycieli;

15) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania
oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym
ucznia.

9. Zadania szkolnego koordynator d.s. bezpieczeństwa.

1) Koordynatorem d.s.  bezpieczeństwa  w Zespole  Szkół  Gminnych  w Siedlcu  jest  pedagog
szkolny lub inny nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Zespołu. Zakres zadań koordynatora
wynika  z  analizy  zagrożeń  dla  uczniów  i  potrzeb  Zespołu  w tym  zakresie.  Do  zadań
koordynatora należy:

a) rozpoznawanie i diagnozowanie potrzeb Zespołu w zakresie poprawy bezpieczeństwa.
Ocenianie stanu bezpieczeństwa Zespołu i przedstawianie wniosków na posiedzeniach
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plenarnych  rady  pedagogicznej.  Wnioskowanie  o  ujęcie  niezbędnych  priorytetów
dotyczących poprawy bezpieczeństwa w planie pracy szkoły,

b) koordynowanie  działań  w  ramach  budowy  i  realizacji  szkolnego  programu
wychowawczego  i programu  profilaktyki oraz  podjęcie  starań  związanych
z uzyskaniem  wsparcia  w  celu  realizacji  programów  i  projektów  edukacyjnych
promujących bezpieczeństwo,

c)  inicjowanie  i  koordynowanie  działań  wszystkich  podmiotów  szkolnych
nauczycieli,  uczniów/wychowanków,  rodziców w  zakresie  poprawy
bezpieczeństwa, np.

ca) organizowanie spotkań wychowawców,
cb) projektowanie spotkań z rodzicami,
cc) proponowanie tematyki i form szkoleniowych dla nauczycieli, rodziców,
uczniów, wynikających z potrzeb szkoły/placówki,
cd) nawiązywanie współpracy z instytucjami np. Gminnym Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej, organizacjami pozarządowymi, środowiskiem lokalnym itp.,
ce)  pomoc nauczycielom/wychowawcom przy nawiązywaniu współpracy 
z odpowiednimi służbami (policja, straż miejska, straż pożarna) oraz z instytucjami 
działającymi na rzecz rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży.

d) korzystanie  ze  szkoleń,  informacji,  edukacji  prawnej  oraz  przekazywanie  uzyskanej
wiedzy  i umiejętności  wszystkim  pracownikom  (na  przykład  w  zakresie  udzielania
pierwszej pomocy),

e) opracowanie  i  przestrzeganie  szkolnych  procedur  postępowania  w  sytuacjach
kryzysowych  (m.in.  postępowanie  w  sytuacji  różnych  zagrożeń,  postępowanie
z uczniem, który uległ wypadkowi, postępowanie wobec ucznia, którego stan wskazuje
na spożycie alkoholu bądź innych środków odurzających),

f)  podejmowanie działań mających na celu kształtowanie umiejętności zagospodarowania
czasu wolnego  i promowanie zdrowego stylu życia poprzez:

fa) koordynowanie  zajęć  pozalekcyjnych  w  tym  edukacyjnych,  opiekuńczo  –
wychowawczych,  profilaktycznych  i  pomocy psychologiczno  –      pedagogicznej
dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa w Zespole,

fb) koordynowanie realizacji zadań statutowych Zespołu w tym zadań opiekuńczych,
wychowawczych, edukacyjnych i profilaktycznych,

g)  podejmowanie działań mający na celu ochronę uczniów przed niepożądanymi treściami
w Internecie. 

Rozdział 8

UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ

§ 27.1.  Tworzenie  oddziałów  w  szkole  odbywa  się  na  podstawie  wykazów  dzieci
z obwodu,  którym  dysponuje  Gmina  -  wydział  meldunkowy.  Zgodnie  z  Rozporządzeniem
Ministra Edukacji  Narodowej z dnia 27 sierpnia 2001 r. z późniejszymi zmianami w sprawie
warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia
z jednych typów szkół do innych.

2. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym roku
kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego na
podstawie  art. 16  ust. 3  ustawy  z dnia  7 września  1991 r.  o systemie  oświaty,  zwanej  dalej
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"ustawą", a także dzieci, w stosunku do których podjęto decyzję o wcześniejszym przyjęciu do
szkoły podstawowej na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy.

1) przez  najbliższe  trzy  lata  rodzice  (prawni  opiekunowie)  dzieci,  które  w  danym  roku
kalendarzowym kończą 6 lat, będą decydować o rozpoczęciu przez nie nauki w pierwszej klasie
szkoły podstawowej,

2)  procedurę przyjęcia dziecka 6-letniego określa  Dz. U. z 2016 r., poz. 35 Ustawy                   o
Systemie Oświaty.

3)  Obowiązek, o którym mowa w ust.2, rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. W przypadku dziecka, o którym mowa w ust. 1,
obowiązek  ten  rozpoczyna  się  z  początkiem  roku  szkolnego  poprzedzającego  rok  szkolny,
w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego.

3a) Obowiązek  szkolny  dziecka  rozpoczyna  się  z  początkiem  roku  szkolnego  w  roku
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej
niż do ukończenia 18 roku życia.

3b) Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w
danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.

3c) Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko, o którym mowa w pkt 3, jeżeli dziecko:
a) korzystało  z  wychowania  przedszkolnego  w  roku  szkolnym  poprzedzającym  rok
szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej albo,

b) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia  nauki w szkole podstawowej,  wydaną przez
publiczną  poradnię  psychologiczno-pedagogiczną,  albo  niepubliczną  poradnię
psychologiczno - pedagogiczną zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje
określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

4) Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie, w której dziecko mieszka na wniosek
rodziców odracza rozpoczęcie spełnienia przez dziecko obowiązku szkolnego przez jeden rok
szkolny.

5) Wniosek, o którym mowa w pkt 4), składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko
kończy 7 lat,  nie później  niż do 31 sierpnia.  Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym
dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego.

6) W  przypadku  dzieci  posiadających  orzeczenie  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego,
rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej niż do końca roku
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

7) Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie, w której dziecko mieszka, na wniosek
rodziców, odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego  w danym roku.

8) Wniosek o którym mowa w pkt 5,  składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko
kończy  7  lat.  Wniosek  można  złożyć  ponownie  w roku kalendarzowym,  w którym dziecko
kończy  8  lat.  Wniosek  składa  się  nie  później  niż  do  31  sierpnia.  Odroczenie  dotyczy  roku
szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego.

9) Do  wniosku,  o  którym  mowa  w  pkt  5,  dołącza  się  orzeczenie  o  potrzebie  kształcenia
specjalnego  oraz  opinię,  z  której  wynika  potrzeba  odroczenia  spełniania  przez  dziecko
obowiązku  szkolnego  w  danym  roku  szkolnym,  wydaną  przez  publiczną  poradnię
psychologiczno-pedagogiczną  albo  niepubliczną  poradnię  psychologiczno-pedagogiczną,
zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych
poradni psychologiczno-pedagogicznej.
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3. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Siedlcu prowadzonej przez Gminę Bochnia
przyjmuje się: 

1) z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej;

2) na  wniosek  rodziców  (prawnych  opiekunów)  -  dzieci  zamieszkałe  poza  obwodem  danej
szkoły podstawowej, w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

4. Do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) w szkole podstawowej,
przyjmuje się ucznia na podstawie: 

1) świadectwa  ukończenia  klasy  programowo  niższej  w szkole  publicznej  lub  szkole
niepublicznej  o uprawnieniach szkoły publicznej  tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen
wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł;

2) pozytywnych  wyników  egzaminów  klasyfikacyjnych,  przeprowadzanych  na  warunkach
określonych w odrębnych przepisach, w przypadku przyjmowania: 

a) do  szkoły  podstawowej  ucznia,  który  spełnia  obowiązek  szkolny  poza  szkołą,  na
podstawie art. 16 ust. 8 ustawy;

b) do klasy programowo wyższej niż to wynika z ostatniego świadectwa szkolnego ucznia
zmieniającego typ szkoły.

3) świadectwa  (zaświadczenia)  wydanego  przez  szkołę  za  granicą  i ostatniego  świadectwa
szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia;

4) egzaminy klasyfikacyjne, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, przeprowadza się z obowiązkowych
zajęć  edukacyjnych  ujętych  w szkolnym planie  nauczania  dla  klasy  programowo niższej  od
klasy, do której uczeń przechodzi, z wyjątkiem zajęć edukacyjnych z techniki, plastyki, muzyki
i wychowania fizycznego;

5) różnice  programowe  z  zajęć  edukacyjnych  realizowanych  w klasie,  do  której  uczeń
przechodzi,  są  uzupełniane  na  warunkach  ustalonych  przez  nauczycieli  prowadzących  dane
zajęcia. 

5. Dyrektor szkoły decyduje o przyjęciu uczniów do wszystkich klas szkoły podstawowej
oraz do klas programowo wyższych i zapewnia stałe i aktualne informacje dotyczące terminów
składania dokumentów, warunków przyjęć.

6. Organ  Prowadzący  Zespół  ustala,  w  porozumieniu  z  Dyrektorem  Szkoły,  liczbę
oddziałów klas pierwszych oraz liczbę uczniów przyjmowanych do klas pierwszych.

§ 28.1. Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia.

2. Kontrolę  nad  spełnianiem  przez  uczniów  obowiązku  szkolnego  sprawuje  Dyrektor
Zespołu, prowadząc księgę ewidencji dzieci.

3. Obowiązek  szkolny  może  być  spełniany  poza  szkołą.  Zezwolenia  w  stosunku  do
uczniów swojego  obwodu udziela  Dyrektor  Zespołu  na  wniosek rodziców dziecka.  Dziecko
spełniające  obowiązek  w tej  formie  otrzymuje  świadectwo  ukończenia  szkoły  na  podstawie
egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzonego przez szkołę.

4. Za spełnienie  obowiązku szkolnego uznaje  się  również  udział  dzieci  upośledzonych
umysłowo  w stopniu  głębokim  w  zajęciach  rewalidacyjno-wychowawczych,  organizowanych
zgodnie z odrębnymi przepisami.

5. Rodzice ucznia podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do: 
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1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;

3) zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych.

§ 29. 1. Przyjmowanie do Szkoły Podstawowej w Siedlcu następuje poprzez postępowania
rekrutacyjne.

1a. Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy
składania dokumentów, do:

1)  klas  pierwszych  publicznych  szkół  podstawowych  –  określa  do  końca  stycznia  organ
prowadzący odpowiednio publiczną szkołę podstawową.

1b. Organ  prowadzący  publiczną  szkołę  podstawową  do końca  stycznia  podaje  do
publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu
uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów a także
liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

1c. Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy
składania dokumentów do klas pierwszych gimnazjum – określa do końca stycznia Małopolski
Kurator Oświaty.

§ 30.1.Uczeń ma prawo do:

1) zapoznania  się  z  programem  nauczania,  jego  treścią,  celami  i  stawianymi  wymaganiami,
w tym z wymogami stosowanego w szkole systemu oceniania;

2) zapoznania się z kryteriami ustalania ocen zachowania;

3) jawnego oceniania wiedzy, umiejętności i zachowania;

4) uzyskania  na  swój  wniosek  lub  rodziców  /prawnych  opiekunów/  ustnego  uzasadnienia
otrzymanej oceny;

5) uczeń  i  jego  rodzice  /prawni  opiekunowie/  mają  prawo  wglądu  w  szkole  w  obecności
nauczyciela  przedmiotu,  wychowawcy lub Dyrektora Zespołu do sprawdzonych i ocenionych
pisemnych prac kontrolnych, oraz innej dokumentacji dotyczącej oceniania;

6) właściwie  zorganizowanego  procesu  kształcenia  zgodnie  z  zasadami  higieny  pracy
umysłowej;

7) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę
przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;

8) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym;

9) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;

10) korzystania  z  poradnictwa  psychologiczno-pedagogicznego  oraz  dostosowania  wymagań
edukacyjnych  zgodnie  z  opinią  lub  orzeczeniem  PPP  i  poradni  specjalistycznych  do
indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia;

11) przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu
wszystkich możliwości szkoły; wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz
uzyskiwania na nie wyjaśnień i odpowiedzi;

12) przedstawiania  wychowawcy  klasy,  Dyrektorowi  Zespołu  i  innym nauczycielom swoich
problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień;
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13) poszanowania  godności  własnej  w  sprawach  osobistych,  rodzinnych  i  koleżeńskich,
zachowania w tajemnicy jego problemów i spraw pozaszkolnych powierzonych w zaufaniu;

14) jawnego  i  kulturalnego  wyrażania  opinii  dotyczących  życia  szkoły;  nie  może  to  jednak
uwłaczać niczyjej godności osobistej;

15) swobody  wyrażania  myśli,  poglądów  i  przekonań  światopoglądowych,  religijnych,
etycznych, pod warunkiem, że czyni to w duchu tolerancji i nie narusza tym dóbr osobistych
innych osób oraz nie szkodzi nikomu;

16) organizowania  działalności  kulturalnej,  oświatowej,  sportowej  i  rozrywkowej  zgodnie
z własnymi  potrzebami  i  możliwościami  organizacyjnymi  w  porozumieniu  z  Dyrektorem
Zespołu;

17) wydawania gazetki szkolnej;

18) uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych wg własnych zainteresowań;

19) do korzystania z pomieszczeń szkolnych w obecności nauczyciela lub innej osoby dorosłej
(np. rodzica, trenera...), która bierze odpowiedzialność za młodzież wg uzgodnień z Dyrektorem
Zespołu; 

20) reprezentowania  szkoły  we  wszystkich  konkursach,  przeglądach,  zawodach  i innych
imprezach, zgodnie ze swoimi umiejętnościami i możliwościami;

21) pomocy socjalnej w następującej formie: 

a) bezpłatnych obiadów i „szklanki mleka”,
b) pomocy stypendialnej,
c) wyprawki szkolnej,
d) zwolnienia z opłat (np. ubezpieczenie) itp.

22) uczeń, który uważa, że jego prawa zostały naruszone, może zwrócić się do wychowawcy,
Dyrektora Zespołu lub Samorządu Uczniowskiego (poprzez rzecznika praw ucznia);

23) na tydzień przed śródrocznym i końcowo rocznym posiedzeniem Rady Pedagogicznej uczeń
i rodzice /prawni opiekunowie/ maja prawo być poinformowanym o przewidywanych ocenach
klasyfikacyjnych;

24) uczeń  ma  prawo  do  egzaminu  klasyfikacyjnego,  będącego  wynikiem  nieobecności,
na zasadach oceniania ujętych w niniejszym Statucie;

25) uczeń,  który  w  wyniku  końcowo  rocznej  klasyfikacji  uzyskał  ocenę  niedostateczną
z jednych  zajęć  edukacyjnych,  może  zdawać  egzamin  poprawkowy  na  zasadach  zawartych
w Statucie Zespołu;

26) w  wyjątkowych,  uzasadnionych  przypadkach  Rada  Pedagogiczna  może  wyrazić  zgodę
na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych;

27) w  wyniku  niezrozumienia  tematu  (nie  z  własnej  winy)  uczeń  ma  prawo  zwrócić  się
do nauczyciela o dodatkowe wyjaśnienie;

28) uczeń  ma  prawo  zgłosić  swoje  nieprzygotowanie  z  powodu  nieobecności  (choroba,
przypadki losowe) i ustalić termin uzupełnienia braków z nauczycielem;

29) uczeń ma prawo do uczestnictwa poprzez swych przedstawicieli – rzecznik praw ucznia –
w posiedzeniach  Rady  Pedagogicznej,  na  których  rozpatrywane  są  problemy stawiane  przez
uczniów;

30) uczeń ma prawo do korzystania  z „numerka niepytanego”,  losowanego codziennie przez
Samorząd Uczniowski. Zwolnienie nie dotyczy: zadania domowego, zapowiedzianych wcześniej
w odpowiednim terminie kartkówek, testów i sprawdzianów przedmiotowych.
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2. Uczeń ma obowiązek:

1)   przestrzegać postanowień zawartych w Statucie, a zwłaszcza:

2)   systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych;

3)   należycie przygotowywać się do zajęć edukacyjnych;

4) nie zakłócać przebiegu zajęć poprzez niewłaściwe zachowanie;

5) dostarczyć  wychowawcy  usprawiedliwienie  swojej  nieobecności  na  zajęciach
w terminie do 7 dni, licząc od pierwszego dnia powrotu  do szkoły;

6) przychodzić  punktualnie  na  zajęcia  lekcyjne,  a  w  przypadku  uzasadnionego  spóźnienia,
usprawiedliwiać ten fakt    prowadzącemu zajęcia;

7) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole, a także o piękno mowy ojczystej;

8) dbać o swój estetyczny wygląd zewnętrzny;

9) nosić strój uczniowski zgodnie z ustalonymi w szkole zasadami;

10) nosić strój galowy na wszelkie uroczystości szkolne oraz w dni ustalone przez Dyrektora
szkoły i Radę Pedagogiczną;

11)  zmieniać obuwie przy wejściu do szkoły na sportowo – zdrowotne;

12)  przestrzegać  zakazu  palenia  papierosów  i  picia  alkoholu  oraz  używania  środków
odurzających w szkole i poza szkołą;

13)  naprawiać wyrządzone szkody materialne przy współudziale rodziców;

14)  przestrzegać zasad kultury współżycia;

15)  dbać o honor i tradycję szkoły;

16)  przestrzegać  zakazu  opuszczania  budynku  szkolnego  w  trakcie  przerw  oraz  w  czasie,
w którym trwają zajęcia edukacyjne   przewidziane w tygodniowym rozkładzie zajęć lekcyjnych;

17)  podporządkowywać  się  zaleceniom  i  zarządzeniom  Dyrektora  Zespołu  i  Rady
Pedagogicznej;

18)  okazywać  szacunek  nauczycielom,  wychowawcom,  pracownikom  szkoły  i  ludziom
starszym poprzez społecznie akceptowane formy;

19)  właściwie zwracać się do osób wymienionych w pkt 17 oraz do pozostałych uczniów;

20)  nie stosować agresji fizycznej i słownej oraz żadnej formy przemocy wobec innych;

21)  przeciwstawiać się w miarę swoich możliwości przejawom wandalizmu i wulgarności; 

22) nie podejmować działań zagrażających zdrowiu i życiu własnemu i innych osób.

2a. Ucznia obowiązują następujące zasady ubierania się na terenie szkoły:

1) strój uczniowski musi być schludny, czysty i skromny;
2) na  odzieży  nie  może  być  obraźliwych,  wulgarnych  napisów,  emblematów,  również
w językach obcych;
3) wymagania dotyczące  stroju dziewcząt:

a) bluzki i sukienki muszą zasłaniać ramiona, plecy i brzuch,
b) dekolty mogą mieć głębokość do 10 cm,
c) krótkie  spódnice  powinny  zasłaniać  uda  i  kończyć  się  tuż  przed  kolanami  (dotyczy

to spódniczek typu „mini”),
d) nie może być makijażu,
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e) fryzura nie może być ekstrawagancka i włosy nie mogą być farbowane,
f) niedopuszczalne są tatuaże i kolczyki (nie dotyczy uszu) w widocznych częściach ciała,
g) na własną odpowiedzialność można nosić drobną biżuterię,
h) nie dopuszcza się jaskrawego koloru na paznokciach.  

4) wymagania dotyczące stroju chłopców:
a) podkoszulki muszą zasłaniać ramiona i brzuch,
b) krótkie  spodnie  powinny  zasłaniać  kolana  (nie  dotyczy  to  ubioru  przeznaczonego

do ćwiczeń na lekcji wychowania fizycznego).
5) w wyznaczone dni obowiązuje strój galowy tzn.:

a) dla dziewcząt – granatowa lub czarna spódnica, biała bluzka,
b) dla chłopców – czarne lub granatowe spodnie i biała koszula, ewentualnie marynarka,

6) uczeń ma obowiązek nosić obuwie zastępcze.

3. Uczeń ma bezwzględny zakaz:

1) noszenia  do  szkoły  drogich  przedmiotów  (biżuterii,  dużych  sum  pieniędzy  itp.)  oraz
niebezpiecznych lub cennych gadżetów i zabawek;

2) używania  telefonów  komórkowych  i  urządzeń  elektronicznych  w  czasie  zajęć  szkolnych
i w czasie przerw,

3) posiadania i używania używek,

4) W przypadku posiadania telefonu komórkowego przez ucznia, powinien on być przez niego
wyłączony na okres trwania zajęć i  przerw międzylekcyjnych.  

5) W przypadku zagubienia przedmiotów wymienionych w ust.3, pkt. 1) i 2) szkoła nie będzie
ponosić odpowiedzialności.

6) Niebezpieczne dla zdrowia lub życia zabawki lub gadżety (w tym niewyłączone na czas zajęć
telefony  komórkowe)  będą  rekwirowane  przez  nauczycieli  i  oddawane  rodzicom  uczniów
osobiście, za ich pisemnym potwierdzeniem.

7) W przypadku, gdy uczeń dysponuje na terenie  szkoły większą kwotą pieniędzy,  powinien
ją zdeponować u osoby dorosłej będącej pracownikiem szkoły.

     Łamanie zapisów Statutu w ust. 2, 2a i 3 ma wpływ na ocenę zachowania ucznia.

Nagrody i kary

§ 31.1. Uczeń może być nagradzany za: 

1) rzetelną naukę i wzorowe zachowanie; 

2) wybitne osiągnięcia;

3) pracę na rzecz szkoły i środowiska;

4) dzielność i odwagę. 

2. W Szkole przewiduje się następujące nagrody dla uczniów: 

1) pochwała wychowawcy w obecności klasy;

2) wpisana uwaga pozytywna do zeszytu wychowawczego klasy;

3) pochwała Dyrektora w obecności społeczności szkolnej;
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4) nagrody książkowe;

5) listy pochwalne i dyplomy;

6) inne (wycieczka, nagroda rzeczowa, wyjście do kina itp.).

3. Uczeń  może  zostać  ukarany  za  nieprzestrzeganie  statutu  oraz  zasad  postępowania
przyjętych w szkole.

4.  Uczeń może być ukarany: 

1) ustnym upomnieniem wychowawcy klasy;

2) uwagą negatywną wpisaną do zeszytu wychowawczego klasy, dzienniczka ucznia;

3) naganą  wychowawcy  z  wpisem do  dziennika  i  powiadomieniem rodziców  lub  prawnych
opiekunów ucznia;

4) ustnym  upomnieniem  Dyrektora  indywidualnie  lub  w  obecności  rodziców,  wychowawcy
lub klasy;

5) naganą  Dyrektora  udzieloną  indywidualnie.  Dyrektor  udziela  nagany  w  porozumieniu
z wychowawcą  klasy.  O  udzielonej  naganie  Dyrektora  informuje  na  piśmie  rodziców
lub prawnych opiekunów ucznia;

6) zawieszeniem  prawa  do  udziału  w  zajęciach  pozalekcyjnych,  do  reprezentowania  szkoły
na zewnątrz;

7) przeniesieniem  do  innej  szkoły,  po  wyczerpaniu  wszystkich  możliwości  oddziaływań
wychowawczych  lub  w  przypadku  szczególnie  niewłaściwych  zachowań  łamiących  prawo
szkolne oraz Regulamin zachowania uczniów w szkole. Przeniesienia ucznia dokonuje Kurator
Oświaty na wniosek Dyrektora Zespołu;

8) za celowe niszczenie mienia szkoły uczeń ponosi odpowiedzialność statutową oraz naprawia
szkodę lub jego rodzic dokonuje zwrotu pieniędzy za wyrządzone szkody.

5. Kary stosuje się według ustalonej kolejności.

6. W szczególnie  drastycznych przypadkach  kary  mogą być stosowane z  pominięciem
gradacji między innymi za:

1) notoryczne wagary (w tym nieobecności na poszczególnych lekcjach w ciągu dnia);

2) niszczenie mienia społecznego i wandalizm;

3) przynoszenie do szkoły materiałów łatwopalnych, wybuchowych, paralizatorów oraz narzędzi
zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu otoczenia;

4) brutalność i wulgarność;

5) postępowanie  wywierające  szkodliwy  wpływ  na  otoczenie  (np.  nieobyczajny  strój,
zachowanie itp.) ;

6) kradzież mienia społecznego i prywatnego;

7) picie alkoholu, palenie papierosów i używanie narkotyków;

8) postępowanie zagrażające bezpieczeństwu i zdrowiu ucznia lub innych osób.

7.  Sposób ukarania dostosowuje się do rodzaju popełnionego przez ucznia wykroczenia.

8.  Uczeń nie może być karany wielokrotnie za to samo wykroczenie.

9. W  szkole  nie  wolno  stosować  kar  naruszających  nietykalność  i  godność  osobistą
uczniów.
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10. Szkoła  ma  obowiązek  informowania  rodziców  /prawnych  opiekunów/  ucznia
o przyznanej  mu  nagrodzie  lub  zastosowaniu  wobec  niego  nagany.  Obowiązek  ten  spełnia
wychowawca zainteresowanego ucznia.

11. Dyrektor Zespołu może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie
ucznia do innej szkoły w przypadku nagannego zachowania ucznia, nie rokującego poprawy,
po wyczerpaniu wszystkich możliwych form oddziaływania wychowawczego w szkole.

Tryb odwoławczy

§ 32. 1. Uczeń ma prawo odwołania się od wykonania kary do Dyrektora Zespołu (sam, za 
pośrednictwem rodzica, wychowawcy klasy, rzecznika praw ucznia, Rady Rodziców) w terminie
7 dni od jej wymierzenia.

2.Wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próby (nie dłuższy niż 1 miesiąc)  jeśli
uczeń  uzyska  poręczenie  wychowawcy,  Samorządu  Klasowego  lub  Uczniowskiego,  Rady
Rodziców lub Rady Pedagogicznej.

Rozdział 9

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO

§ 33.1.  W Szkole Podstawowej uczniowie oceniani są w oparciu o Rozporządzenie MEN
z dnia 30  kwietnia  2007  r.  w sprawie  warunków  i  sposobów  oceniania,  klasyfikowania
i promowania  uczniów  i  słuchaczy  oraz  przeprowadzania  egzaminów  i sprawdzianów
w szkołach publicznych,  a także reguł  wewnątrzszkolnych ustalonych i zatwierdzonych przez
Radę Pedagogiczną.

2.Zasady oceniania,  określone w niniejszym dokumencie  dotyczą  nauczycieli  i uczniów
Zespołu Szkół Gminnych tj. klas I-VI Szkoły Podstawowej w Siedlcu.

§ 34. 1. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów.

1) ocenianiu podlegają:

a) osiągnięcia edukacyjne ucznia,
b) 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 wynikających z programu nauczania oraz formułowania oceny;

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.

§ 35. 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach 
oceniania wewnątrzszkolnego.

2.Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1) poinformowanie  ucznia  o  poziomie  jego  osiągnięć  edukacyjnych  i  jego  zachowaniu
oraz postępach w tym zakresie;

2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
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3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

4) dostarczenie  rodzicom  (prawnym  opiekunom)  i  nauczycielom  informacji  o  postępach,
trudnościach w nauce, zachowaniu i specjalnych uzdolnieniach ucznia;

5) umożliwienie  nauczycielom  doskonalenie  organizacji  i  metod  pracy  dydaktyczno-
wychowawczej.

3. Ocenianie obejmuje:

1)  formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania 
poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych 
i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

2) ustalenie kryteriów oceniania zachowania;

3) ocenianie  bieżące  i  ustalenie  śródrocznych  ocen  klasyfikacyjnych  z  obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według
skali i w formach przyjętych w Szkole Podstawowej w Siedlcu;

4) ustalenie  rocznych  ocen  klasyfikacyjnych  z  obowiązkowych  i  dodatkowych  zajęć
edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

5) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

6) ustalanie  warunków  i  trybu  uzyskania  wyższych  niż  przewidywane  rocznych  ocen
klasyfikacyjnych  z obowiązkowych  i  dodatkowych  zajęć  edukacyjnych  oraz  rocznej  oceny
klasyfikacyjnej zachowania;

7) ustalanie  warunków i  sposobu przekazywania  rodzicom /prawnym opiekunom/ informacji
o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

§ 36. 1.  Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego do dn. 20 września informują
uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) 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.

2.Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich
rodziców /prawnych opiekunów/ o:

1) warunkach i sposobie oraz  kryteriach oceniania zachowania;

2) warunkach  i  trybie  uzyskania  wyższej,  niż  przewidywana,  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej
z zachowania;

3) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

3.Rodzice /prawni opiekunowie/ potwierdzają swoim podpisem przyjęcie informacji.

§ 37. 1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców /prawnych opiekunów/.

2.Na wniosek  ucznia  lub  jego rodziców /prawnych opiekunów/  nauczyciel  przedmiotu
uzasadnia ustaloną ocenę pisemnie, wychowawca uzasadnia ocenę zachowania.
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3.  Na wniosek ucznia lub jego rodziców /prawnych opiekunów/, sprawdzone i ocenione
pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępnione
uczniowi lub jego rodzicom /prawnym opiekunom/ w szkole.

4.  Informacja o ocenach szkolnych i zachowaniu jest przekazywana rodzicom /prawnym
opiekunom/ poprzez dzienniczek ucznia lub zeszyt przedmiotowy, telefonicznie lub poprzez
bezpośrednią rozmowę podczas indywidualnej konsultacji lub wywiadówki.

§  38.1.  Nauczyciel  jest  zobowiązany,  na  podstawie  pisemnej  opinii  publicznej  lub
niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym publicznej lub niepublicznej innej
poradni  specjalistycznej,  dostosować  wymagania  edukacyjne  do  indywidualnych  potrzeb
psychofizycznych  i  edukacyjnych  ucznia,  u  którego  stwierdzono  zaburzenia  i  odchylenia
rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom
wynikającym z programu nauczania.

2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub
indywidualnego  nauczania  dostosowanie  wymagań edukacyjnych  do indywidualnych  potrzeb
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie ww. orzeczenia.

§ 39.1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki, i plastyki należy 
w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się 
z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

2. Dyrektor Zespołu zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub 
technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia 
ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

3. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub 
technologii informacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej 
wpisuje się „zwolniony”.

§ 40.1. Dyrektor Zespołu, na wniosek rodziców /opiekunów prawnych/ oraz na podstawie
opinii  publicznej  Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej,  w  tym  publicznej  poradni
specjalistycznej, albo niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym niepublicznej
poradni  specjalistycznej  spełniającej  warunki,  o  których  mowa  w art.  71  b  ust.  3b  ustawy,
zwalnia  ucznia  z wadą  słuchu,  z  głęboką  dysleksją  rozwojową,  ze  sprzężonymi
niepełnosprawnościami  lub  z  autyzmem  z  nauki  drugiego  języka  obcego.  Zwolnienie  może
dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.

1) w  przypadku  ucznia  posiadającego  orzeczenie  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego
lub  indywidualnego  nauczania  zwolnienie  z  nauki  drugiego  języka  obcego  może  nastąpić
na podstawie tego orzeczenia;

2) w przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu
zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

§  41.1.  Klasyfikowanie  śródroczne  polega  na  okresowym  podsumowaniu  osiągnięć
edukacyjnych  ucznia  z zajęć  edukacyjnych,  określonych  w  szkolnym  planie  nauczania
i zachowania ucznia oraz ustaleniu - według skali 1 do 6 - śródrocznych ocen klasyfikacyjnych
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z  zajęć  edukacyjnych  i śródrocznej  oceny  klasyfikacyjnej  zachowania  wg  skali:  wzorowe,
bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.

2.  Klasyfikację  śródroczną  uczniów  przeprowadza  się  raz  w  ciągu  roku  szkolnego.
Rok szkolny dzieli się na dwa okresy. Okres pierwszy kończy się 31 stycznia każdego roku.

3. Klasyfikacja  roczna  w  kl.  I-  III  polega  na  podsumowaniu  osiągnięć  edukacyjnych
z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym i ustaleniu jednej rocznej
oceny  klasyfikacyjnej  z  zajęć  edukacyjnych  i  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  zachowania.
Są   to oceny opisowe. 

4. Klasyfikacja  śródroczna  lub  ucznia  z upośledzeniem  umysłowym  w  stopniu
umiarkowanym  lub  znacznym  polega  na  okresowym lub  rocznym  podsumowaniu  osiągnięć
edukacyjnych  z zajęć  edukacyjnych,  określonych  w  szkolnym  planie  nauczania,
z uwzględnieniem  indywidualnego  programu  edukacyjnego  opracowanego  dla  niego  na
podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych lub rocznych
ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej  albo rocznej  oceny klasyfikacyjnej
zachowania. Oceny te są ocenami opisowymi.

5. Na wniosek rodziców /prawnych opiekunów/ i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy
lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców /prawnych opiekunów/, oraz
po  uzyskaniu  opinii  publicznej  poradni  psychologiczno-pedagogicznej,  w  tym  publicznej
poradni specjalistycznej, Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II
szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

6. Klasyfikowanie roczne w kl. IV- VI polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych
ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w
danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych                 z zajęć
edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wg skali jak wyżej.

7. 14 dni przed rocznym posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej nauczyciele
prowadzący  poszczególne  zajęcia  edukacyjne  oraz  wychowawca  klasy  są  obowiązani
poinformować  ucznia  i  jego  rodziców  /prawnych  opiekunów/  o przewidywanych  dla  niego
rocznych  ocenach  klasyfikacyjnych  z  zajęć  edukacyjnych  i przewidywanej  rocznej  ocenie
klasyfikacyjnej zachowania.

8. O przewidywanej dla ucznia rocznej ocenie niedostatecznej z zajęć edukacyjnych oraz
z zachowania nauczyciel informuje ucznia a wychowawca rodziców /prawnych opiekunów/ na
miesiąc przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej, dając mu tym samym szansę
poprawy oceny.

9. O  przewidywanej  ocenie  niedostatecznej  uczeń  zostaje  powiadomiony  ustnie  przez
nauczycieli  prowadzących  poszczególne  zajęcia  edukacyjne,  a  rodzice  /prawni  opiekunowie/
pisemnie lub ustnie za potwierdzeniem odbioru informacji przez wychowawcę klasy.

10. Roczne oceny z zajęć edukacyjnych obowiązkowych i dodatkowych oraz religii lub
etyki wliczane są do średniej ocen. Oceny z przedmiotów dodatkowych oraz religii i etyki nie
mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

11. Ocena naganna zachowania ucznia nie ma wpływu na:

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

2) promocję ucznia do klasy programowo wyższej.

12.  Rada  Pedagogiczna  może  podjąć  uchwałę  o  nie  promowaniu  ucznia  do  klasy
programowo  wyższej  lub  nieukończeniu  szkoły  przez  ucznia,  któremu  w danej  szkole
co najmniej drugi raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania.
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13. Jeżeli  w  wyniku  klasyfikacji  śródrocznej  stwierdzono,  że  poziom  osiągnięć
edukacyjnych ucznia uniemożliwi mu lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo
wyższej, szkoła w miarę możliwości stwarza mu szansę uzupełnienia braków.

§ 42. 1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych
ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne a śródroczną
i roczna  ocenę  klasyfikacyjną  zachowania  ustala  wychowawca  klasy  po  zasięgnięciu  opinii
nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają
nauczyciele  prowadzący  poszczególne  dodatkowe  zajęcia  edukacyjne.  Roczna  ocena
klasyfikacyjna  z  dodatkowych  zajęć  edukacyjnych  nie  ma  wpływu  na  promocję  do  klasy
programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. 

3. Oceny klasyfikacyjne  śródroczne i  końcowo roczne wpisuje się  w pełnym brzmieniu.
Oceny w ciągu semestru wpisuje się cyfrą, a z prac pisemnych na czerwono. 

4. Każdy nauczyciel jest zobowiązany do podania uczniom z początkiem roku szkolnego
szczegółowych kryteriów ustalania stopni bieżących, klasyfikacyjnych śródrocznych i końcowo
rocznych z jego przedmiotu.  Kryteria te są jednakowe dla wszystkich uczniów z danej klasy,
z  wyjątkiem tych uczniów,  względem których orzeczono obniżenie  wymagań edukacyjnych.
Kryteria te tworzą wewnątrzszkolne zasady oceniania dla danego przedmiotu.

§ 43.1. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych
ustala się w stopniach według skali :

Cyfrowo Słownie Skrót

6 celujący cel

5 bardzo dobry bdb

4 dobry db

3 dostateczny dst

2 dopuszczający dop

1 niedostateczny ndst

Dopuszcza się stosowanie „ + „ i „ – „ w ocenach cząstkowych.

2. Składnikami stanowiącymi przedmiot oceny są:

1) zakres wiadomości;

2) zakres umiejętności.
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3. Przy ocenie ucznia w klasach IV- VI   uwzględnione zostaną:

1) wymagania konieczne (K) na stopień dopuszczający:

a) niezbędne w uczeniu się danego przedmiotu,
b) potrzebne w życiu;

2) wymagania podstawowe (P) na stopień dostateczny:

a) najważniejsze w uczeniu się danego przedmiotu,
b) łatwe nawet dla ucznia mało zdolnego,
c) o niewielkim stopniu złożoności,
d) często  powtarzające  się  w  programie  nauczania  realizowanym  przez  nauczyciela

w danej klasie,
e) dające się wykorzystać w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych,
f) określone  programem  nauczania  realizowanym  przez  nauczyciela  w  danej  klasie

na poziomie treści zawartych w podstawie programowej,
g) główne, proste, uniwersalne umiejętności;

3) wymagania  rozszerzające (R) na stopień dobry:

a) istotne w strukturze przedmiotu,
b) przydatne, ale nie niezbędne w opanowaniu treści z danego przedmiotu,
c) użyteczne w szkolnej i pozaszkolnej działalności,
d) o zakresie szerszym niż wymagania zawarte w podstawie  programowej,
e) wymagające umiejętności stosowania wiadomości w sytuacjach typowych;

4) wymagania dopełniające (D) na stopień bardzo dobry obejmujące treści:

a) złożone, trudne, ważne do opanowania,
b) wymagające korzystania z różnych źródeł,
c) umożliwiające rozwiązywanie problemów,
d) pośrednio użyteczne w życiu pozaszkolnym, 
e) wszystkie powyższe przy pełnym opanowaniu materiału programowego;

5) wymagania  wykraczające  (W) na  stopień  celujący  obejmują  treści  znacznie  wykraczające
poza program nauczania realizowany przez    nauczyciela w danej klasie:

a) stanowiące efekt samodzielnej pracy ucznia,
b) wynikające z indywidualnych zainteresowań,
c) zapewniające pełne wykorzystanie wiadomości dodatkowych.

4. Przewiduje się następujące źródła informacji, prowadzące do ustalenia oceny bieżącej:

1) odpytywanie ustne

2) sprawdziany pisemne,

3) prace domowe,

4) projekty edukacyjne i prace wykonywane przez uczniów,

5) estetyka zeszytu przedmiotowego,

6) ocena aktywności ucznia podczas zajęć,

7) działalność pozalekcyjna ucznia.
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5. Klasy I-III Szkoły Podstawowej: 

5a. W klasach  I - III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są
ocenami opisowymi. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne ustala się w następujący
sposób:

 1) w klasach I-III nauczyciele dokonując bieżącej oceny dziecka będą posługiwali się 

w dzienniku lekcyjnym następującą skalą ocen:

a) stopień 6 – Jesteś Mistrzem !
b) stopień 5 – Radzisz sobie bardzo dobrze !
c) stopień 4 – Osiągasz już dobre wyniki !
d) stopień 3 – Robisz postępy !
e) stopień 2 –  Popracuj jeszcze!
f) stopień 1 – Musisz wziąć się do pracy !

            Dopuszcza się stosowanie ,,+”  i ,,–  ‘’w stopniach cząstkowych,

2) w  zeszycie  ucznia  lub  na  karcie  pracy  ucznia  za  pomocą  krótkiej  (opisowej)  oceny,
naklejki,

5b. Przy ocenie ucznia  w  klasach I-III SP uwzględnione zostaną:

1) wymagania konieczne  (K) na stopień 2:
a) uczeń  posiada  minimalną  wiedzę  i  umiejętności  pozwalające  na  wykonanie  przy
pomocy  nauczyciela  prostych  poleceń  wymagających  zastosowania  podstawowych
wiadomości.

2) wymagania podstawowe  (P) na stopień 3:
a)  uczeń posiada wiedzę i umiejętności niezbędne na danym etapie kształcenia, 
pozwalające na rozumienie podstawowych zagadnień,
b) potrafi wykonać proste zadania pod kierunkiem nauczyciela.

3) wymagania rozszerzające  (R) na stopień 4:
a) uczeń posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne rozwiązywanie 
typowych zadań, a trudniejsze wykonuje pod kierunkiem nauczyciela.

4) wymagania dopełniające  (D) na stopień 5:
a)  uczeń posiada wiedzę pozwalającą na samodzielne jej wykorzystanie w nowych 
sytuacjach,
b)  sprawnie korzysta z dostępnych źródeł informacji, 
c) rozwiązuje problemy i zadania, 
d) posługuje się nabytymi umiejętnościami.

5)wymagania wykraczające (W) na stopień 6:
a)  uczeń posiada wiedzę i umiejętności, które są efektem samodzielnej pracy,
b)  wynikają z indywidualnych zainteresowań,
c)  zapewniają pełne wykorzystanie wiadomości dodatkowych w praktyce.

5c. Ocenianie  klasyfikacyjne  śródroczne  w  klasach  I-III  polega  na  wypełnieniu  dla
każdego  ucznia  arkusza  półrocznej  oceny  opisowej.  Każdy  wychowawca  klas  I-III  ma
obowiązek wręczenia  rodzicom śródrocznego arkusza z  oceną opisową podczas  półrocznego
spotkania z rodzicami.

5d.  Ocenianie  klasyfikacyjne  końcowo  roczne  w  klasach  I-III  polega  na  ustaleniu
i wpisaniu  dla  każdego  ucznia  oceny  opisowej  w  dzienniku  lekcyjnym  oraz  wypełnieniu
szkolnego świadectwa opisowego wręczanego uczniowi na zakończenie roku szkolnego.

5e.Oprócz stopni nauczyciele klas I-III stosują różnorodne formy ustnych ocen bieżących
(np. w formie pochwały, gratulacji, komentarza).
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5f. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla
uczniów  z upośledzeniem  umysłowym w stopniu  umiarkowanym lub  znacznym  są  ocenami
opisowymi.

5g. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną
zachowania.

6. Dopuszcza  się  wypełnianie  świadectw  i  innej  dokumentacji  szkolnej  (arkusze  ocen)
z wykorzystaniem technik komputerowych.

§ 44. 1. Ogólnoszkolne zasady przeprowadzania sprawdzianów pisemnych.

1) Za sprawdzian pisemny (klasówkę, pracę klasową) uznaje się każdą kontrolną pisemną pracę
ucznia  obejmującą  dowolny  zakres  treści  przeprowadzany  z  całą  klasą.  Nauczyciel  ma
obowiązek przechowywać sprawdziany pisemne uczniów do końca roku szkolnego; 

2) Jako  kartkówkę  uznaje  się  krótkotrwałą,  pisemną  formę  pracy  kontrolnej  (przewidzianą
na  najdłużej  15  minut)  z  zakresu  ostatnich  3  lekcji,  stosowaną  w  sposób  systematyczny
i planowy  w  celu  sprawdzenia  wiedzy  i  umiejętności  oraz  zmobilizowania  uczniów
do systematycznej nauki - zakończoną wystawieniem oceny;

3) Nauczyciel  ma  prawo  przerwać  sprawdzian  uczniowi  lub  całej  klasie,  jeśli  stwierdzi,
że zachowanie uczniów nie gwarantuje samodzielności pracy. Uczniowie, w stosunku do których
nauczyciel  podejrzewa  brak  samodzielności  w pisaniu  sprawdzianu  powinni  zostać  odpytani
z zakresu sprawdzianu w najbliższym możliwym czasie w obecności klasy. Stwierdzenie faktu
odpisywania  podczas  sprawdzianu  pisemnego  może  być  podstawą  ustalenia  stopnia
niedostatecznego;

4) Nauczyciel zobowiązany jest do poprawienia pisemnych prac kontrolnych w terminie dwóch
tygodni. Do czasu oddania poprawionego sprawdzianu nauczyciel nie powinien przeprowadzać
następnego  sprawdzianu  pisemnego.  Sprawdzone  i  ocenione  pisemne  prace  kontrolne  uczeń
i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu wg poniższych zasad: 

a) uczniowie zapoznają się z poprawionymi pracami pisemnymi w szkole po rozdaniu ich
przez nauczyciela,

b) rodzice uczniów mają wgląd do poprawionych prac pisemnych swoich dzieci na terenie
szkoły po ustaleniu terminu z nauczycielem uczącym danego przedmiotu.

5) Sprawdzenie  wiedzy  i  umiejętności  uczniów może  odbywać  się  po  zakończonym  dziale,
semestrze,  roku  lub  etapie  edukacyjnym.  Sprawdziany  diagnozujące  poziom  wiedzy
i umiejętności winny być zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem;

6) Szczegółową  ocenę  i  analizę  sprawdzianu  oraz  wnioski  do  pracy  nauczyciel  omawia
z uczniami, w razie potrzeby przedstawia rodzicom;

7) Przeprowadzenia  i  analizy  sprawdzianu  diagnozującego  poziom  wiedzy  i  umiejętności
uczniów  będącego  częścią  mierzenia  jakości  pracy  szkoły  dokonuje  nauczyciel,  wyniki
i dokumentację przekazuje Dyrektorowi Zespołu;

8) Dyrektor Zespołu w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego może przeprowadzać
badanie wyników nauczania i efektów kształcenia na ogólnie przyjętych w szkole zasadach.

2.  Szczegółowe zasady przeprowadzania sprawdzianów pisemnych w klasach I-III Szkoły
Podstawowej:
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1) Częstotliwość sprawdzianów pisemnych w klasach I-III ustala nauczyciel, dostosowując ich
liczbę do możliwości psychofizycznych uczniów;

2) Sprawdziany nie mogą obejmować dużej ilości materiału z wyjątkiem sprawdzianu końcowo
ocznego lub po ukończeniu etapu edukacyjnego po kl. III;

3) Krótkie  sprawdziany pisemne są zapowiadane w klasach I-III  przynajmniej  z  3  dniowym
wyprzedzeniem, wewnątrz okresowe lub końcowo roczne sprawdziany badające poziom wiedzy
i umiejętności uczniów, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem;

4) Poprawianie sprawdzianu pisemnego polega na podkreśleniu błędów w kolorze czerwonym
i naniesieniu poprawnej formy wraz z komentarzem nauczyciela.

5) W  klasie  III  w  miesiącach  maju  lub  czerwcu  przeprowadza  się  diagnozę  umiejętności
wiadomości uczniów po pierwszym etapie edukacji.

 

3. Szczegółowe zasady przeprowadzania sprawdzianów pisemnych w kl. IV do VI.

1) Prace klasowe są obowiązkowe dla wszystkich uczniów. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń
nie  może  napisać  pracy  klasowej  z  całą  klasą,  to  powinien  to  uczynić  w  terminie
dwutygodniowym od daty oddania  pracy.  Nauczyciel  –  na wniosek ucznia  – ma obowiązek
ustalić  termin  i  miejsce  pisania  sprawdzianu.  Nauczyciel  ma prawo bez zapowiedzi  odpytać
z przewidzianego sprawdzianem zakresu materiału lub sprawdzić przewidziane sprawdzianem
umiejętności ucznia, który nie napisał w terminie ww. sprawdzianu;

2) Poprawa prac  klasowych,  z  których  uczeń  uzyskał  ocenę  niedostateczną  jest  dobrowolna
i musi się odbyć w ciągu dwóch tygodni od daty rozdania prac. Uczeń poprawia ją tylko raz.
O poprawę sprawdzianu wnioskuje uczeń. Termin i formę poprawy ustala nauczyciel, informując
o niej ucznia;

3) Stopień  uzyskany  podczas  poprawiania  pracy  klasowej  wpisuje  się  do  dziennika  obok
pierwszego  stopnia  z  tego  sprawdzianu.  Jeżeli  uczeń  podczas  poprawy sprawdzianu  uzyska
stopień wyższy, ocena niedostateczna nie jest brana pod uwagę przy klasyfikacji;

4) Sprawdziany pisemne są zapowiadane, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. W ciągu
tygodnia można zaplanować uczniom maksymalnie trzy sprawdziany pisemne, w ciągu dnia –
jeden.  Nauczyciel  planujący  przeprowadzanie  sprawdzianu  odnotowuje  ołówkiem  ten  fakt
w dzienniku lekcyjnym z odpowiednim wyprzedzeniem, o ile nie zaplanowano już w danym
tygodniu 3 sprawdzianów;

5) Nauczyciel  podczas  każdego  sprawdzianu  podaje  uczniom  punktację,  przewidzianą  za
poszczególne umiejętności, wiedzę, zadania czy polecenia oraz liczbę punktów, wymaganą do
otrzymania  określonej  oceny.  Sprawdziany  bez  przygotowanej  punktacji  nie  mogą  być
przeprowadzane;

6) Uczniowie, którzy byli nieobecni na zadaniach klasowych, mają obowiązek pisać je w drugim
terminie z tego samego zakresu materiału i o tej samej skali trudności (w terminie do dwóch
tygodni po powrocie do szkoły);

7) Po  długiej,  usprawiedliwionej  nieobecności  uczeń  ma  prawo  nie  być  pytany  w  ciągu
kolejnych trzech dni;

8) Na ferie oraz dłuższe przerwy w nauce nie są zadawane prace domowe;

9) W pierwszym dniu po dłuższej przerwie w nauce nie są przeprowadzane sprawdziany;

10) Uczeń, który opuścił ponad 50 % godzin w półroczu nie może być klasyfikowany i musi
przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego;
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11) Nauczyciel  poprawiający sprawdzian pisemny ma obowiązek uwzględnić poniższe zasady
ustalania ocen: 

a) celujący – 92 – 100 %
  + zadanie dodatkowe

b) bardzo dobry  – 91 – 100 %

c) dobry – 75 –   90 %
d) dostateczny – 50 –   74 %
e) dopuszczający – 40  –  49 %
f) niedostateczny –      0 –  39 %

12) Przy opracowaniu i ocenianiu pisemnych form sprawdzania w kl. IV-VI  nauczyciel będzie
brał pod uwagę: 

a) Wymagania konieczne  - na stopień dopuszczający;
b)Wymagania podstawowe – na stopień dostateczny;
c)Wymagania rozszerzające – na stopień dobry;
d)Wymagania dopełniające  - na stopień bardzo dobry;
e)Wymagania wykraczające – na stopień celujący.”

13) Nie odrobienie pracy domowej, brak zeszytu ćwiczeń lub zeszytu przedmiotowego nie może
być podstawą do ustalenia bieżącej oceny niedostatecznej z danego przedmiotu;

14)  Za wykonanie dodatkowych prac nadobowiązkowych nauczyciel może wystawić uczniowi
ocenę celującą, bardzo dobrą lub dobrą. Brak lub źle wykonana praca nadobowiązkowa nie może
być podstawą do ustalenia uczniowi oceny niedostatecznej, dopuszczającej lub dostatecznej.

§ 45. 1. Wystawianie ocen zachowania.

1)  Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
c) dbałość o honor i tradycje szkoły,
d) dbałość o piękno mowy ojczystej,
e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
f) godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
g) okazywanie szacunku innym osobom.

2) 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 PPP, w tym publicznej poradni specjalistycznej;

3) Oceny  zachowania  ucznia  ustala  wychowawca  po  konsultacji  z  innymi  członkami  Rady
Pedagogicznej.  Bierze także pod uwagę ocenę klasy i  samoocenę ucznia.  Ocena wystawiona
przez wychowawcę jest ostateczna, jeżeli nie zostaną zgłoszone do niej zastrzeżenia;

4) Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o nie promowaniu do klasy programowo wyższej
lub nieukończeniu szkoły przez ucznia,  któremu w danej szkole co najmniej  drugi raz drugi
z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania;

5) W klasach  I - III śródroczna i roczna ocena zachowania jest oceną  opisową;

  6)  W  klasach I-III obowiązuje następująca skala ocen zachowania:
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   a) wzorowe,
   b) bardzo dobre,
   c) dobre.

7) Śródroczne  i  roczne  oceny  klasyfikacyjne  zachowania  dla  uczniów  z  upośledzeniem
umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi;

8) Śródroczną i roczną ocenę zachowania w klasach IV – VI  ustala się według skali:

a) wzorowe 
b) bardzo dobre
c) dobre       
d) poprawne      
e) nieodpowiednie 
f) naganne

 9)  Oceniając  zachowanie  ucznia  należy  wziąć  pod  uwagę  jego  stosunek  do  obowiązków
szkolnych, kulturę osobistą, zaangażowanie w życie szkoły.
10) Śródroczna  ocena  zachowania  za  I   okres  i  śródroczna  za  II  okres  wystawiana  jest  na
podstawie ocen bieżących w następujących obszarach: 

a)  wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
b) kultura  osobista  w  tym  w  szczególności   okazywanie  szacunku  innym  osobom

oraz godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
c) zaangażowanie w życie szkoły i środowiska lokalnego;

11) Zachowanie  ucznia  poza  szkołą  wpływa  na  ocenę,  o  ile  wychowawca  został  o  nim
poinformowany.

12) Uczeń  lub  jego  rodzic  (prawny  opiekun)  ma  prawo  zwrócić  się  ustnie  lub  pisemnie
o weryfikację oceny zachowania. Wówczas Dyrektor szkoły powołuje komisję, która w drodze
głosowania decyduje o ocenie ucznia. W skład komisji wchodzą:

a) przewodniczący – dyrektor szkoły
b) wychowawca
c) pedagog
d) dwóch nauczycieli
e) jeden członek Rady Rodziców;

13) Ocena ustalona przez Komisję jest ostateczna.

2. Tryb ustalania ocen zachowania uczniów Szkoły Podstawowej.

1) Ocena zachowania  ucznia  wyraża  opinię  szkoły  o wypełnianiu  przez  ucznia  obowiązków
szkolnych,  jego  kulturze  osobistej,  udziale  w życiu  klasy,  szkoły  i  środowiska,  postawach
wobec kolegów i innych osób.

2) Ocena z zachowania uwzględnia w szczególności:

a) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym,

b) respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.

3) Ocena zachowania nie ma wpływu na:

a) oceny z zajęć edukacyjnych,

b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły jeśli Rada Pedagogiczna
nie  zdecyduje  inaczej  (  rozp.  MEN  z  dn.  30  kwietnia  2007  z  późn.  zm.
w sprawie warunków    i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.....)

4)  Ocena z zachowania ma znaczenie motywacyjne dla uczniów  i informacyjne dla rodziców.
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5) Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego do 20 września informuje uczniów
oraz  ich  rodziców /prawnych opiekunów/  o  warunkach i  sposobie  oraz  kryteriach  oceniania
zachowania,  warunkach  i  trybie  uzyskania  wyższej,  niż  przewidywana  rocznej  oceny
klasyfikacyjnej  zachowania  oraz  o  skutkach  ustalenia  uczniowi  nagannej  rocznej  oceny
klasyfikacyjnej zachowania.

6) Ocenę zachowania śródroczną i końcowo roczną, ustala się według następującej skali (łącznie
ze skrótem):

a)  wzorowe            -  wz
b)  bardzo dobre      -  bdb
c)  dobre                  -  db
d)  poprawne           -  pop
e)  nieodpowiednie  - ndp
f)  naganne              -  ng

7) Śródroczne  i  roczne  oceny  klasyfikacyjne  zachowania  dla  uczniów  z  upośledzeniem
umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

8) Na  7  dni  przed  posiedzeniem  Rady  Pedagogicznej  wychowawcy  klas  są  zobowiązani
poinformować ucznia o przewidywanej okresowej ocenie zachowania.

9) W przypadku przewidywanej oceny nagannej należy poinformować ucznia i jego rodziców
pisemnie  –  miesiąc  przed  radą  klasyfikacyjną  końcoworoczną.  Dopuszcza  się  pominięcie
miesięcznego  okresu  uprzedzenia  rodzica  i  ucznia  o  przewidywanej  ocenie  nagannej
z zachowania, gdy uczeń w tym czasie rażąco łamie przepisy Statutu Zespołu.

10) Wszystkie  uwagi  powinny  być  odnotowane  przez  nauczycieli  i  wychowawców  oraz
pedagoga szkolnego w zeszycie uwag, który znajduje się w dzienniku klasowym, w terminie
do 14 dni od zaistniałej  sytuacji  (zeszyt uwag jest obowiązkowy). Wskazane jednak jest aby
uwagi były wpisywane na bieżąco.

11) W  przypadku  powtarzających  się  negatywnych  zachowań  rodzice  ucznia  powinni  być
poinformowani  przez  wychowawcę  klasy  z  potwierdzeniem  wpisu  notatki  w  dzienniku
szkolnym. Wszczyna się również postępowanie dyscyplinujące z udziałem pedagoga szkolnego,
dyrektora  szkoły,  stosując  regulaminowe  kary.  Wykroczenia  zgłaszane  są  na  policję,  która
prowadzi własne postępowanie. Rozmowa dyscyplinująca policjanta z uczniem może odbywać
się  w obecności  pedagoga,  wychowawcy,  dyrektora.  Przesłuchanie  odbywa się  w obecności
rodzica, (prawnego opiekuna).

12) Jeżeli uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna
została  ustalona niezgodnie  z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania  tej  oceny mogą
zgłosić  zastrzeżenia  do  Dyrektora  Zespołu.  Zastrzeżenia  mogą  być  zgłoszone  w  terminie
do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

13) W przypadku  stwierdzenia,  że  roczna  ocena  klasyfikacyjna  zachowania  została  ustalona
niezgodnie  z  przepisami  prawa  dotyczącymi  trybu  ustalania  tej  oceny,  Dyrektor  Zespołu
powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania
zwykłą  większością  głosów;  w  przypadku  równej  liczby  głosów  decyduje  głos
przewodniczącego komisji.

14) W skład komisji wchodzą:

a) Dyrektor  Zespołu albo nauczyciel  zajmujący w tej  szkole stanowisko kierownicze –
jako przewodniczący komisji,

b) wychowawca klasy,
c) wskazany przez Dyrektora Zespołu nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej

klasie,
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d) pedagog,
e) psycholog,
f) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,
g) przedstawiciel Rady Rodziców.

15) Ustalona przez komisję ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej
wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

16) Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

a) skład komisji,
b) termin posiedzenia komisji,
c) wynik głosowania,
d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

3. Szczegółowe kryteria oceniania zachowania – Szkoła Podstawowa.

1) Bieżącą  oraz  klasyfikacyjną  śródroczną  lub  roczną  w  klasach  IV-VI  ocenę  naganną
otrzymuje uczeń, który dopuścił się jednego z następujących czynów:

a) w wyniku wagarów ma nieusprawiedliwionych więcej niż 20 godzin;
b) notorycznie nie stosuje się do obowiązujących w szkole zasad ubierania się;
c) otrzymał naganę Dyrektora i nie zmienił swojej postawy;
d) wszedł w konflikt z prawem i toczy się przeciwko niemu postępowanie sądowe;
e) nagminnie  zakłóca  ład  i  porządek  w  czasie  zajęć  edukacyjnych  uniemożliwiając

nauczycielowi  ich  prowadzenie,  a  uczniom  efektywne  z  nich  korzystanie  bądź
samowolnie opuszcza szkołę  w czasie zajęć lub przerw; 

f) ulega nałogom: posiada, zażywa, rozprowadza narkotyki, pije alkohol, pali papierosy;
g) pali na terenie szkoły papierosa elektronicznego, używa dopalaczy lub je rozprowadza;
h) wymusza np. pieniądze, śniadanie itp. lub kradnie;
i) używa przemocy fizycznej lub psychicznej,  zastrasza innych,  notorycznie prowokuje

i uczestniczy w bójkach;
j) dopuszcza  się  wulgarnego  słownictwa,  ośmiesza,  poniża  nauczycieli,  pracowników

szkoły, innych uczniów na terenie szkoły lub poza nią;
k) wykorzystuje Internet jako narzędzie, poprzez które cierpi wizerunek innych osób;
l) fałszuje oceny, podpisy, inne dokumenty lub oddaje cudze prace jako własne;
m) dopuszcza  się  incydentów  niebezpiecznych  np.  przynosi  niebezpieczne  narzędzia,

wskaźniki  laserowe,  rozprasza  gaz  łzawiący,  podkłada  petardy,  narusza  gaśnice,
wszczyna nieuzasadniony alarm;

n) dopuszcza się wandalizmu, celowo niszczy mienie szkolne lub osób trzecich;
o) nie próbuje zmienić swojego postępowania,
p) nie  zwraca  do  biblioteki  szkolnej  wypożyczonych  książek,  podręczników  lub

materiałów edukacyjnych w wyznaczonych przez wychowawcę i dyrektora terminach,
r) oddane do biblioteki  książki, podręczniki lub materiały  edukacyjne były przez ucznia

wykorzystywane w sposób  wykraczający poza ich zwykłe użytkowanie i nie nadają się
do   wypożyczenia innym uczniom.  

2) Bieżącą ocenę nieodpowiednią w klasach IV-VI otrzymuje uczeń, który w zakresie:

a) wywiązywania się z obowiązków ucznia dopuścił się jednego  z następujących czynów:
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aa) łamie obowiązujące w szkole zapisy statutowe,
ab) często nie stosuje się do obowiązujących w gimnazjum zasad ubierania się;
ac) incydentalnie opuszcza bez zezwolenia budynek szkoły w czasie zajęć lekcyjnych

lub przerw,
ad) nagminnie, celowo i bez usprawiedliwienia spóźnia się na zajęcia szkolne,
ae) zakłóca ład i porządek w klasie uniemożliwiając prowadzenie  lekcji,
af) otrzymał naganę wychowawcy klasy
ag) zwraca  do  biblioteki  szkolnej  wypożyczone  książki,  podręczniki  lub  materiały

edukacyjne po interwencji dyrektora,
ah) oddane do biblioteki  książki, podręczniki lub materiały  edukacyjne są zniszczone

w sposób znacznie wykraczający  poza ich zwykłe użytkowanie;    

b)   kultury osobistej dopuścił się jednego z następujących czynów:

ba) incydentalnie prowokuje i uczestniczy w bójkach lub przejawia   inne formy agresji,
bb) jest zaangażowany w działalność grup społecznie  nieakceptowanych,
bc) powoduje szkody materialne przynoszące uszczerbek szkole i społeczności szkolnej

np.  niszczy  dekoracje  szkolne,  wykonuje  graffiti  w  niedozwolonych  miejscach,
rozlewa wodę na korytarzach, w salach lekcyjnych, toaletach, oblewa wodą  innych
uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły,

bd) jest wulgarny w słowach i zachowaniu,
be) ignoruje nauczyciela w szkole i poza szkołą,
bf) posiada papierosy lub alkohol, przebywa w towarzystwie palących i pijących, bierze

współudział w kryciu tego zjawiska,
bg) posiada przy sobie zapałki lub zapalniczkę i bawiąc się nimi dokonuje zniszczeń na

terenie szkoły lub zagraża bezpieczeństwu uczniów,
bh) wygląd  i  higiena  osobista  ucznia  budzą  zastrzeżenia  np.   wyzywający  ubiór,

fryzura, makijaż, 
bi) popiera negatywne zachowania kolegów m. in. poprzez cichą   akceptację i brak

reakcji na przejawy agresji, nietolerancji,
bj) nie podejmuje prób zmiany swojej postawy.

c)    zaangażowania w życie szkoły dopuścił się jednego z następujących czynów:
ca) nie angażuje się w życie klasy i szkoły,
cb) swoją postawą okazuje ignorancję, 
cd) wykazuje się cynizmem,
ce) wyśmiewa inicjatywy innych.

   

3) Bieżącą ocenę poprawną w klasach IV-VI otrzymuje uczeń, który w zakresie:
a) wywiązywania się z obowiązków ucznia:

aa) zna szkolne przepisy i zasady przebywania na terenie szkoły   oraz stara się ich
przestrzegać,

ab) sporadycznie nie stosuje się do obowiązujących w gimnazjum    zasad ubierania się;
ac) bierze udział w imprezach szkolnych, ale nie z własnej inicjatywy, lecz nakłoniony

przez wychowawcę,
ad) sporadycznie nie posiada przyborów szkolnych, podręczników i zeszytów,
ae) uczeń  sporadycznie  zapomina  stroju  na  wychowanie  fizyczne   (nie  więcej  niż

5 razy w półroczu),
af) bywa, że spóźnia się na lekcje, lecz nie wynika to z celowego działania (nie może

się spóźniać na lekcje, które odbywają się raz w tygodniu),
ag) w przypadku złamania przepisów statutu wykazuje chęć poprawy i wyraża szczerą

skruchę,
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ah) sporadycznie  zdarza  mu  się  zapomnieć  obuwia  zastępczego,    jednak  obuwie,
w którym przebywa na terenie szkoły jest  suche i czyste,

ai) zwraca  do  biblioteki  szkolnej  wypożyczone  książki,  podręczniki   lub  materiały
edukacyjne po interwencji wychowawcy,

aj) oddane do biblioteki  książki, podręczniki lub materiały  edukacyjne są częściowo
zniszczone w sposób wykraczający  poza ich zwykłe użytkowanie, 

ak) posiada 4 spóźnienia i 2 dni nieobecności nieusprawiedliwionej.   
       

b)  kultury osobistej:
ba) kultura osobista ucznia nie budzi poważniejszych zastrzeżeń,
bb) uczeń nie prowokuje konfliktów i bójek, nie znęca się fizycznie lub psychicznie

nad słabszymi;
c)  zaangażowania w życie szkoły:

ca) angażuje  się  w  życie  szkoły  pod  wpływem  oddziaływań  wychowawczych
nauczyciela, stosując się do jego sugestii.

4) Bieżącą  ocenę  dobrą w  klasach  I-VI  otrzymuje  uczeń,  który  
w zakresie:

a)  wywiązywania się z obowiązków ucznia:
aa)  zna i przestrzega przepisy oraz zasady zachowania obowiązujące na terenie szkoły,
ab) jego  strój  jest  czysty,  schludny,  zgodny  z  obowiązującymi  w  szkole zasadami

ubierania się;
ac) pracuje na miarę swoich możliwości,
ad)  przynosi wszystkie podręczniki, zeszyty i przybory szkolne, 
ae) dobrze wywiązuje się ze swoich obowiązków,
af) uczeń  nie  zapomina  stroju  na  lekcje  wychowania  fizycznego  oraz  uczestniczy

w zajęciach na basenie,
ag) do 7 dni roboczych po zakończonej nieobecności ma usprawiedliwione wszystkie

godziny,
ah) nie spóźnia się na lekcje,
ai) inspirowany przez nauczyciela angażuje się w przebieg lekcji, stosuje się do jego

poleceń,
aj) wypełnia obowiązki dyżurnego,
ak) jest przygotowany do lekcji i wykorzystuje swoje zdolności oraz zainteresowania

w stopniu gwarantującym uzyskanie  pozytywnych rezultatów,
al) terminowo  zwraca  do  biblioteki  szkolnej  wypożyczone  książki,   podręczniki

lub materiały edukacyjne,
ał) dba o to, aby wypożyczone książki, podręczniki lub materiały  edukacyjne w trakcie

korzystania z nich nie zostały zniszczone  w sposób wykraczający poza ich zwykłe
użytkowanie

b)  kultury osobistej:
ab) współpracuje z wychowawcą i nauczycielami,
bb)  nie  niszczy  mienia  szkolnego,  społecznego  oraz  mienia

koleżanek i kolegów,
bc) zachowuje się kulturalnie w szkole i poza nią, nie używa wulgaryzmów,
bd) wykazuje się uczciwością i prawdomównością wobec innych,
be) nie korzysta z używek (papierosy, alkohol) i środków odurzających i nie namawia

do nich kolegów,
bf) dba o schludny i estetyczny wygląd, przestrzega zasad higieny osobistej, 
bg) okazuje  szacunek  nauczycielom,  wszystkim  pracownikom  szkoły  koleżankom

i kolegom; 
c)  zaangażowania w życie szkoły:
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ca) sumiennie wywiązuje się z podjętych przez siebie działań na  rzecz klasy i szkoły.

5) Bieżącą ocenę bardzo dobrą w klasach I-VI otrzymuje uczeń, który w zakresie:
a)  wywiązywania się z obowiązków ucznia:

aa) zna i przestrzega przepisy oraz zasady zachowania obowiązujące na terenie szkoły,
ab) stosuje się do obowiązujących w szkole zasad ubierania  się;
ac) w wyznaczone przez Dyrektora dni, nosi strój galowy,
ad) bardzo dobrze wywiązuje się z obowiązków szkolnych,  wykorzystując w pełni

swoje możliwości,
ae) uczeń zawsze dotrzymuje, ustalonych przez wychowawcę i uczących nauczycieli, 

terminów realizacji zadań,
af) na  miarę  swoich  możliwości  uczestniczy  w konkursach,  zawodach,  akademiach,

imprezach szkolnych odbywających się w czasie pozalekcyjnym,
ag) wypełnia obowiązki dyżurnego,
ah) uczeń  zawsze  posiada  strój  na  lekcje  wychowania  fizycznego  oraz  uczestniczy

w zajęciach na basenie,
ai) do 7 dni roboczych po zakończonej nieobecności ma usprawiedliwione wszystkie

godziny,
aj) nie spóźnia się na lekcje,
ak) terminowo zwraca  do  biblioteki  szkolnej  wypożyczone książki,  podręczniki  lub

materiały edukacyjne,
al) dba o to, aby wypożyczone książki, podręczniki lub materiały edukacyjne w trakcie

korzystania z nich nie zostały zniszczone w sposób wykraczający poza ich zwykłe
użytkowanie;

b)  kultury osobistej:
ba) nie korzysta z używek i środków odurzających,
bb) zachowuje się kulturalnie w szkole i poza szkołą ,w szczególności dbając o piękno 

mowy ojczystej,
bc) wykazuje się uczciwością i prawdomównością wobec innych,
bd) chętnie współpracuje z wychowawcą, nauczycielami i pracownikami szkoły,
be) dba o schludny i estetyczny wygląd, przestrzega zasad higieny osobistej,
bf) okazuje  szacunek  nauczycielom,  wszystkim  pracownikom  szkoły  koleżanko

i kolegom. 
bg) nie  niszczy  mienia  szkolnego,  społecznego  oraz  mienia  koleżanek  i  kolegów,

wykazując troskę o cudzą własność;

c)  zaangażowania w życie szkoły:
ca) pracuje na rzecz klasy, szkoły i środowiska, rzetelnie  wywiązując się z podjętych 

przez siebie zobowiązań i terminów.

6)  Bieżącą ocenę wzorową w klasach I-VI otrzymuje uczeń, który w zakresie:
a) wywiązywania się z obowiązków ucznia:

aa) jego stosunek do obowiązków szkolnych stanowi wzór dla innych,
ab) zawsze stosuje się do obowiązujących w szkole zasad  ubierania się;
ac) zawsze nosi strój galowy w wyznaczonych przez Dyrektora  dniach, 
ad) systematycznie  uczęszcza  do  szkoły  i  nie  spóźnia  się,  w  ustalonym  terminie

usprawiedliwia wszystkie nieobecności,
ae) jest szczególnie zaangażowany w naukę i rozwijanie własnych zainteresowań,
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af) chętnie pomaga kolegom i koleżankom w nauce,
ag)rozwija  swoje  zdolności  w  szkole  i  poza  nią  poprzez  udział  

w zajęciach dodatkowych, kołach zainteresowań,
ah) chętnie współpracuje z wychowawcą i innymi nauczycielami,
ai) wywiązuje się z powierzonych obowiązków,
aj) terminowo  zwraca  do  biblioteki  szkolnej  wypożyczone  książki,  podręczniki  lub

materiały edukacyjne,
ak) dba  o  to,  aby  wypożyczone  książki,  podręczniki  lub  materiały  edukacyjne

w trakcie korzystania z nich nie zostały zniszczone w sposób wykraczający poza
ich zwykłe użytkowanie;

b)  kultury osobistej:
ba) cechuje go wysoka kultura osobista wyróżniająca go na tle klasy,
bb) szanuje godność osobistą innych osób,
bc) reaguje na dostrzeżone przejawy zła i niesprawiedliwości,
bd) szanuje własną i cudzą pracę,
be) swoją postawą wpływa pozytywnie na grupę, łagodzi sytuacje;

 
c) zaangażowania w życie szkoły:

ca) sumiennie przestrzega przepisów zawartych w statucie szkoły,
cb) wykazuje  inicjatywę  w  pracy  na  rzecz  klasy,  szkoły,  środowiska,  promuje

i  reprezentuje  szkołę  na  szerokim  forum  poprzez  udział  w  konkursach
przedmiotowych, zawodach sportowych,  turniejach, pracując na rzecz środowiska
w lokalnych organizacjach pozaszkolnych.

4. Powyższe kryteria będą uwzględniane przez wychowawców klas I-III podczas ustalania
oceny opisowej zachowania.

5. Ocena  klasyfikacyjna  zachowania  nie  ma  wpływu  na  oceny  klasyfikacyjne  z  zajęć
edukacyjnych.

6. Ustalenia końcowe

1) Uczeń  traci  prawo  do  klasyfikacyjnej  śródrocznej  lub  rocznej  oceny  bardzo  dobrej
i  wzorowej,  jeśli  w  danym  okresie  otrzyma  jedną  z  kar  statutowych,  o  których  mowa
w § 32 ust.4

2) Ustala  się,  że  bieżąca ocena zachowania ucznia będzie dokonywana 9 razy w ciągu roku
szkolnego,  w  terminach:  połowa  października,  połowa  listopada,  połowa  grudnia  i  ocena
śródroczna  na  początku  stycznia  oraz  połowa  marca,  koniec  kwietnia,  koniec  maja,  ocena
śródroczna  i  ocena  roczna  w  czerwcu.  Terminy  oceniania  bieżącego  mogą  ulegać  zmianie
w zależności od organizacji roku szkolnego.
3) Ocena  zachowania  ucznia,  u  którego  wystąpiły  wagary  będzie  dokonywana  w  oparciu
o następującą skalę:

zachowanie 15.X / 15.III 15.XI / 30.IV 15.XII / 30.V ocena  śródroczna
(roczna)

wzorowe 0 0 0 0 
bardzo dobre 0 0 0 0
dobre 0 0 0 0
poprawne 1 1 1 1 - 8
nieodpowiednie 2 - 6 2 - 6 2 - 6 9 - 20

55



naganne 7 i więcej 7 i więcej 7 i więcej 21 i więcej

Liczby w tabeli oznaczają liczbę godzin nieusprawiedliwionych spowodowanych wagarami.

4) Ocena roczna jest ustalana w oparciu o dwie oceny (śródroczną za I  okres i śródroczną za
II okres):

a)  w przypadku tendencji  wzrostowej  (tzn.  na  przykład  I  okres  –    ocena  poprawna,
II okres – ocena dobra) ocenę roczną ustala  wychowawca na korzyść ucznia doceniając
pozytywne zmiany w jego zachowaniu,

b) w przypadku pogorszenia się zachowania wychowawca ustala  ocenę niższą (np. I okres
–  zachowanie  wzorowe,  II  okres  –  zachowanie  bardzo  dobre,  ocena  roczna  –
zachowanie bardzo dobre),

c) jeśli oceny śródroczne różnią się dwoma stopniami, oceną roczną  jest ocena środkowa
(np.  I  okres  –  zachowanie  dobre,  II  okres  –   zachowanie  –  nieodpowiednie,  ocena
roczna – zachowanie –   poprawne). 

5) Śródroczną i roczną ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy biorąc pod uwagę:
a) własne obserwacje opinię nauczycieli uczących, 

b) opinię samorządu klasowego w formie ustalonej przez wychowawcę i potwierdzonej
wpisem do dziennika lekcyjnego jako temat godziny wychowawczej,

c) samoocenę ucznia w formie pisemnej ustalonej przez wychowawcę klasy.

6)  Oceniając  zachowanie  uczniów,  wychowawcy  będą  wykorzystywać  tabelę  stanowiącą
załącznik do zbiorowej informacji o klasie przygotowywanej przez wychowawcę na I półrocze
i koniec roku.

7) W tabeli o której mowa w pkt.6 uwzględnia się:
a) samoocenę ucznia,
b) propozycję oceny samorządu klasowego,
c)  propozycje nauczycieli uczących w danym zespole klasowym,
d) końcową decyzję wychowawcy.

8) Do obowiązków ucznia w zakresie oceniania zachowania należy:

a) przestrzeganie  wszystkich  kryteriów  zawartych  w  Statucie  na  określoną  ocenę
zachowania,

b) posiadanie zeszytu do korespondencji z rodzicami (prawnymi opiekunami),
c) przestrzeganie ustaleń Dyrektora, wychowawcy, nauczycieli,
d)  dbałość o mienie szkolne,
e) usprawiedliwianie  nieobecności  na  zajęciach  lekcyjnych  w   terminie  do  7  dni

roboczych,
f) nieopuszczanie samowolnie budynku szkolnego podczas przerw,
g) przestrzeganie punktualnego rozpoczynania i kończenia zajęć,
h) przestrzeganie zakazu palenia papierosów, używania środków odurzających i alkoholu

(na terenie szkoły i poza nią),
i) odnoszenie się z szacunkiem do wszystkich pracowników szkoły;
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9) Ustalając śródroczną lub roczną ocenę zachowania ucznia wychowawca jest zobowiązany:
a) na początku każdego roku szkolnego zapoznać uczniów i ich rodziców z kryteriami

ocen zachowania oraz z warunkami i trybem otrzymania wyższej niż przewidywanej
rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,  

b) dokonywać oceny zachowania ucznia zgodnie z procedurami opisanymi w § 49;

c) poinformować  ucznia  i  jego  rodziców  o  przewidywanej  dla  niego  rocznej  ocenie
klasyfikacyjnej  z   zachowania,  na  tydzień  przed posiedzeniem klasyfikacyjnej  Rady
Pedagogicznej, a o ocenie nagannej miesiąc przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej;

7.Ustalenia końcowe.  Tryb odwoławczy od ocen z zachowania.

1) Ucznia  lub  rodzica,  który  nie  zgadza  się  z  przewidywaną  roczną  oceną  klasyfikacyjną
zachowania obowiązuje poniższy tryb postępowania: 

a) rodzic,  w  tym  samym  dniu  lub  najpóźniej  na  drugi  dzień  po  ustaleniu  przez
wychowawcę  przewidywanej  oceny  i  zapisaniu  jej  w  zeszycie  do  korespondencji
ucznia, ma obowiązek skontaktować się z wychowawcą w celu ustalenia czy dziecko
spełniło warunki pozwalające na poprawę mu oceny (zgodnie z §49 ust 7 pkt.8) oraz
czy wychowawca postąpił zgodnie z procedurami (zgodnie z §49 ust 7 pkt.9),

b)  jeśli  warunki  opisane w §49 ust  7  pkt.8  i  §49 ust  7  pkt.9  zostały  spełnione  przez
dziecko  i nauczyciela lub tylko przez dziecko, rodzic zobowiązany jest niezwłocznie
wystąpić  z  podaniem  do  Dyrektora  szkoły  w  sprawie  umożliwienia   poprawy
zachowania uczniowi, 

c)  Dyrektor  szkoły  wraz  z  wychowawcą  klasy  przeprowadza  analizę  zasadności
proponowanej  oceny  w  oparciu  o  argumentację  wychowawcy  i  obowiązującą
dokumentację,

d) Dyrektor szkoły może (nie musi) powołać zespół nauczycieli uczących dany oddział,
do którego uczęszcza uczeń, poszerzony o pedagoga, psychologa, uczniów samorządu
klasowego (najmniej 3 przedstawicieli), celem dodatkowej analizy proponowanej przez
wychowawcę oceny zachowania. Dyrektor szkoły jest przewodniczącym tego zespołu,

e) argumenty nauczycieli oraz uczniów mogą (nie muszą) przekonać wychowawcę klasy
o  zmianie  proponowanej  oceny.  Wychowawca  może  zmienić  lub  utrzymać
proponowaną  ocenę  zachowania  po  analizie  przeprowadzonej  z  dyrektorem  lub  po
analizie przeprowadzonej w w/w zespole,

f) Dyrektor  powiadamia  w formie  pisemnej  ucznia  lub  jego rodzica  w terminie  5  dni
od dnia wpłynięcia podania o rozstrzygnięciu w sprawie.

2) 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 zgłoszone w terminie do 2 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno
– wychowawczych, a w przypadku odwołania od egzaminu poprawkowego, do 5 dni od dnia
jego przeprowadzenia z zastrzeżeniem §38, ust.7

57



3) 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:

a) 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;

b) w  przypadku  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  zachowania  –  ustala  roczną  ocenę
klasyfikacyjną  zachowania  w  drodze  glosowania  zwykłą  większością  głosów;
w przypadku równej liczby głosów decyduje glos przewodniczącego komisji.

4) W skład komisji wchodzą:

a) Dyrektor Zespołu albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora jako przewodniczący 
komisji, 

b) wychowawca oddziału,
c)  wskazany przez Dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej 

klasie,
d)  pedagog,
e)  przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,
f)  przedstawiciel Rady Rodziców.

5) Ustalona  przez komisję  roczna  ocena klasyfikacyjna  zachowania  nie  może być niższa od
ustalonej wcześniej, przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne lub wychowawcy,
oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny
klasyfikacyjnej  z  zajęć  edukacyjnych,  która  może  być  zmieniona  w  wyniku  egzaminu
poprawkowego,  z zastrzeżeniem §38, ust.1.

a) z  prac  komisji  sporządza  się  protokół,  który  podpisują  wszystkie  osoby wchodzące
w skład komisji,

b) sposób  sporządzania  protokołu  oraz  pozostałe  informacje  związane  z  pracą  komisji
regulują  obowiązujące  przepisy  rozporządzenia  w  sprawie  oceniania,  klasyfikowania
i promowania uczniów.

6) Przepisy  ust.  2  –  6  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.

Egzaminy klasyfikacyjne.
§  46.  1.  Jeżeli  w  wyniku  klasyfikacji  śródrocznej  stwierdzono,  że  poziom  osiągnięć

edukacyjnych  ucznia  uniemożliwi  lub  utrudni  kontynuowanie  nauki  w  klasie  programowo
wyższej, szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.

2. 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 przekraczających połowę czasu przeznaczonego
na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

 3. Uczeń  nieklasyfikowany  z  powodu  usprawiedliwionej  nieobecności  może  zdawać
egzamin klasyfikacyjny.

4. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności
lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę
na egzamin klasyfikacyjny. 
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5.  Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki,

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą,

3) uczeń,  który  nie  ćwiczy  na  lekcjach  wychowania  fizycznego  i  nie  posiada  zwolnienia
lekarskiego.

6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzony dla ucznia, o którym mowa w ust. 5 pkt.2),
nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych:  technika,  plastyka,  muzyka i  wychowanie
fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

7. Uczniowi, o którym mowa w ust. 5 pkt.2), zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala
się oceny zachowania.

8. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z zastrzeżeniem
ust. 9.

9. Egzamin  klasyfikacyjny  z  plastyki,  muzyki,  techniki,  informatyki,  technologii
informacyjnej i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

10. Termin  egzaminu  klasyfikacyjnego  uzgadnia  się  z  uczniem  i  jego  rodzicami
(prawnymi  opiekunami).

11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 3,4,5 pkt.1) przeprowadza
nauczyciel  danych  zajęć  edukacyjnych  w  obecności,  wskazanego  przez  Dyrektora  Zespołu,
nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

12. Egzamin  klasyfikacyjny  dla  ucznia,  o  którym mowa w ust.5  pkt.2)  przeprowadza
komisja powołana  przez  Dyrektora  Zespołu,  który  zezwolił  na  spełnienie  przez  ucznia
odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. 

W skład komisji wchodzą:

1)  Dyrektor Zespołu jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej
klasy;

13. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 5 pkt. 2) oraz jego
rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać
egzaminy w ciągu jednego dnia.

14. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów –
rodzice (prawni opiekunowie) ucznia. 

15. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający
w szczególności:

a) imię i nazwisko ucznia, którego dotyczy,
b) imiona i nazwiska nauczycieli wchodzących w skład komisji,
c) termin egzaminu klasyfikacyjnego,
d) zadania ( ćwiczenia ) egzaminacyjne,
e) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

15a. Do  protokołu  dołącza  się  pisemne  prace  ucznia  i  zwięzłą  informację  o  ustnych
odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

16.  W  przypadku  nieklasyfikowania  ucznia  z  zajęć  edukacyjnych,  w  dokumentacji
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.

17.  Ustalona  przez  nauczyciela  lub  uzyskana  w  wyniku  egzaminu  klasyfikacyjnego
niedostateczna  roczna  ocena  klasyfikacyjna  z  zajęć  edukacyjnych  może  być  zmieniona

59



w wyniku egzaminu poprawkowego pod warunkiem, że egzamin klasyfikacyjny odbędzie się w
odpowiednim czasie (np. w czerwcu). Jeżeli uczeń otrzymał na egzaminie klasyfikacyjnym dwie
oceny niedostateczne, a Rada Pedagogiczna da mu szansę poprawy, uczeń może zdawać egzamin
poprawkowy w ostatnim tygodniu sierpnia. 

18. Jeżeli  ocena została  ustalona niezgodnie z przepisami prawa zastrzeżenia do oceny
mogą być zgłoszone w terminie 7 dni.

Odwołanie od ocen – egzamin sprawdzający.

§ 47.1 Uczeń Szkoły Podstawowej w Siedlcu,  który nie zgadza się z klasyfikacyjną oceną 
okresową lub roczną, uważa ją za niesprawiedliwą, może się od niej odwołać do Dyrektora 
Zespołu jeżeli:

1) prośba zostanie dokładnie umotywowana na piśmie przez ucznia i jego rodziców,

2) ma przynajmniej dobrą ocenę zachowania,

3) wszystkie nieobecności ucznia są usprawiedliwione,

4) został pozytywnie sklasyfikowany z pozostałych przedmiotów.

2. Zespół nauczycieli uczących w danej klasie wraz z dyrekcją szkoły podejmuje decyzję
o dopuszczeniu ucznia do egzaminu sprawdzającego. Dyrektor szkoły ustala termin w ostatnim
tygodniu danego okresu.

3. Termin składania podań o egzamin sprawdzający upływa na trzy dni przed planowanym
posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.

4. Procedury powoływania komisji  egzaminacyjnej  oraz przeprowadzania egzaminu jak
w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego.

5. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora
Zespołu, 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 zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć
dydaktyczno-wychowawczych.

6. 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 Zespołu 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,

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną
zachowania  w  drodze  głosowania  zwykłą  większością  głosów,  w przypadku  równej  liczby
głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

 7. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
Rodzice /prawni opiekunowie/ potwierdzają uzgodniony termin podpisem na powiadomieniu lub
powiadomienie należy wysłać listem poleconym z potwierdzeniem odbioru.

8. W skład komisji wchodzą:

1) w przypadku rocznej /śródrocznej/ oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) Dyrektor Zespołu – jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
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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 Zespołu – jako przewodniczący komisji,
b) wychowawca klasy,
c) wskazany przez Dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
d) pedagog,
e) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,
f) przedstawiciel Rady Rodziców.

9.  Nauczyciel  prowadzący  dane  zajęcia  edukacyjne  może  być  zwolniony  z  udziału
w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W
takim  przypadku  Dyrektor  Zespołu  powołuje  innego  nauczyciela  prowadzącego  takie  same
zajęcia  edukacyjne,  z tym że  powołanie  nauczyciela  zatrudnionego  w innej  szkole  następuje
w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

10. Ustalona przez komisję roczna /śródroczna/ ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych
oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. 

     10a. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej
/śródrocznej/ oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku
egzaminu poprawkowego.

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

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) skład komisji,
b) termin sprawdzianu,
c) zadania ( pytania ) sprawdzające,
d) wynik sprawdzianu oraz ustalona ocenę;

2) W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a) skład komisji,
b) termin posiedzenia komisji,
c) wynik głosowania,
d) ustalona ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

12.  Protokół stanowi załącznik do arkusz ocen ucznia. Do protokołu w przypadku rocznej
oceny  klasyfikacyjnej  z  zajęć  edukacyjnych  dołącza  się  pisemne  prace  ucznia  i  zwięzła
informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

13.  Uczeń,  który  z  przyczyn  usprawiedliwionych  nie  przystąpił  do  egzaminu
sprawdzająceo, o którym mowa  w ust 2 pkt.1), w wyznaczonym terminie, może przystąpić do
niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Zespołu.

14. Przepisy  ust.  1  –  13 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. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

§  48.1  Uczeń  klasy  I  –III  otrzymuje  promocję  do  klasy  programowo  wyższej.
W wyjątkowych przypadkach, Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez
ucznia  klasy  I-III,  na  podstawie  opinii  wydanej  przez  lekarza  lub  Publiczną  Poradnię
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Psychologiczno-Pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, oraz po zasięgnięciu
opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

2. Na wniosek rodziców /prawnych opiekunów/ i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy
lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców /prawnych opiekunów/ oraz
po uzyskaniu opinii PPP w tym poradni specjalistycznej Rada Pedagogiczna może postanowić
o promowaniu  ucznia  kl.  I  i  II  szkoły podstawowej  do  klasy  programowo wyższej  również
w ciągu roku szkolnego.

3. Począwszy  od  klasy  IV  szkoły  podstawowej  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 § 42 ust. 12 i § 50 ust. 14.

4. Począwszy od klasy IV uczeń, którzy w wyniku klasyfikacji rocznej z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz religii i etyki uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 oraz
co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej
z  wyróżnieniem  i  świadectwo  z  paskiem  oraz  nagrodę  przeważnie  książkową  lub  dyplom
gratulacyjny.

5. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje
się  do  klasy  programowo  wyższej,  uwzględniając  specyfikę  kształcenia  tego  ucznia,
w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami). 

6. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć
edukacyjnych  celującą  roczną  ocenę  klasyfikacyjną.  Uczeń,  który  tytuł  laureata  konkursu
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim uzyskał  po ustaleniu  rocznej  oceny klasyfikacyjnej
z zajęć  edukacyjnych,  otrzymuje  z tych  zajęć  edukacyjnych  celującą  końcową  ocenę
klasyfikacyjną.

7. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust.3, nie otrzymuje promocji do klasy
programowo wyższej i powtarza tę samą klasę z zastrzeżeniem  § 49 ust. 14.

Egzaminy poprawkowe.

§  49.  1 Uczeń  szkoły  podstawowej  klasy  IV-VI,  który  w wyniku  klasyfikacji  rocznej
uzyskał  ocenę  niedostateczną  z jednych  obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych,  może  zdawać
egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę
na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

2. Nie ma egzaminów poprawkowych z przedmiotów dodatkowych i z religii.

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Zespołu w ostatnim tygodniu ferii
letnich. Zasady  przeprowadzania egzaminu poprawkowego określa Statut Zespołu – Wewnątrz
szkolne zasady oceniania – egzamin poprawkowy.

4. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu
z plastyki, muzyki, informatyki, technologii informacyjnej, techniki i wychowania fizycznego,
z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.

5. Część pisemna egzaminu trwa 60 minut, część ustna 30 minut. Na przygotowanie się do
odpowiedzi  uczeń ma 10 minut  a  na samą odpowiedź 10 minut  na każde pytanie.  Egzamin
w formie ćwiczeń praktycznych trwa 60 minut.

6. Nauczyciele  przedmiotów,  z  których  uczeń  będzie  zdawał  egzamin,  informują
go o wymaganiach i zakresie materiału obowiązującego na egzaminie poprawkowym. 
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7. Pytania  /zadania/  do  egzaminu  przygotowuje  powołany  nauczyciel  egzaminator
na podstawie obowiązującej podstawy programowej i programu nauczania danego przedmiotu:

1) egzaminator przygotowuje zestawy pytań odpowiednio dla przyjętej formy egzaminu;

2) przygotowane pytania /zadania/  muszą być zróżnicowane pod względem stopnia trudności
w zależności od możliwości ucznia. Muszą być dostosowane do wymagań edukacyjnych.

8. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Zespołu.

8a. W skład komisji wchodzą:

a) Dyrektor Zespołu - jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcie edukacyjne - jako egzaminujący,
c) nauczyciel  prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek

komisji;

9. Nauczyciel prowadzący dane zajęcie edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy
komisji  na  własną  prośbę  lub  w  innych,  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach.  Wówczas
Dyrektor  powołuje  jako  osobę  egzaminującą  innego  nauczyciela  prowadzącego  takie  same
zajęcia  edukacyjne  (powołanie  nauczyciela  zatrudnionego  w  innej  szkole  następuje
w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły).

10. Z  przeprowadzonego  egzaminu  poprawkowego  sporządza  się  protokół  zawierający
w szczególności: 

1) skład komisji, 
2) termin egzaminu, 
3) pytania egzaminacyjne,
4) wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. 

10a. Do  protokołu  załącza  się  pisemne  prace  ucznia  i  zwięzłą  informację  o  ustnych
odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

11.  Uczeń,  który  z  przyczyn  usprawiedliwionych  nie  przystąpił  do  egzaminu
poprawkowego w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie,
określonym przez Dyrektora Zespołu, nie później niż do końca września.

12. Dopuszcza  się  15  minutowe  spóźnienie  na  egzamin.  Po  tym  czasie  egzamin  jest
odwołany.

13. Uczeń,  który  nie  zdał  egzaminu  poprawkowego,  nie  otrzymuje  promocji  do  klasy
programowo wyższej i powtarza klasę z zastrzeżeniem ust. 14.

14. 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 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem,
że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane
w klasie programowo wyższej.

15. Wniosek  o  egzamin  poprawkowy  może  wnieść  rodzic  /prawny  opiekun/  przed
posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej, wychowawca klasy lub inny członek Rady
Pedagogicznej podczas posiedzenia klasyfikacyjnego tejże Rady.

16. Decyzją  Dyrektora  Zespołu  zostaje  ustalony  termin  egzaminu  poprawkowego oraz
powołana Komisja Egzaminacyjna.

17. Wychowawca  klasy  informuje  ucznia  i  jego  rodziców  /prawnych  opiekunów/
o  terminie  egzaminu  poprawkowego  i  przedstawia  zasady  jego  przeprowadzania.  Odbiór
informacji potwierdza podpisem lub nadaniem listu poleconego.

63



18. Wychowawca przekazuje informację w ciągu 7 dni po konferencji klasyfikacyjnej.

§ 50. 1. 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  i roczne
oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się
w  klasach  programowo  niższych  z  uwzględnieniem  §  48  pkt.4  uczeń  uzyskał  oceny
klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 41 pkt.
9,10.

2. O  ukończeniu  szkoły  przez  ucznia  z  upośledzeniem  umysłowym  w  stopniu
umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej Rada
Pedagogiczna,  uwzględniając  specyfikę  kształcenia  tego ucznia,  w porozumieniu  z rodzicami
(prawnymi opiekunami).

3. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej (na którą
składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych
oraz religii i etyki, uzyskane w klasie programowo najwyższej) uzyskał średnią ocen co najmniej
4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

Rozdział 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE ZESPOLU

§ 52.1 Zespół używa pieczęci urzędowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Zespół  posiada  pieczęć  urzędową  wspólną  oraz  po  jednej  pieczęci  dla  szkoły
i gimnazjum.

3. Tablice  przedszkola,  szkoły  i  gimnazjum  wchodzących  w  skład  Zespołu  powinny
zawierać jego nazwę oraz nazwę jednostki będącej jego częścią składową.

§ 52.1  Zespół może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał. Może bić medale
pamiątkowe i okolicznościowe, wydawać gazetkę szkolną, prowadzić stronę internetową.

2. Zespół  może  współpracować  ze  szkołami,  przedszkolami  i  instytucjami  za  granicą,
organizować tam wycieczki i wyjazdy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
prawnymi.

§ 53.1 Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.  Świadectwa  ukończenia  szkoły,  duplikaty  świadectw  oraz  inne  druki  i  dokumenty
wydawane są w szkole na zasadach określonych przez Ministra Edukacji Narodowej.

3. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej Zespołu określają odrębne przepisy.

4.Szkoła może prowadzić w czasie wolnym od nauki placówkę wypoczynku dla dzieci
i młodzieży po uzyskaniu zgody Organu Prowadzącego Szkołę zgodnie z odrębnymi przepisami.
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5.Szkoła może prowadzić kursy i szkolenia dla uczniów i osób dorosłych jako pozaszkolną
formę nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami.

6. Za  zgodą  Organu  Prowadzącego  Dyrektor  Zespołu  może  udostępniać  obiekt  lub
organizować imprezy i uroczystości czerpiąc w ten sposób dodatkowe fundusze.

§ 54.1  Regulaminy określające działalność organów Zespołu: Rady Pedagogicznej, Rady
Szkoły /jeżeli  taka istnieje/,  Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego,  jak też regulaminy
wynikające z celów i zadań Zespołu nie mogą być sprzeczne z Ustawą o Systemie Oświaty,
przepisami wykonawczymi oraz z zapisami niniejszego Statutu.

§ 55.1 Organem kompetentnym do uchwalania zmian w Statucie Zespołu Szkół Gminnych 
w Siedlcu jest Rada Pedagogiczna wspólna dla przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum.

2.Nowelizacja lub zmiana Statutu następuje w formie uchwały. 

3. Dokonywanie  zmian  odbywa  się  w  trybie  określonym w  ustawie,  a uchwała  w  tej
sprawie  podejmowana  jest  zwykłą  większością  głosów,  przy  obecności,  co  najmniej
2/3 regulaminowego składu Rady. 

4. Jeżeli  w  ciągu  roku  szkolnego  zmiany  w  Statucie  są  znaczące  dopuszczalne  jest
wydanie raz w roku jednolitego tekstu Statutu.

§ 56.  1  Statut  wchodzi  w  życie  od  dnia  01.09.2016  r.  zatwierdzony  Uchwałą  Rady
Pedagogicznej Nr 13/30/08/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r.
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