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FRAMPOL

STATUT
SAMORZĄDOWEGO ZESPOŁU SZKOLNEGO
WE FRAMPOLU

WSTĘP
Niniejszy statut jest podstawowym dokumentem zawierającym zbiór przepisów regulujących w sposób
wyczerpujący i wewnętrznie usystematyzowany organizację, zakres i sposób działania
Samorządowego Zespołu Szkolnego we Frampolu.
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1.

Zespół jest jednostką w skład, której wchodzą:
1) Gimnazjum we Frampolu;
2) Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego we Frampolu;
3) Przedszkole we Frampolu.

2.

Zespół przyjmuje nazwę: Samorządowy Zespół Szkolny we Frampolu.

3.

Szkoły noszą nazwę:
1) Samorządowy Zespół Szkolny Gimnazjum we Frampolu;
2) Samorządowy Zespół Szkolny Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego we Frampolu.

4.

Nazwa przedszkola brzmi: Samorządowy Zespół Szkolny Przedszkole we Frampolu.

5.

Nazwa szkoły i przedszkola jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach i stemplach może być
używany skrót nazwy.

6.

Siedzibą zespołu są obiekty położone przy ulicy Gorajskiej 16 we Frampolu.

7.

Zespół szkół jest publiczną placówką oświatowo – wychowawczą.

8.

Ilekroć w Statucie jest mowa o:
1) zespole bez bliższego określenia – rozumie się przez to Samorządowy Zespół Szkolny we Frampolu;
2) nauczycielach bez bliższego określenia – rozumie się przez to nauczycieli, wychowawców i innych
pracowników pedagogicznych zatrudnionych w zespole;
3) uczniach bez bliższego określenia – rozumie się przez to dzieci i uczniów szkoły podstawowej
i gimnazjum;
4) wychowankach bez bliższego określenia – rozumie się przez to dzieci w wieku 3 do 6 lat
uczęszczające do przedszkola;
5) dyrektorze bez bliższego określenia – rozumie się przez to dyrektora zespołu;
6) szkole bez bliższego określenia – rozumie się przez to szkołę przedszkole i wchodzące w skład
zespołu;
7) rodzicach bez bliższego określenia – rozumie się przez to rodziców dzieci i uczniów zespołu.
§2

1.

Organem prowadzącym zespół jest Gmina Frampol.

2.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad zespołem jest Lubelski Kurator Oświaty.
§3

Samorządowy Zespół Szkolny działa z mocy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst
jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), przepisów wykonawczych do tej ustawy, uchwały
Nr XXI/82/97 Rady Miasta i Gminy Frampol z dnia 27 lutego 1997 r. oraz niniejszego statutu.
§4

2

Szkoła kształci zgodnie z przepisami dotyczącymi ramowych planów nauczania w cyklu sześcioletnim w szkole
podstawowej i w cyklu trzyletnim w gimnazjum.
§5
W strukturze przedszkola funkcjonują obowiązkowe oddziały przedszkolne dla dzieci 6 letnich oraz oddziały
dzieci 3-4-5 letnich realizujące podstawę programową wychowania przedszkolnego.
§6
Szkoła podstawowa posiada imię Józefa Piłsudskiego, sztandar oraz ceremoniał szkolny.
Rozdział II
CELE I ZADANIA ZESPOŁU
§7
1.

2.

PRZEDSZKOLE realizuje zadania w ramach obszarów działalności edukacyjnej przedszkola, którymi to
obszarami są:
1) kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne
funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych;
2) kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych;
3) wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku;
4) wspomaganie rozwoju mowy dzieci;
5) wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu
siebie i swojego otoczenia;
6) wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;
7) wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;
8) wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem;
9) wychowanie przez sztukę - muzyka i śpiew, pląsy i taniec;
10) wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne;
11) wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań
technicznych;
12) pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń;
13) wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;
14) wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną;
15) kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania. Wychowanie rodzinne, obywatelskie
i patriotyczne.
Wobec rodziny przedszkole pełni funkcję doradczą wspierającą działania wychowawcze:
1) pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji
specjalistycznej;
2) informuje na bieżąco o postępach dziecka;
3) uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w czasie zajęć.
§8

1.

SZKOŁA realizuje cele i zadania w sposób dostosowany do wieku i możliwości uczniów, wynikające
z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowawczy szkoły i program profilaktyki,
dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska, a w szczególności zapewnia
uczniom:
1) poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym, co
najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia;
2) traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób
integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie;
3) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów;
4) umożliwienie pobierania nauki przez dzieci niepełnosprawne oraz niedostosowane społecznie,
zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami;
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5) rozwijanie sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań;
6) opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych
programów nauczania oraz ukończenie szkoły podstawowej lub gimnazjum w skróconym czasie;
7) stworzenie w szkole środowiska wychowawczego sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi
(w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym,
duchowym);
8) wspomaganie wychowawczej roli rodziny;
9) opiekę nad uczniami pozostającymi w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;
10) rozwijanie poczucia odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego
dziedzictwa narodowego;
11) kształcenie i wychowanie w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu, przekazywanie wiedzy
o społeczeństwie, o problemach społecznych, ekonomicznych kraju, świata, kulturze i środowisku
naturalnym;
12) utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki oraz promowanie
i ochronę zdrowia;
13) upowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród uczniów oraz kształtowanie aktywnej postawy wobec
problemów ochrony środowiska;
14) udzielanie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej;
15) dostosowywanie kierunków i treści kształcenia do wymogów rynku pracy oraz przygotowywanie
uczniów do wyboru zawodu i kierunku dalszego kształcenia;
16) stworzenie warunków do realizacji przez uczniów gimnazjum projektu edukacyjnego.
2.

Program wychowawczy szkoły i program profilaktyki, o których mowa w ust.1, uchwala rada rodziców
w porozumieniu z radą pedagogiczną.
§9

1.

Realizacja celów i zadań szkoły następuje poprzez:
1) nauczanie w języku polskim z zachowaniem tożsamości regionalnej i religijnej;
2) integrację wiedzy nauczanej poprzez:
a) edukację wczesnoszkolną w klasach I-III szkoły podstawowej,
b) bloki przedmiotowe;
3) oddziaływanie wychowawcze skierowane na priorytety takie jak:
a) pomoc w uzyskaniu orientacji etycznej i hierarchizacji wartości,
b) przygotowanie ucznia do funkcjonowania w środowisku grupy, szkoły i środowiska lokalnego,
c) wyrabianie umiejętności współżycia z rówieśnikami i nawiązywania kontaktów,
d) akceptowanie siebie i innych,
e) czynne uczestniczenie w swobodnych i zorganizowanych zajęciach i zabawach,
f) rozumienie i stosowanie reguł bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach,
g) dbanie o ład i porządek w najbliższym otoczeniu,
h) szanowanie dobra osobistego i wspólnego,
i) wpajanie zasad kultury życia codziennego;
4) prowadzenie kół zainteresowań i kół przedmiotowych, zajęć dydaktyczno - wyrównawczych, zajęć
korekcyjnych i innych;
5) pracę nauczycieli wspomaganą badaniami i zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej,
współpracą z Posterunkiem Policji, Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
§ 10

1.

Działalność edukacyjna zespołu jest określona przez:
1) szkolny zestaw programów nauczania oraz programów wychowania przedszkolnego, który obejmuje
całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego;
2) szkolny zestaw podręczników – dopuszczony do użytku szkolnego przez dyrektora (zestaw
podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego jest podawany do
publicznej wiadomości);
3) program wychowawczy szkoły i program profilaktyki, które opisują w sposób całościowy wszystkie
treści i działania o charakterze wychowawczym i są realizowane przez wszystkich nauczycieli;
4) wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia i jego zachowania się w szkole i tych
zachowań poza szkołą, mające wpływ na funkcjonowanie ucznia w szkole, o których mowa
w Rozdziale VIII.
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§ 11
1.

Szkoła przyjmuje pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo ucznia w budynku szkoły oraz przynależnym
do niej terenie i urządzeniach, od czasu rozpoczęcia przez niego zajęć do czasu ich zakończenia.

2.

Odpowiedzialność szkoły za bezpieczeństwo ucznia poza terenem szkoły dotyczy tylko wycieczek i innych
imprez organizowanych przez szkołę.

3.

Przez pojęcie budynek szkoły i przynależny do niej teren oraz urządzenia rozumie się pomieszczenia
i obiekty wymienione w §16 statutu oraz najbliższe otoczenie szkoły.

4.

Budynek szkoły i przynależny do niej teren i urządzenia odpowiadają ogólnym warunkom bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz posiadają urządzenia przeciwpożarowe – zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym
zakresie.

5.

Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie w szczególności poprzez:
1) udostępnienie pomieszczeń dydaktycznych zorganizowanych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa
i higieny pracy;
2) ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej;
3) ochronę przed hałasem i innymi szkodliwymi czynnikami;
4) dyżury nauczycieli;
5) zapewnienie opieki na zajęciach pozalekcyjnych i nadobowiązkowych;
6) objęcie systemem monitoringu wizyjnego budynku, terenu i otoczenia szkoły w celu zapewnienia
bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
7) zapewnienie opieki na wycieczkach i imprezach szkolnych zgodnie z regulaminem wycieczek
i imprez szkolnych;
8) omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych;
9) zapewnienie pobytu w bibliotece uczniom, którzy muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na
czas pracy ich rodziców, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające
zapewnienia uczniowi opieki w szkole;
10) szkolenie pracowników szkoły w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
11) dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu szkolnego do wzrostu uczniów
i rodzaju pracy;
12) systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne oraz
przeprowadzanie egzaminu na kartę rowerową;
13) utrzymywanie urządzeń sanitarnych, szatni, korytarzy i klatek schodowych w stanie pełnej
sprawności i w stałej czystości;
14) uwzględnianie w tygodniowym rozkładzie zajęć dydaktyczno-wychowawczych równomiernego
rozłożenia zajęć w każdym dniu;
15) różnorodność zajęć w każdym dniu;
16) niełączenie w kilkugodzinne jednostki lekcyjne zajęć z tego samego przedmiotu, z wyjątkiem
przedmiotów, których program tego wymaga;
17) podejmowanie działań zabezpieczających uczniów przed dostępem w Internecie do treści, które mogą
stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, w szczególności zainstalować i aktualizować
oprogramowanie zabezpieczające;
18) zapewnienie uczniom możliwości pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych
w pomieszczeniach szkoły.

6.

Na 15 minut przed zajęciami szkolnymi oraz w czasie przerw nauczyciele pełnią dyżury zgodnie
z przyjętym regulaminem i wykazem:
1) wykaz dyżurów nauczycielskich, który stanowi integralną część tygodniowego rozkładu zajęć wraz
z odpowiadającymi im rejonami dyżurowania, ustala dyrektor szkoły;
2) nadrzędnym celem dyżurów nauczycielskich jest zapewnienie uczniom pełnego bezpieczeństwa przy
jednoczesnym zagwarantowaniu możliwości maksymalnego wypoczynku po odbytych zajęciach;
3) dyżur za nauczyciela nieobecnego pełni nauczyciel zastępujący go (przed lekcją zastępowaną), o ile
nie został wyznaczony dodatkowy wykaz dyżurów;
4) opiekun oddziału przedszkolnego i nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej pełnią stały dyżur przy
powierzonym oddziale.
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7.

Dyrektor, co najmniej raz w roku, dokonuje kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków
korzystania z obiektów należących do szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków
nauki, oraz określa kierunki ich poprawy.
§ 12

1.

Uczniom, którym z przyczyn rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc szkoła udziela wsparcia
w uzyskaniu:
1) stypendium socjalnego;
2) dofinansowania posiłków w stołówce szkolnej;
3) zasiłku losowego.

2.

Warunki, formy, tryb przyznania i wypłacania oraz wysokość pomocy określają odrębne przepisy.

3.

W udzielaniu pomocy szkoła współpracuje z MGOPS, PCK, parafią rzymsko-katolicką, Radą Rodziców.
§ 13

1.

Zespół organizuje i udziela uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno pedagogicznej.

2.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor.

3.

Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi jest zadaniem
zespołu składającego się z nauczycieli, wychowawców oraz specjalistów, prowadzących zajęcia z uczniem.
Na czele zespołu stoi koordynator, którego powołuje dyrektor.

4.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych
ucznia, wynikających w szczególności:
1) z niepełnosprawności;
2) z niedostosowania społecznego;
3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
4) ze szczególnych uzdolnień;
5) ze specyficznych trudności w uczeniu się;
6) z zaburzeń komunikacji językowej;
7) z choroby przewlekłej;
8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
9) z niepowodzeń edukacyjnych;
10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem
spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska
edukacyjnego w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

5.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
1) rodzicami uczniów;
2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;
3) placówkami doskonalenia nauczycieli;
4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;
5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci
i młodzieży.

6.

W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem
oraz w formie:
1) zajęć rozwijających uzdolnienia;
2) zajęć specjalistycznych: korekcyjno - kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz
innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
3) porad i konsultacji.
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7.

W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniami oraz
w formie:
1) klas terapeutycznych;
2) zajęć rozwijających uzdolnienia;
3) zajęć dydaktyczno – wyrównawczych;
4) zajęć specjalistycznych: korekcyjno - kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz
innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
5) warsztatów;
6) porad i konsultacji.

8.

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna wydaje opinie wykorzystywane przez szkołę w następujących
sprawach:
1) wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły oraz odroczenia rozpoczęcia obowiązku szkolnego,
2) dostosowania wymagań edukacyjnych, wynikających z programu nauczania do indywidualnych
potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się;
3) udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki.

9.

Poradnia wydaje opinie:
1) na wniosek rodziców dziecka – w przedszkolu i w szkole podstawowej;
2) na wniosek rady pedagogicznej - w gimnazjum.

10.

Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

11.

Zasady udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zespole określają odrębne
przepisy.

12.

Organizację wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, mającego na celu pobudzanie psychoruchowego
i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole
określają odrębne przepisy.
§ 13 a

1.

W szkole funkcjonuje wewnątrzszkolny system doradztwa dotyczący wyboru kierunków kształcenia oraz
planowania kariery zawodowej uczniów.

2.

Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia są prowadzone:
 w ramach godzin do dyspozycji wychowawcy klasy,
 w ramach spotkań z rodzicami,
 w ramach spotkań z pedagogiem, doradcą zawodowym,
 przez udział w spotkaniach i wyjściach do szkół ponadgimnazjalnych.

3.

Celem wewnątrzszkolnego systemu doradztwa jest:
 przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i dalszego kształcenia;
 przygotowanie młodzieży do radzenia sobie w sytuacjach bezrobocia i adaptacji do nowych warunków
pracy;
 przygotowanie ucznia do roli pracownika;
 pomoc rodzicom w efektywnym wspieraniu dzieci w podejmowaniu decyzji edukacyjnych
i zawodowych.

4.

Zasady organizowania
Zawodowego.

doradztwa

zawodowego

określa

Wewnątrzszkolny

System

Doradztwa

§ 14
Zespół może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną. Zasady i warunki organizowania
i prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej określają odrębne przepisy.
§ 15
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Zespół umożliwia uczniom realizację obowiązku szkolnego określonego w ustawie o systemie oświaty i jako
szkoła publiczna:
1) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania;
2) przyjmuje wszystkich uczniów zamieszkałych w swoim obwodzie, a w miarę wolnych miejsc również
uczniów zamieszkałych poza obwodem;
3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
4) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową określoną dla gimnazjum
i szkoły podstawowej oraz podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną dla
wychowania przedszkolnego;
5) realizuje ramowy plan nauczania;
6) stosuje ustalone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zasady oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.
§ 16
1.

Do realizacji celów statutowych szkoły i przedszkola zespół zapewnia możliwość korzystania z:
1) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem;
2) biblioteki z czytelnią;
3) stołówki;
4) świetlicy;
5) pracowni komputerowych;
6) hali widowiskowo-sportowej;
7) kompleksu boisk sportowych;
8) szatni;
9) urządzeń sanitarnych.
Rozdział III
ORGANY ZESPOŁU I ICH KOMPETENCJE

1.

2.

§ 17
Organami zespołu są:
1) dyrektor;
2) rada pedagogiczna;
3) samorząd uczniowski, z zastrzeżeniem ust.2;
4) rada rodziców.
W przedszkolu nie tworzy się samorządu uczniowskiego.
I. DYREKTOR ZESPOŁU
§ 18

1.

Dyrektor:
1) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą zespołu i reprezentuje ją na zewnątrz;
2) organizuje całość pracy dydaktycznej zespołu;
3) zapewnia dzieciom i uczniom oraz pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki zabawy, pracy
i nauki w czasie ich pobytu w przedszkolu i szkole, jak również podczas zajęć obowiązkowych
i nieobowiązkowych, organizowanych przez szkołę poza jej terenem;
4) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli i innych pracowników zatrudnionych
w zespole określony w odrębnych przepisach;
5) realizuje zalecenia nadzoru pedagogicznego;
6) sprawuje opiekę nad dziećmi i uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne;
7) realizuje uchwały rady pedagogicznej i rady rodziców, podjęte w ramach ich kompetencji
stanowiących:
8) kieruje pracami rady pedagogicznej jako jej przewodniczący;
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9) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym zespołu i ponosi odpowiedzialność za ich
prawidłowe wykorzystanie;
10) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;
11) dopuszcza zaproponowany przez nauczyciela program nauczania do użytku szkolnego, po
zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
2.

Dyrektor decyduje w sprawach:
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników zespołu;
2) nadawania aktów nauczyciela kontraktowego;
3) przyznawania wyróżnień oraz nagród w ramach posiadanego funduszu nagród;
4) występowania z wnioskami w sprawach nagród, odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz
pozostałych pracowników po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i związków zawodowych;
5) wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom zespołu;
6) powołania komisji inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia spisu majątku i sprzętu szkolnego;
7) udzielania urlopu wypoczynkowego, wychowawczego i bezpłatnego zgodnie z obowiązującymi
odrębnymi przepisami z zabezpieczeniem prawidłowej pracy zespołu;
8) ustalania tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych po zaopiniowaniu przez radę
pedagogiczną;
9) ustalania planu dyżurów podczas przerw, przed i po zajęciach;
10) obsady wychowawstw, zawieszania lub odwoływania wychowawców;
11) organizacji pracy zespołu.

3.

W sprawach uczniowskich dyrektor:
1) wpisuje uczniów do księgi uczniów;
2) udziela pochwał, wyróżnień i nagród na forum szkoły;
3) udziela upomnień lub nagan;
4) decyduje o okresowym zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego;
5) decyduje o zwolnieniu z drugiego obowiązkowego języka ucznia z autyzmem oraz
z niepełnosprawnościami sprzężonymi;
6) decyduje o objęciu ucznia zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi oraz zajęciami specjalistycznymi
w porozumieniu z rodzicami;
7) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
ucznia;
8) wnioskuje do Lubelskiego Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły na podstawie
uchwały rady pedagogicznej;
9) decyduje o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły oraz o odroczeniu obowiązku szkolnego po
zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, a także w uzasadnionych przypadkach
może zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą;
10) zezwala uczniowi na indywidualny program lub tok nauki;
11) wyraża zgodę na realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku przygotowania przedszkolnego poza
szkołą;
12) kontroluje wypełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły poprzez:
a) prowadzenie ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu,
b) powiadamianie rodziców o terminach zapisania dziecka do szkoły,
c) upominanie rodziców dziecka, po stwierdzeniu faktu niespełniania przez dziecko obowiązku
szkolnego,
d) kierowanie do Urzędu Miejskiego we Frampolu wniosku o wszczęcie egzekucji administracyjnej,
jeżeli upomnienie nie przyniesie efektu.

4.

Dyrektor jest obowiązany zawiadomić o wypadku rodziców poszkodowanego ucznia lub osobę (placówkę)
sprawującą nad nim opiekę oraz organ prowadzący szkołę, Lubelskiego Kuratora Oświaty i radę rodziców.

5.

Dyrektor poza obowiązkami wymienionymi powyżej wykonuje inne zadania związane z powierzoną
funkcją, określone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz przez organ
prowadzący szkołę.
§ 19

Dyrektor wstrzymuje uchwałę rady pedagogicznej niezgodną z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania
uchwały dyrektor zawiadamia organ prowadzący zespół i organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ
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sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym zespół uchyla uchwałę w razie
stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny
jest ostateczne.
§ 20
Dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, może wyrazić zgodę na działalność w szkole
stowarzyszeniom i organizacjom, których celem statutowym jest prowadzenie, rozszerzanie i wzbogacanie pracy
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
§ 21
W wykonywaniu swych zadań dyrektor współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem
uczniowskim.
§ 22
W zespole może być utworzone stanowisko wicedyrektora oraz inne stanowiska kierownicze. Powierzenia tych
stanowisk, odwołania z nich oraz ustalenia zakresu obowiązków osób pełniących te funkcje dokonuje dyrektor
po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz rady pedagogicznej.
§ 23
1.
2.

Tryb powoływania i odwoływania dyrektora określa ustawa o systemie oświaty i wydane na jej podstawie
przepisy wykonawcze.
W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go wicedyrektor, a w razie nieobecności wicedyrektora
zastępuje go wyznaczony przez organ prowadzący nauczyciel.

II. RADA PEDAGOGICZNA
§ 24
1.

Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem zespołu realizującym statutowe zadania dotyczące
kształcenia i wychowania.

2.

Radę pedagogiczną tworzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w zespole.

3.

Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor, który przygotowuje i prowadzi zebrania oraz
odpowiada za zawiadomienie jej członków o terminie i porządku obrad.

4.

Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
1) przygotowanie projektu statutu szkoły bądź projektu jego zmian oraz jego uchwalanie;
2) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;
3) opracowywanie i uchwalanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania;
4) zatwierdzanie planów pracy szkoły;
5) podejmowanie uchwał w sprawach wyników klasyfikacji i promowania uczniów;
6) wyrażanie zgody na egzaminy klasyfikacyjne z przyczyn nieusprawiedliwionych;
7) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;
8) ustalenie warunków i zasad przyznawania wyróżnień uczniom;
9) zatwierdzanie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole po zaopiniowaniu ich przez radę
rodziców;
10) wyrażanie zgody na uruchomienie oddziału międzynarodowego;
11) cofnięcie zgody na uruchomienie oddziału międzynarodowego;
12) ustalanie w formie uchwały sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym
sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy
szkoły.
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5.

Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy zespołu, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
2) projekt planu finansowego zespołu – w szczególności propozycje dotyczące uzupełnienia pomocy
dydaktycznych, poprawę warunków pracy dzieci, uczniów i nauczycieli;
3) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach
wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych;
4) propozycje dyrektora dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w szkole;
5) wnioski dyrektora o przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
6) wnioski o zezwolenie na indywidualny tok nauki ucznia oraz indywidualny program nauki;
7) dopuszczenie do użytku w szkole proponowanego przez nauczyciela programu nauczania lub
programu wychowania przedszkolnego;
8) przedstawione przez dyrektora propozycje realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć
wychowania fizycznego;
9) ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ciągu roku szkolnego;
10) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania.

6.

Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy
jej członków.

7.

Rada pedagogiczna analizuje wnioski dyrektora wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje
o działalności zespołu nie rzadziej niż dwa razy w roku.

8.

Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie nauczyciela
ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego.

9.

Rada pedagogiczna ustala Regulamin Rady Pedagogicznej. Regulamin ten nie może być sprzeczny
z niniejszym statutem.

III. SAMORZĄD UCZNIOWSKI
§ 25
1.

Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

2.

W zespole działa szkolny rzecznik praw ucznia.

3.

Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
§ 26

1.

Samorząd uczniowski ma prawo do:
1) zajmowania stanowiska w sprawach związanych z prawami i obowiązkami ucznia;
2) współorganizowania życia szkolnego;
3) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu;
4) redagowania i wydawania gazetki szkolnej;
5) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi
potrzebami, w porozumieniu z dyrektorem szkoły;
§ 27

1.

Do zadań samorządu uczniowskiego należy:
1) organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych;
2) integracja społeczności uczniowskiej;
3) reprezentowanie społeczności uczniowskiej wobec pozostałych organów szkoły;
4) rzecznictwo interesów ogółu społeczności uczniowskiej, przedstawianie opinii i postulatów uczniów;
5) współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi;
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6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

występowanie do władz szkolnych z nowymi inicjatywami dotyczącymi życia szkolnego i sposobem
ich wykonania;
współdziałanie z organami szkoły w zapewnianiu uczniom należytych warunków do nauki
i udzielaniu pomocy uczniom znajdującym się w bardzo trudnej sytuacji materialnej;
organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w nauce, w środowisku
rówieśniczym i rodzinnym;
aktywizowanie uczniów w celu wykonywania rozmaitych prac na rzecz klasy i szkoły; inspirowanie
do udziału w pracy społecznej na rzecz środowiska lokalnego;
współuczestniczenie w rozwijaniu w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych zainteresowań naukowych,
kulturalnych, sportowych oraz turystyczno-krajoznawczych uczniów;
dbanie o sprzęt szkolny;
gospodarowanie środkami materialnymi samorządu uczniowskiego;
wykonywanie zadań zleconych przez radę pedagogiczną i dyrekcję szkoły, w tym pełnienie dyżurów
w salach lekcyjnych i na korytarzach;
rozstrzyganie sporów między uczniami; zapobieganie konfliktom między uczniami i nauczycielami,
a w przypadku ich pojawienia się podejmowanie prób mediacji;
dbanie o dobre imię szkoły, jej honor oraz wzbogacanie jej tradycji.
§ 28

1.

Samorząd uczniowski może przedstawić radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we
wszystkich sprawach dotyczących pracy szkoły, a w szczególności realizowania podstawowych praw
uczniów, takich jak:
1) prawo do zapoznania się z programem nauczania;
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
3) prawo do organizowania życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między
wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania własnych zainteresowań.

2.

Do właściwości Rzecznika należy w szczególności:
1) znajomość Statutu zespołu, Regulaminu Samorządu Uczniowskiego oraz Konwencji Praw Dziecka;
2) informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia;
3) interwencja w razie naruszenia podstawowych praw ucznia;
4) udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania;
5) kontrola realizacji i rozwiązywania spraw spornych;
6) składania sprawozdania ze swej działalności przed Samorządem Uczniowskim.

3.

Rzecznik ma prawo do:
1) swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów i trybu postępowania;
2) wnioskowania do organu uchwalającego Statut o wprowadzenie zmian zgodnych z prawami ucznia
oraz o wprowadzenie zapisu chroniącego prawa ucznia;
3) zapoznania się z opinią stron konfliktu;
4) uczestnictwa w roli obserwatora – na wniosek zainteresowanej strony – przy przeprowadzaniu
egzaminów sprawdzających i klasyfikacyjnych;
5) odstąpienia od podjęcia interwencji.
§ 29

1.

Szczegółowe prawa i obowiązki oraz zasady wybierania i działania organów samorządu określa Regulamin
Samorządu Uczniowskiego uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

2.

Szczegółowe prawa i obowiązki oraz zasady wybierania i działania rzecznika praw ucznia określa
Regulamin Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia.

3.

Regulamin Samorządu Uczniowskiego i Regulamin Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia nie mogą być
sprzeczne z niniejszym statutem szkoły.
§ 30
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Na wniosek dyrektora samorząd uczniowski ma prawo wyrazić swoją opinię o pracy nauczyciela.
§ 31
Dyrektor ma obowiązek zawiesić lub uchylić uchwałę lub inne postanowienie samorządu, jeżeli jest ono
sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi szkoły.

IV. RADA RODZICÓW
§ 32
1. W zespole działa rada rodziców stanowiąca jedyną reprezentację ogółu rodziców dzieci przedszkola
i uczniów szkoły.
2. Rada rodziców jest organem autonomicznym.
§ 33
1. Rada rodziców ma prawo do:
1) suwerennego określania swojej wewnętrznej organizacji;
2) gromadzenia środków finansowych dla wspierania działalności statutowej szkoły i wydawania ich
zgodnie z własną wolą;
3) otrzymywania informacji o stopniu realizacji planu nadzoru pedagogicznego, pracy szkoły,
opracowywanych przez dyrektora szkoły w ramach prowadzonego nadzoru pedagogicznego;
4) opiniowania programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;
5) opiniowania dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, przed dokonaniem przez dyrektora
szkoły oceny tego dorobku, w związku z ubieganiem się nauczyciela o awans zawodowy na wyższy
stopień;
6) uchwalania w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły i programu
profilaktyki;
7) opiniowania wprowadzenia do planu nauczania przedmiotów dodatkowych;
8) opiniowania projektu planu finansowego składanego przez dyrektora zespołu;
9) występowania we wszystkich sprawach dotyczących zespołu do dyrektora oraz pozostałych organów
zespołu, organu prowadzącego zespół oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami
i opiniami we wszystkich sprawach zespołu;
10) opiniowania przedstawionych przez dyrektora propozycji realizacji dwóch godzin obowiązkowych
zajęć wychowania fizycznego.
§ 34
1.

Rada rodziców posiada własny budżet i nim zarządza.

2.

Podstawowymi przychodami rady rodziców są dobrowolne darowizny rodziców.

3.

Środki zgromadzone przez radę rodziców mogą być wydawane tylko na wspieranie działalności statutowej
szkoły.
§ 35

1.

Celem rady rodziców jest podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności
Zespołu, a także wnioskowanie do organów zespołu w tym zakresie, a w szczególności:
1) pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów
i zadań zespołu;
2) inicjowanie i organizowanie pomocy rodziców dla przedszkola i szkoły;
3) współpraca ze szkołą, przedszkolem i środowiskiem lokalnym;
4) zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z nauczycielami zespołu, prawa do:
a) znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych i wychowawczych w przedszkolu, szkole i w klasie,
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b) uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka i jego postępów lub
trudności,
c) znajomości szkolnego systemu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
d) uzyskania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,
e) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy zespołu.
§ 36
1.

Szczegółowe zasady tworzenia, czasu trwania kadencji i pracy rady rodziców, gromadzenia funduszy oraz
ich wydatkowania określa Regulamin Rady Rodziców.

2.

Regulamin Rady Rodziców uchwala zebranie ogółu rodziców dzieci przedszkola i uczniów szkoły.

3.

Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z niniejszym statutem.

WSPÓŁPRACA ORGANÓW ZESPOŁU
§ 37
1.

Dyrektor, na wniosek poszczególnych organów zespołu, udziela im pomocy organizacyjnej.

2.

Dyrektor w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania zespołu oraz efektywnego rozwiązywania
problemów, może za zgodą poszczególnych organów zespołu, organizować spotkania z ich
przedstawicielami.

3.

Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi
wszystkich spraw zespołu.

4.

Samorząd uczniowski może przedstawić radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we
wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów.

5.

Wszystkie organy zespołu mają prawo do swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach
swoich kompetencji.

6.

Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał organów zespołu niezgodnych z przepisami prawa. W takim
przypadku, w terminie 2 tygodni uzgadnia sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem sporu.
W przypadku braku uzgodnienia przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia komisji mediacyjnej, o której mowa
w ust.7.

7.

W razie pojawienia się konfliktu pomiędzy organami szkoły powołuje się komisję mediacyjną, w skład
której wchodzi po jednym przedstawicielu z każdego organu. Jeżeli spór nie zostanie rozwiązany
przekazuje się sprawę do rozpatrzenia zgodnie z kompetencjami do organu nadzoru pedagogicznego lub
organu prowadzącego jednostkę.
Rozdział IV
UCZNIOWIE
§ 38
1.

Zespół umożliwia realizację prawa do nauki, spełniania obowiązku szkolnego oraz obowiązku rocznego
przygotowania przedszkolnego przez dzieci i młodzież zamieszkałą w jej obwodzie, którego granice są
określone uchwałą Rady Miejskiej we Frampolu.

2.

Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego oraz obowiązek szkolny jest spełniany przez dzieci
i młodzież zamieszkałą w obwodzie szkoły:
1) poprzez uczęszczanie do placówek Samorządowego Zespołu Szkolnego we Frampolu;
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2) poprzez uczęszczanie do innych publicznych szkół lub niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół
publicznych, w tym do szkół specjalnych;
3) w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych;
4) w ramach indywidualnego toku lub programu nauki realizowanego na wniosek rodziców za zgodą
dyrektora szkoły;
5) w ramach nauczania indywidualnego, obejmującego dzieci i młodzież, którym stan zdrowia
uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły;
6) w ramach nauki poza szkołą zgodnie z ustalonymi warunkami, realizowanej na wniosek rodziców za
zgodą dyrektora szkoły;
7) poprzez udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, w przypadku dzieci i młodzieży
upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim.
3.

Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym,
w którym kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 lat.

4.

W uzasadnionych przypadkach na wniosek rodziców i po zasięgnięciu opinii poradni psychologicznopedagogicznej dyrektor szkoły może:
1) zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą;
2) odroczyć spełnianie obowiązku szkolnego, nie dłużej jednak niż o jeden rok.

5.

Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek rozpoczyna
się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

6.

W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem
przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

§ 39
1.

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat, z zastrzeżeniem pkt. 1 i pkt. 2.
1) dziecko w wieku powyżej 7 roku życia posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola
nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat;
2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może uczęszczać dziecko, które ukończyło
2,5 roku.

2.

Przedszkole zapewnia dzieciom 6-letnim realizację obowiązkowego rocznego przygotowania
przedszkolnego.
1) obowiązek rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym
dziecko kończy 6 lat, w przypadku dziecka, o którym mowa w ust.1, pkt. 1, obowiązek ten
rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko
rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego.
2) rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi są zobowiązani do dopełnienia czynności związanych ze
zgłoszeniem dziecka do przedszkola oraz zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia;
3) niespełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji w trybie
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
4) przez niespełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego należy rozumieć
nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50%.

3.

Przedszkole, zgodnie z Konwencją Praw Dziecka, kieruje się zasadą dobra dziecka, wg której wszystkie
działania podejmowane są w najlepiej pojętym interesie dziecka oraz zgodnie z zasadą równości,
oznaczającą, że wszyscy wychowankowie, niezależnie od płci, koloru skóry, narodowości i wyznania mają
równe prawa i obowiązki.

4. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku
kalendarzowym kończy 6 lat z zastrzeżeniem pkt. 1 i pkt. 2.
1) dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny,
w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej;
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2) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną
poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
5.

Do klasy programowo wyższej w szkole podstawowej lub gimnazjum przyjmuje się ucznia na podstawie:
1) świadectwa ukończenia klasy niższej w 6 - letniej szkole podstawowej publicznej lub niepublicznej
o uprawnieniach szkoły publicznej oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń
odszedł;
2) świadectwa ukończenia klasy programowo niższej w gimnazjum publicznym lub niepublicznym
o uprawnieniach szkoły publicznej oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń
odszedł;
3) świadectwa wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa wydanego w Polsce, po
ustaleniu odpowiedniej klasy na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.

6.

Różnice programowe z przedmiotów objętych nauką w klasie, do której uczeń przechodzi, są uzupełniane
według zasad ustalonych przez nauczycieli danych przedmiotów.
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW
§ 40

1.

2.

Każde dziecko przebywające w przedszkolu ma prawo do:
1) życia i rozwoju - dziecko powinno mieć zagwarantowane warunki sprzyjające jego rozwojowi,
doskonaleniu jego umiejętności, pobudzania do aktywności, działania;
2) identyczności- dorośli powinni dziecko szanować, dawać mu wolność (pozwalać podejmować
decyzje, nie ograniczać jego aktywności twórczej, poznawczej itd.);
3) godności i nietykalności osobistej;
4) swobody wypowiedzi, wyrażania własnych opinii, sądów w sprawach, które go dotyczą;
5) swobody myślenia - dorośli nie mają prawa ingerować w ten proces, co najwyżej nadawać mu
kierunek zgodny z dobrem wychowanka, nie mogą manipulować nim (tzn. ukierunkowywać myślenia
dziecka w celu osiągnięcia konkretnego celu);
6) wolności od przemocy fizycznej lub psychicznej, wyzysku, nadużyć seksualnych i wszelkiego
okrucieństwa – nikt nie ma prawa znęcać się nad dzieckiem fizycznie ani psychicznie, wychowanek
musi mieć poczucie pełnego bezpieczeństwa;
7) ochrony zdrowia – personel przedszkola ma obowiązek dbać o zdrowie fizyczne i psychiczne dziecka;
8) wypoczynku i czasu wolnego – nauczyciel ma obowiązek zorganizować zajęcia tak, aby w ich trakcie
znalazł się czas wolny do wykorzystania przez dziecko zgodnie z jego decyzją, a także by dziecko
miało możliwość efektywnego wypoczynku;
9) korzystania z dóbr kultury - dziecko powinno mieć zapewniony dostęp do kultury (wystawy,
przedstawienia teatralne, spektakle filmowe, spotkania z literaturą i czasopiśmiennictwem dla dzieci,
itd.), która jest nieodłącznym aspektem rozwoju;
10) prawo do informacji - dorośli mają obowiązek dostarczać dziecku informacje o otaczającym świecie
w formie dostosowanej do wieku i możliwości intelektualnych odbiorcy;
11) prawo do znajomości swoich praw - dzieci powinny mieć świadomość swoich praw i umieć z nich
korzystać;
12) prawo do specjalistycznej opieki - osoby tworzące personel przedszkola muszą być kompetentne,
odpowiednio przeszkolone i przygotowane wszechstronnie do pełnienia swoich funkcji;
13) życzliwego i podmiotowego traktowania - dziecko musi być w pełni akceptowanym członkiem
społeczności przedszkolnej, który ma swoją autonomię (indywidualny rozwój), prawo podejmowania
decyzji, swobody, spontaniczności oraz przeżywania świata i przeżywania siebie;
14) prawo do bycia tym, kim jest.
Uczeń ma prawo do:
1) poszanowania swej osobowości, godności, przekonań i własności;
2) wolności wypowiadania się, wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły,
a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób;
3) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie kształcenia i wychowania;
4) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny umysłowej;
5) opieki wychowawczej i stworzenia warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo,
ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;
6) zapoznania się z programami nauczania poszczególnych przedmiotów na lekcjach wprowadzających;
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7) rozwijania swych zainteresowań i zdolności na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych;
8) sprawiedliwej, umotywowanej i jawnej oceny ustalonej na podstawie znanych kryteriów, zgodnych ze
szkolnym systemem oceniania;
9) powiadamiania go o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości, z co najmniej
tygodniowym wyprzedzeniem;
10) odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych oraz w czasie przerw świątecznych i ferii;
11) uzyskania różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
12) korzystania z opieki zdrowotnej na warunkach określonych odrębnymi przepisami;
13) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki
podczas zajęć lekcyjnych;
14) uczestnictwa i udziału w organizowaniu imprez kulturalnych, oświatowych, sportowych
i rozrywkowych na terenie szkoły lub organizowanych przez szkołę poza jej terenem;
15) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach
działających w szkole;
16) nauki religii w szkole na podstawie deklaracji rodziców lub opiekunów.
§ 41
1.

W szczególnych przypadkach uczeń ma prawo, ze względu na stan zdrowia, na podstawie orzeczenia
poradni psychologiczno-pedagogicznej, do nauczania indywidualnego w domu.

2.

Każdy uczeń ma prawo do uzyskania pomocy w nauce ze strony nauczyciela, wychowawcy, samorządu
klasowego, rady rodziców - zarówno w przypadku zagrożenia oceną niedostateczną, jak i chęcią
ugruntowania i poszerzenia swoich wiadomości i rozwoju zainteresowań.

3.

W szczególnych przypadkach (dłuższa, usprawiedliwiona nieobecność ucznia) uczeń ma prawo do
korzystania z indywidualnych konsultacji z nauczycielem w czasie wspólnie uzgodnionym.
§ 42

1.

Każde dziecko przebywające w przedszkolu ma obowiązek:
1) stosowania się do norm i zwyczajów panujących w przedszkolu;
2) wykonywania poleceń nauczycieli i innych pracowników przedszkola;
3) szanowania sprzętów i zabawek;
4) poszanowania praw rówieśników w tym prawa do wspólnej zabawy;
5) rozwiązywania konfliktów bez używania przemocy;
6) bezwzględnego podporządkowania się nakazom dotyczącym zasad bezpieczeństwa podczas pobytu
w przedszkolu, w ogrodzie, podczas spacerów i wycieczek;
7) kulturalnego zachowania, używania form grzecznościowych, życzliwego traktowania pracowników
przedszkola i rówieśników.

2.

Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w statucie szkoły, a zwłaszcza:
1) systematycznie uczęszczać na zajęcia edukacyjne wynikające z planu zajęć i nie spóźniać się,
rzetelnie przygotowywać się do zajęć i aktywnie w nich uczestniczyć, odrabiać prace polecone przez
nauczyciela do wykonania w domu;
2) aktywnie uczestniczyć w realizacji projektu edukacyjnego w 3-letnim cyklu nauki w gimnazjum
3) zachowywać należytą uwagę w czasie zajęć lekcyjnych, nie rozmawiać z innymi uczniami, zabierać
głos, gdy zostanie do tego upoważniony przez nauczyciela;
4) rozwijać swoje umiejętności i starać się o uzyskanie jak najwyższej oceny własnego zachowania;
5) dbać o kulturę słowa w szkole i poza nią, godnie reprezentować szkołę;
6) odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły;
7) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników
szkoły;
8) szanować i ochraniać przekonania i własność innych osób;
9) przeciwstawiać się przejawom brutalności;
10) chronić własne życie i zdrowie;
11) przeciwdziałać zagrożeniom życia i zdrowia innych;
12) przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
13) zachowywać zasady higieny osobistej i higieny otoczenia;
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14) traktować wybory do władz samorządu uczniowskiego z całą powagą, aby funkcje w nich objęły
osoby godne zaufania i odpowiedzialne, respektować uchwały władz samorządu uczniowskiego;
15) przestrzegać bezwzględnego zakazu korzystania z telefonów komórkowych i innych prywatnych
urządzeń elektronicznych odtwarzających i zapisujących dźwięk i obraz na terenie szkoły; używanie
telefonów komórkowych przez uczniów w sytuacjach uzasadnionych (ważne sprawy rodzinne,
problemy zdrowotne) może odbywać się tylko przed lub po zajęciach lekcyjnych lub podczas przerw,
telefon podczas zajęć lekcyjnych ma być wyłączony; posiadanie telefonu w sytuacjach szczególnie
uzasadnionych należy zgłosić wcześniej do wychowawcy; uczeń w pełni odpowiada za posiadanie
telefonu na terenie szkoły;
16) dbać o ład i porządek oraz wspólne dobro szkoły i jej estetyczny wygląd;
17) uzupełniać braki wynikające z absencji;
18) prowadzić starannie zeszyt i sumiennie wykonywać prace domowe zgodnie z wymaganiami
nauczycieli;
19) przestrzegać regulaminów pomieszczeń szkolnych wynikających ze specyfiki ich przeznaczenia;
20) zgłaszać niezwłocznie nauczycielowi wszystkie uszkodzenia sprzętu szkolnego lub pomocy
dydaktycznych.
3.

Uczniom zabrania się wnoszenia na teren szkoły środków zagrażających życiu i zdrowiu.

4.

Uczniowie mają obowiązek szanować sprzęt szkolny oraz wyposażenie klas i innych pomieszczeń.
Za wyrządzoną szkodę odpowiadają materialnie rodzice ucznia, który ją wyrządził lub rodzice grupy
uczniów przebywających w czasie i miejscu jej dokonania, w przypadku ukrywania przez nich sprawcy.

5.

Dyżurni klasowi dbają o przygotowanie sali do lekcji oraz kontrolują jej stan po skończonych zajęciach.
O zauważonych szkodach powiadamiają dyżurującego nauczyciela.

6.

W okresie ustalonym przez dyrekcję szkoły, każdy uczeń ma obowiązek korzystać z szatni. W szatni nie
wolno przebywać dłużej niż wymaga tego zmiana odzieży.

7.

Uczniowie nie mogą opuszczać terenu szkoły podczas przerw.

8.

Zwolnienie z lekcji może nastąpić wyłącznie na pisemną lub osobistą prośbę rodzica.

9.

Uczeń ma obowiązek usprawiedliwić każdą nieobecność niezwłocznie po przyjściu do szkoły, nie później
jednak niż do tygodnia, licząc od dnia powrotu do szkoły. Po tym terminie nieobecności uznawane są przez
wychowawcę za nieusprawiedliwione. Usprawiedliwienia nieobecności ucznia dokonują rodzice osobiście
lub w formie pisemnego oświadczenia z czytelnym podpisem rodzica. Dokumentem usprawiedliwiającym
nieobecność ucznia na zajęciach jest także zaświadczenie lekarskie.

10. W przypadku naruszenia przez ucznia zasad korzystania z telefonów komórkowych lub innego sprzętu
elektronicznego na terenie szkoły, wyżej wymieniony sprzęt zostanie zdeponowany w sekretariacie szkoły.
Osobą uprawnioną do odebrania zdeponowanego sprzętu jest rodzic ucznia lub opiekun prawny.
§ 43
3.

Każdy uczeń posiada strój galowy, który ma obowiązek nosić w czasie:
1) uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego;
2) grupowych lub indywidualnych wyjść poza teren szkoły w charakterze reprezentacji szkoły;
3) imprez okolicznościowych, jeżeli taką decyzję podejmie wychowawca klasy lub rada pedagogiczna.

4.

Przez strój galowy należy rozumieć:
1) dla dziewcząt - ciemna (granatowa lub czarna) spódnica i biała bluzka;
2) dla chłopców - ciemne (granatowe lub czarne) spodnie i biała koszula.

5.

Ubiór codzienny ucznia stanowi strój dowolny, przy zachowaniu następujących ustaleń:
1) w doborze rodzaju fryzury, biżuterii należy zachować umiar pamiętając, że szkoła jest miejscem
pracy;
2) na terenie budynku szkolnego uczeń zobowiązany jest nosić obuwie zamienne (z jasną podeszwą) nie
zagrażające zdrowiu;
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3) uczeń ma obowiązek przestrzegać zasad higieny osobistej oraz estetyki, powinien dbać o schludny
wygląd.
6.

Wygląd zewnętrzny ucznia nie może mieć wpływu na oceny z przedmiotu.
§ 44

1.

Uczeń szczególnie zdolny ma specjalne potrzeby, które nauczyciel powinien rozpoznać i uwzględnić w toku
kształcenia i wychowania.

2.

Uczeń szkoły podstawowej lub gimnazjum wykazujący szczególne uzdolnienia i zainteresowania w danej
dziedzinie lub uzdolniony wszechstronnie może otrzymać zezwolenie na indywidualny program lub tok
nauki.

3.

Uczeń, który realizuje indywidualny program lub tok nauki:
1) może w ciągu roku szkolnego realizować program nauczania z zakresu, co najmniej dwóch klas;
2) może być zwolniony z obowiązku uczestniczenia w zajęciach przewidzianych planem nauczania dla
jego klasy;
3) może uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne dla klasy programowo wyższej, w tej lub innej
szkole, w szkole wyższego stopnia albo realizować program we własnym zakresie;
4) jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego.

4.

Realizowanie indywidualnego programu lub toku nauki nie może spowodować obniżenia wymagań
edukacyjnych wynikających ze szkolnego zestawu programów dla danej klasy.
§ 45

1.

Szkoła szczególną opieką otacza uczniów niepełnosprawnych, niepełnosprawnych intelektualnie, słabych
(niemogących sprostać wymaganiom edukacyjnym) poprzez:
1) rewalidację indywidualną;
2) organizowanie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych;
3) indywidualne podejście do ucznia, dążenia do poznania go, jako osoby, do poznania jego potrzeb
i zainteresowań;
4) organizowanie pomocy innych uczniów;
5) okazywanie stałej troski o ucznia, utwierdzanie go w poczuciu własnej wartości;
6) szeroko pojęte motywowanie go przez:
a) dostosowanie zadań do indywidualnych możliwości ucznia,
b) stwarzanie szans na podejmowanie przez ucznia ryzyka bez strachu przed niepowodzeniem,
c) powiązanie zadań szkolnych bezpośrednio z osobistymi potrzebami i zainteresowaniami ucznia,
d) dostosowanie poziomu trudności do możliwości ucznia, tak aby mógł on liczyć na ich pokonanie,
e) podkreślanie wagi i walorów osiągnięć, zauważanie ich,
f) nagradzanie osiągnięć ucznia oraz zachęcanie go, aby sam siebie nagradzał i był dumny z tego,
czego dokonał,
g) wyrabianie u ucznia pozytywnego obrazu samego siebie i uczenie umiejętności wzajemnego
dzielenia się pozytywnymi odczuciami,
h) tworzenie klimatu wsparcia społeczno-emocjonalnego, w którym wszyscy uczniowie są doceniani
i szanowani.

2.

Wobec ucznia z dysleksją szkoła:
1) podejmuje wczesną diagnozę dysleksji;
2) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla ucznia i rodziców;
3) na bieżąco współpracuje z rodzicami i poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

3.

W przypadku ucznia przewlekle chorego szkoła:
1) zapewnia dziecku właściwe warunki rozwoju i społecznego przystosowania;
2) organizuje warsztaty integracyjne;
3) stosuje indywidualne podejście do ucznia, dążenia do poznania go, jako osoby, do poznania jego
potrzeb i zainteresowań;
4) organizuje zajęcia rewalidacyjne i dydaktyczno – wyrównawcze;
5) wspiera w uzupełnianiu zaległości powodowanymi nieobecnościami w szkole;
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6) współpracuje z rodzicami i lekarzem leczącym ucznia;
7) uwzględnia w działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wpływ leków na
organizm chorego dziecka.
§ 46
NAGRODY I KARY
1.

Za rzetelną naukę i wzorową postawę, za wybitne osiągnięcia, za dzielność i odwagę oraz pracę nad sobą
uczeń może otrzymać wyróżnienia i nagrody.

2.

Celem nagradzania jest wychowawcze oddziaływanie na uczniów, a w szczególności:
1) wzmocnienie postępowania pozytywnego, zachęcenie do solidnej nauki i do zachowań znajdujących
uznanie w grupie;
2) orientowanie uczniów w oczekiwaniach i wymaganiach nauczyciela i wychowawcy;
3) zachęcanie do powtarzania określonych zachowań;
4) dostarczenie nagrodzonemu pozytywnych przeżyć emocjonalnych, które korzystnie wpływają na
osobowość.

3.

Szkoła przypisuje nagrodom większą skuteczność wychowawczą niż karom.

4.

Nagrody są zindywidualizowane i osiągalne przez uczniów wyróżniających się różnorodnymi
uzdolnieniami.

5.

W szkole można stosować następujące rodzaje nagród:
1) werbalna aprobata zachowań stosowana w sposób spontaniczny (pochwała, zachęta, uznanie);
2) przydzielanie funkcji i ról;
3) oficjalna pochwała udzielona przez nauczyciela wychowawcę na forum klasy;
4) oficjalna pochwała udzielona przez dyrektora na forum szkoły;
5) pisemna aprobata zachowań (dyplom uznania, list pochwalny skierowany do rodziców);
6) wręczanie upominków, nagród rzeczowych, książek z odpowiednią dedykacją;
7) nagrody symboliczne (odznaki honorowe, zapis do kroniki szkolnej, fotografia pamiątkowa itp.);
8) świadectwo szkolne promocyjne lub świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem, z zastrzeżeniem
ust.8.

6.

Osobami uprawnionymi do nagradzania są:
1) dyrektor - do stosowania nagród wymienionych w ust.5, pkt.4-8;
2) wychowawca - do stosowania nagród wymienionych w ust.5, pkt.1-3, 6-7;
3) nauczyciele - do stosowania nagród wymienionych w ust.5, pkt.1-2 i 6;

7.

Wniosek o nagrodzenie szczególnie wyróżniającego się ucznia mogą składać:
1) nauczyciele, rada pedagogiczna, dyrektor szkoły, rodzice i rada rodziców, organizacje
i stowarzyszenia działające w szkole, samorząd uczniowski - do nauczyciela wychowawcy ucznia;
2) nauczyciele, rada pedagogiczna, wychowawca, rodzice i rada rodziców, organizacje i stowarzyszenia
działające w szkole, samorząd uczniowski - do dyrektora.

8.

Szczegółowe warunki i sposób oceniania określają Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum we Frampolu.
§ 47

1.

Uczeń dopuszczający się świadomego, celowego naruszenia statutu lub innych szkolnych nakazów może
zostać ukarany.

2.

Celem karania jest wychowawcze oddziaływanie na uczniów, a w szczególności:
1) moralna i społeczna odnowa ucznia naruszającego prawo;
2) ochrona uczniów przed zagrożeniem zdrowia i życia oraz złym wpływem;
3) przywrócenie wiary w autorytet prawa szkolnego;
4) potwierdzenie ważności reguł moralnych naruszonych przez wykroczenie.
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3.

Kary są w dyscyplinowaniu i wychowaniu uczniów czynnikiem drugorzędnym. Przed wymierzeniem kary
uczeń ma prawo do złożenia wyjaśnień.

4.

Nauczyciele i wychowawcy w stosowaniu kar powinni kierować się następującymi zasadami:
1) przed ukaraniem ucznia należy dokładnie rozpoznać okoliczności, w jakich doszło do naruszenia
prawa (wpływ grupy itp.) i znaleźć sposób umożliwiający sprawcy zmianę nagannego stylu życia;
2) karę należy stosować wstrzemięźliwie;
3) karę może wymierzać tylko osoba obdarzona autorytetem – samosąd jest zabroniony;
4) do każdego ucznia naruszającego szkolne prawo należy podchodzić indywidualnie i dostosowywać
karę do niego, a nie do popełnionego czynu;
5) stosowane kary nie mogą naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia;
6) wina musi być oczywista lub udowodniona – należy również wyjaśnić uczniowi za co i dlaczego jest
karany;
7) siła kary powinna być proporcjonalna do wykroczenia;
8) karanie nie może mieć charakteru odwetowego;
9) za jedno wykroczenie można ukarać tylko raz;
10) zastosowana kara powinna przynosić efekt; jeśli nie przynosi – należy zastosować inne działania (np.
kierować do poradni psychologiczno - pedagogicznej);
11) nie stosuje się karania ucznia, jeśli dokonał zabronionego czynu niezamierzenie – a jedynie w dobrej
wierze lub przez przypadek;
12) wymierzanie bardziej surowej kary nie powinno następować bezpośrednio po wykroczeniu – muszą
opaść emocje negatywne (złość, gniew).

5.

Dopuszczalnymi formami karania wychowawczego w szkole są:
1) werbalna dezaprobata zachowań stosowana w sposób spontaniczny (zwrócenie uwagi, upomnienie);
2) obowiązek zapoznania się ze skutkami swego wykroczenia;
3) werbalna dezaprobata zachowań stosowana w sposób oficjalny (ostrzeżenie);
4) oficjalna nagana
5) obowiązek rekompensaty (zadośćuczynienia) wyrządzonego zła:
a) moralna (przeproszenie),
b) materialna (naprawienie lub odkupienie zniszczonej rzeczy),
6) czasowa izolacja (wykluczenie z zabawy, przesadzenie do innej ławki itp.);
7) rozmowa wychowawcza;
8) rozmowa wychowawcza w obecności rodzica;
9) ograniczenie czasowe uprawnień ucznia - stosowane, gdy uczeń ma określone prawa i przywileje;
zakaz uczestniczenia w imprezach;
10) nagana udzielona przez wychowawcę na forum klasy;
11) nagana udzielona przez dyrektora zespołu na forum szkoły;
12) przeniesienie do równoległej klasy;
13) przeniesienie do innej szkoły.

6.

Obowiązek rekompensaty wyrządzonego zła może być stosowany łącznie z innymi karami.

7.

Osobami uprawnionymi do wymierzania kar są:
1) dyrektor - do stosowania kar wymienionych w ust.5, pkt.11-13;
2) wychowawca - do stosowania kar wymienionych w ust.5, pkt.7-10;
3) nauczyciele - do stosowania kar wymienionych w ust.5, pkt.1-6.

8.

Wniosek o ukaranie ucznia łamiącego szkolne prawo mogą składać:
1) nauczyciele, rada pedagogiczna, dyrektor, rodzice i rada rodziców oraz samorząd uczniowski - do
wychowawcy ucznia;
2) nauczyciele, rada pedagogiczna, nauczyciel wychowawca, rodzice i rada rodziców oraz samorząd
uczniowski - do dyrektora.

9.

Osoby uprawnione do wymierzania kary mogą:
1) odstąpić od jej wymierzenia;
2) czasowo zawiesić;
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3) ograniczyć zakres lub czas jej stosowania wobec ucznia łamiącego prawo, w przypadku stwierdzenia
okoliczności łagodzących (popełnienie wykroczenia pod przymusem, samoobrona, niezdolność do
właściwego osądzenia swego postępowania, niesprzyjająca atmosfera w rodzinie itp.).
10. Zrealizowana kara wymazuje winę.
§ 48
W przypadku popełnienia przez ucznia czynu karalnego ściganego z urzędu dyrektor niezwłocznie zawiadamia
o tym Prokuratora lub Policję oraz podejmuje czynności nie cierpiące zwłoki, aby nie dopuścić do zatarcia
śladów i dowodów popełnienia przestępstwa.
§ 49
1.

Uczeń niepełnoletni gimnazjum może być skreślony z listy uczniów jedynie w wypadku podjęcia przez
Lubelskiego Kuratora Oświaty decyzji o przeniesieniu go do innej szkoły.

2.

Dyrektor może wystąpić do Lubelskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej
szkoły w przypadku, gdy uczeń:
1) notorycznie łamie przepisy regulaminu szkolnego, otrzymał kary przewidziane w regulaminie,
a stosowane środki zaradcze nie przynoszą pożądanych efektów;
2) wpływa demoralizująco na innych uczniów;
3) zachowuje się w sposób agresywny, zagrażający zdrowiu i życiu innych uczniów;
4) dopuszcza się czynów karalnych ściganych z urzędu, np. kradzieże, wymuszenia, zastraszanie, gdy
zastosowane wcześniej kary niższego stopnia, nie przyniosły oczekiwanych rezultatów.

2.

O przeniesienie ucznia do innej szkoły wnioskuje się, gdy zmiana środowiska wychowawczego może
korzystnie wpłynąć na postawę ucznia.

3.

Wniosek dyrektora, o którym mowa w ust. 1, następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej.

4.

Skreślenie pełnoletniego ucznia z listy uczniów może nastąpić, gdy uczeń
1) nie uczęszcza do szkoły, jego nieobecności na zajęciach edukacyjnych w kolejnych trzech miesiącach
przekraczają połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia i są nieusprawiedliwione;
2) nagminnie wagaruje a szkoła wyczerpała wszystkie środki wychowawcze i dyscyplinujące w stosunku
do niego przewidziane Statutem;
3) jest sprawcą uporczywych aktów agresji i poszkodowani nie chcą składać wniosków o ściganie,
a szkoła wyczerpała wszelkie środki wychowawcze i dyscyplinujące.

5.

Skreślenie pełnoletniego ucznia z listy uczniów może nastąpić, jeżeli zachodzi jeden lub więcej przypadków
opisanych w ust. 1, pkt 1-3.
§ 50

1.

Od nałożonej przez nauczyciela lub wychowawcę kary uczeń, jego rodzice lub przedstawiciele samorządu
uczniowskiego mogą, w formie pisemnej, odwołać się do dyrektora w terminie 2 dni od dnia uzyskania
kary.

2.

Dyrektor w porozumieniu z przewodniczącym samorządu uczniowskiego, a w szczególnych przypadkach
z powołanymi przez siebie przedstawicielami rady pedagogicznej, rozpatruje odwołanie w ciągu 3 dni
i postanawia:
1) oddalić odwołanie podając pisemne uzasadnienie;
2) odwołać karę;
3) zawiesić warunkowo wykonanie kary.

3.

Od decyzji podjętej przez dyrektora zespołu odwołanie nie przysługuje.

4.

Zaistniałe spory między rodzicami ukaranego ucznia a nauczycielami i wychowawcą rozstrzyga dyrektor.
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§ 51
O przyznanych uczniowi nagrodach oraz zastosowanych wobec niego karach wychowawca klasy powiadamia
rodziców ucznia.
§ 52
Uczeń może być skreślony z listy uczniów przez dyrektora zespołu po ukończeniu 18 roku życia na własny
wniosek lub na wniosek rady pedagogicznej. Dyrektor skreśla ucznia z listy uczniów w drodze decyzji
administracyjnej.
§ 53
1.

Propozycje zmian dotyczących praw i obowiązków ucznia mogą zgłaszać nauczyciele, rodzice i uczniowie.

2.

Proponowane zmiany wymagają akceptacji rady pedagogicznej.

3.

Do przestrzegania praw ucznia zobowiązani są zarówno uczniowie, jak i nauczyciele, pracownicy zespołu
oraz rodzice.
§ 54

1.

W przypadku naruszenia praw ucznia może złożyć skargę:
1) uczeń;
2) rodzice ucznia;
3) nauczyciel wychowawca klasy lub inny nauczyciel;
4) samorząd uczniowski, rzecznik praw ucznia;
5) rada rodziców;
6) rada pedagogiczna.

2.

Skargę wymienioną w ust.1 można złożyć do dyrektora w terminie 7 dni od dnia, w którym wystąpiło
naruszenie praw ucznia.

3.

Skarga musi mieć formę pisemną i powinna zawierać: określenia naruszonego prawa, sposób naruszenia,
dane osoby naruszającej, datę i miejsce oraz opis sytuacji, w której doszło do naruszenia praw ucznia,
ewentualnie nazwiska świadków naruszenia.

4.

Dyrektor jest zobowiązany do bezzwłocznego, wnikliwego oraz bezstronnego rozpatrzenia skargi. W tym
celu powinien zbadać wszystkie okoliczności sprawy. W przypadku ciężkiego naruszenia praw ucznia
przez nauczyciela dyrektor może zawiesić nauczyciela w pełnieniu obowiązków na czas niezbędny do
pełnego wyjaśnienia zaistniałej sytuacji i złożyć wniosek o wszczęcie wobec niego postępowania
dyscyplinarnego.

5.

Po rozpoznaniu zaskarżonego naruszenia praw dyrektor postanawia:
1) oddalić skargę, w przypadku nie stwierdzenia naruszenia praw ucznia;
2) podjąć niezbędne działania przywracające przestrzeganie naruszonych prawa ucznia;
3) wymierzyć winnemu naruszeń praw ucznia karę porządkową;
4) poinformować Lubelskiego Kuratora Oświaty o popełnieniu czynu uzasadniającego nałożenie kary
dyscyplinarnej.

6.

Od decyzji dyrektora osoby wymienione w ust.1 mogą odwołać się do Lubelskiego Kuratora Oświaty
w terminie 14 dni.

7.

Złożenie skargi nie wpływa na ocenę ucznia w szkole.
Rozdział V
ZADANIA NAUCZYCIELI I INNYCH PRACOWNIKÓW ZESPOŁU
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§ 55
1.

W zespole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników obsługi.

2.

Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1, określają odrębne
przepisy.
§ 56

Nauczyciel planuje i prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za
jakość i wyniki tej pracy, a także za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
§ 57
1.

Do zadań nauczyciela należy w szczególności:
1) realizowanie obowiązujących w szkole programów nauczania oraz programu wychowawczego
i programu profilaktyki szkoły;
2) prawidłowej organizacji procesu dydaktycznego;
3) wspierania rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań;
4) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie kwalifikacji zawodowych;
5) systematyczne i obiektywne ocenianie pracy uczniów;
6) udzielanie pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych;
7) systematyczne prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania;
8) czynny udział w pracy rady pedagogicznej, realizowanie jej postanowień i uchwał;
9) współpraca z rodzicami;
10) współpraca z wychowawcami oraz powiadamianie ich odpowiednio wcześnie o grożącej uczniowi
ocenie niedostatecznej;
11) dbanie o pomoce dydaktyczne i inny sprzęt szkolny;
12) zapewnienie wszechstronnego bezpieczeństwa uczniom i dzieciom w czasie zajęć organizowanych
przez zespół, w tym reagowanie na wszystkie dostrzeżone sytuacje stanowiące zagrożenia
bezpieczeństwa uczniów, zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie szkoły, a w
razie potrzeby – do zawiadomienia pracownika obsługi szkoły o fakcie przebywania osób
postronnych, zawiadomienie dyrektora o wszelkich dostrzeżonych na terenie szkoły zdarzeniach
noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia uczniów;
13) znajomość, przestrzeganie i stosowanie wewnątrzszkolnych zasad oceniania, o których mowa
w Rozdziale VIII;
14) realizowanie zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania
uczniów.
§ 58

1.

Obowiązkiem nauczyciela jest współdziałanie z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania
i profilaktyki.

2.

Nauczyciel zaspokaja prawo rodziców do:
1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w klasie i szkole;
2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz
przeprowadzania egzaminów oraz dokumentów szkolnych;
3) wglądu do sprawdzonych i ocenionych prac kontrolnych dziecka;
4) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego postępów w nauce i zachowaniu;
5) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka;
6) wyrażania i przekazywania organom sprawującym nadzór pedagogiczny opinii na temat szkoły;
7) zagwarantowania dyskrecji w sytuacjach tego wymagających.

3.

Nauczyciel zobowiązany jest do poinformowania uczniów oraz rodziców o wymaganiach edukacyjnych,
wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, kryteriach oraz o sposobach sprawdzania
osiągnięć edukacyjnych uczniów, uzgodnionych w zespołach przedmiotowych, a także o możliwości
poprawienia oceny, o formach odwoławczych od oceny, z którą uczeń się nie zgadza.
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NAUCZYCIEL DYŻURNY
§ 59
1.

Wszystkich pracowników pedagogicznych szkoły obowiązuje sprawowanie dyżurów nauczycielskich.

2.

Dyżur nauczycielski jest integralną częścią procesu dydaktyczno - wychowawczego szkoły i wchodzi
w zakres podstawowych obowiązków nauczyciela.

3.

Obowiązkami nauczyciela dyżurującego w szczególności są:
1) bezwzględne przebywanie z uczniami w wyznaczonym rejonie dyżurowania, troska o bezpieczeństwo
i zdrowie uczniów;
2) eliminowanie wszystkich sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu uczniów, wydawanie zakazów
i egzekwowanie ich wykonania przez uczniów:
a) zakazuje biegania w budynku szkoły, spędzania przerw na schodach, w sanitariatach oraz
w zakamarkach,
b) nie dopuszcza do samowolnego opuszczania budynku szkolnego (do sklepu, na ulicę, boisko, do
domu),
c) nie dopuszcza do niebezpiecznych zachowań;
3) czuwanie nad przebiegiem prac dyżurnych w pomieszczeniach szkolnych;
4) troska o kulturalne zachowanie się uczniów w czasie przerw, zwracanie szczególnej uwagi na
przejawy wandalizmu, przemocy fizycznej i uzależnień wśród uczniów;
5) udzielanie informacji uczniom, rodzicom i innym osobom;
6) rejestrowanie uczniów naruszających Statut zespołu;
7) udzielanie pierwszej pomocy;
8) natychmiastowe powiadamianie dyrektora zespołu o wypadkach uczniów.

4.

Nauczyciel dyżurny ma obowiązek niezwłocznie po dzwonku znaleźć się na swoim stanowisku i opuścić je
po dzwonku na lekcję, sprawdzając stan rejonu, w którym dyżurował (porządek, zniszczenia itp.).

5.

Przed rozpoczęciem dyżuru nauczyciel dyżurujący jest zobowiązany do sprawdzenia swojego miejsca
pracy pod względem bezpieczeństwa.

6.

Nauczyciel dyżurujący obowiązkowo i natychmiast zgłasza dyrektorowi zespołu zauważone zagrożenie,
którego nie jest w stanie sam usunąć.

7.

Nauczyciel dyżurujący nadzoruje i współpracuje z dyżurującymi uczniami.

8.

Nauczyciel dyżurujący nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa
i poinformowania o tym fakcie dyrektora.

9.

Nauczyciel dyżurujący jest cały czas czynny, nie zajmuje się sprawami postronnymi, jak: przeprowadzanie
rozmów z rodzicami, nauczycielami i innymi osobami oraz czynnościami, które przeszkadzają w rzetelnym
pełnieniu dyżurów.

10. Nauczyciel pełniący dyżur przyjmuje pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów w wyznaczonym
rejonie dyżurowania.

ZESPOŁY NAUCZYCIELSKIE
§ 60
1.

Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół oddziałowy.

2.

Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów mogą tworzyć zespoły przedmiotowe.
Nauczyciele mogą tworzyć także zespoły wychowawcze i problemowo - zadaniowe.
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3.

Rodzaje zespołów i ich skład osobowy na dany rok szkolny określa oraz je powołuje dyrektor przed
rozpoczęciem roku szkolnego. W uzasadnionych przypadkach dyrektor zespołu może powoływać zespoły
nauczycielskie w trakcie roku szkolnego.

4.

Pracą zespołu kieruje powołany przez dyrektora, na wniosek członków zespołu, przewodniczący zespołu.

5.

Zadaniami zespołu oddziałowego są:
1) opiniowanie programu z zakresu kształcenia ogólnego i wychowania przedszkolnego przed
dopuszczeniem do użytku w szkole;
2) współdziałanie w realizacji programów nauczania w danym oddziale;
3) współdziałanie w udzielaniu pomocy uczniom;
4) opiniowanie propozycji ocen zachowania uczniów przygotowanych przez wychowawcę oddziału.

6.

Zadaniami zespołu przedmiotowego są:
1) opiniowanie programu z zakresu kształcenia ogólnego i wychowania przedszkolnego przed
dopuszczeniem do użytku w szkole;
2) współdziałanie w realizacji programów nauczania i programów wychowania przedszkolnego;
3) opracowanie kryteriów oceniania uczniów i badanie ich osiągnięć;
4) opiniowanie opracowanych w szkole programów autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych;
5) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli;
6) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia.

7.

Zadania pozostałych zespołów określa dyrektor w trakcie ich powoływania.

8.

Zespoły oddziałowe oraz zespoły przedmiotowe rozwiązuje dyrektor na posiedzeniu rady pedagogicznej
podsumowującym rok szkolny - po przedstawieniu przez jej przewodniczących sprawozdań z działalności.

9.

Pozostałe zespoły rozwiązuje dyrektor po wykonaniu przez nie zadań, dla których zostały powołane oraz
po przedstawieniu przez przewodniczących sprawozdań z działalności.

NAUCZYCIEL WYCHOWAWCA
§ 61
1.

Do zadań nauczyciela wychowawcy należy w szczególności:
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do
życia w rodzinie i społeczeństwie;
2) otaczanie indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich uczniów;
3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole oraz między uczniami
a innymi członkami społeczności szkolnej;
4) utrzymywanie systematycznego kontaktu z rodzicami uczniów, udzielanie informacji, porad,
wskazówek ułatwiających rozwiązywanie problemów;
5) planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami różnych form życia zespołowego,
które rozwijają i integrują zespół;
6) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadnianie z nimi i koordynowanie
działań wychowawczych;
7) współpraca z opiekunami projektów edukacyjnych realizowanych przez uczniów powierzonej klasy;
8) kontrolowanie realizacji obowiązku szkolnego przez wychowanków, a w szczególności w zakresie
regularnego uczęszczania przez ucznia na zajęcia lekcyjne;
9) otaczanie opieką dzieci specjalnej troski;
10) pomaganie w organizacji i udział w życiu kulturalnym klasy;
11) dokonywanie oceny wyników nauczania i pracy wychowawczej klasy oraz przedkładanie
sprawozdania z postępów dydaktyczno - wychowawczych na posiedzeniach rady pedagogicznej;
12) systematyczne prowadzenie dokumentacji działalności wychowawczej i opiekuńczej.

2.

Wychowawca ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej poradni psychologicznopedagogicznej oraz innych właściwych placówek lub instytucji oświatowych i wychowawczych.

3.

Wychowawca utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:
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1) poznania ich i ustalenia potrzeb opiekuńczo - wychowawczych ich dzieci;
2) współdziałania z rodzicami w działaniach wychowawczych;
3) włączenia rodziców w życie klasy i szkoły.
4.

Wychowawca współdziała z rodzicami w sprawach wychowania i kształcenia uczniów. Formy
współdziałania:
1) zebrania klasowe organizowane przez nauczyciela, wychowawcę klasy:
a) organizacyjne w pierwszych dniach września,
b) klasyfikacyjne po zakończeniu I półrocza i przed końcem roku szkolnego,
c) wynikające z potrzeb, np. śródokresowa analiza wyników nauczania i zachowania;
2) indywidualne spotkania rodzica z nauczycielem wychowawcą klasy;
3) wyrażanie i przekazywanie nauczycielowi wychowawcy opinii na temat pracy szkoły przez rodzica.

5.

Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców o zasadach
oceniania zachowania, a w klasach realizujących projekt edukacyjnych o warunkach jego realizacji.

NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ
§ 62
1.

Nauczyciel bibliotekarz realizuje swoje zadania zgodnie z regulaminem biblioteki, w szczególności:
1) gromadzi, zgodnie z potrzebami czytelników, zbiory biblioteki, (czasopisma popularno-naukowe,
pedagogiczne, środki audiowizualne, dokonując ich ewidencji);
2) udostępnia zbiory biblioteczne w formie wypożyczeń indywidualnych i wypożyczeń na zajęcia do
klas oraz prowadzi niezbędną do tego celu dokumentację;
3) tworzy warunki do poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł oraz
efektywnego posługiwania się technologią informacyjną poprzez: udostępnianie słowników,
encyklopedii, albumów, leksykonów, atlasów;
4) rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania uczniów oraz wyrabia i pogłębia u uczniów nawyk
czytania i uczenia się poprzez:
a) organizowanie lekcji bibliotecznych,
b) organizowanie uroczystości bibliotecznych np. pasowanie na czytelnika,
c) organizowanie konkursów czytelniczych dla poszczególnych klas i konkursów plastycznych
o tematyce czytelniczej,
d) organizowanie wystaw bibliotecznych,
e) przygotowywanie gazetek ściennych o tematyce czytelniczej;
5) kształci kulturę czytelniczą oraz wdraża do poszanowania książki;
6) organizuje różnorodne działania rozwijające wrażliwość kulturową i społeczną;
7) udziela informacji bibliotecznych, bibliograficznych i tekstowych, informuje o nowych nabytkach lub
książkach szczególnie wartościowych;
8) systematycznie zabezpiecza zbiory przed zbyt szybkim zużyciem;
9) zapewnia bezpieczeństwo uczniom podczas przebywania w bibliotece i czytelni.

2.

Nauczyciel bibliotekarz przyjmuje odpowiedzialność za powierzone mienie.

3.

Tygodniowy czas pracy nauczyciela bibliotekarza ustala dyrektor na podstawie odrębnych przepisów.

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
§ 63
1.

Nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczo - dydaktyczną i opiekuńczą zgodnie z podstawą
programową wychowania przedszkolnego oraz wybranym programem wychowania przedszkolnego,
odpowiada za jej jakość i wyniki, szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.

2.

Nauczyciel zobowiązany jest:
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1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz funkcjami przedszkola:
dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa
dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;
2) wspierać każde dziecko w jego rozwoju;
3) dążyć w pełni do własnego rozwoju osobowego;
4) wychowywać dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej,
w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;
5) dbać o kształtowanie u dzieci postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju
i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.
3.

Do zakresu zadań nauczyciela należy:
1) współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa
rodziców do znajomości zadań wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego
oraz programu realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego
zachowania i rozwoju;
2) planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo - dydaktycznej i opiekuńczej zgodnie z podstawą
programową wychowania przedszkolnego, wybranym do realizacji programem wychowania
przedszkolnego oraz odpowiedzialność za jej jakość:
a) sposób planowania określają nauczycielki danej grupy,
b) nauczycielki zobowiązane są do sporządzania miesięcznych planów pracy grupy i przekazywania
ich do zatwierdzenia dyrektorowi w terminie do 26-go każdego miesiąca,
c) dopuszcza się możliwość tworzenia planów grupowych obejmujących okresy dwu lub
trzymiesięczne;
3) stosowanie nowoczesnych i twórczych metod nauczania i wychowania;
4) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie indywidualnego procesu
rozwojowego poszczególnych wychowanków i zabezpieczenie ich potrzeb rozwojowych dla potrzeb
ewentualnej wczesnej interwencji specjalistycznej oraz dokumentowanie tych obserwacji:
a) sposób prowadzenia obserwacji i jej dokumentowania należą do wyboru nauczyciela,
b) arkusz obserwacji zatwierdza dyrektor;
5) objęcie diagnozą pedagogiczną dziecka w roku poprzedzającym rozpoczęcie spełniania obowiązku
szkolnego;
6) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, jego zdolności i zainteresowań zgodnie z potrzebami;
7) eliminowanie przyczyn niepowodzeń u dzieci;
8) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej - zgodnie
z obowiązującymi przepisami;
9) ponoszenie odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu dziecka
w przedszkolu oraz poza jego terenem - w czasie imprez, spacerów i wycieczek;
10) planowanie własnego rozwoju zawodowego, systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji przez
aktywne uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego;
11) wykorzystywanie zdobytej wiedzy w twórczej pracy z dziećmi;
12) dbanie o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troszczenie się o estetykę
pomieszczeń;
13) współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno- pedagogiczną,
zdrowotną i inną;
14) realizowanie zaleceń dyrektora i osób kontrolujących placówkę;
15) branie czynnego udziału w pracach rady pedagogicznej, realizowanie jej postanowień i uchwał;
16) dbanie o prawidłową organizację pracy i przebieg procesu dydaktyczno - wychowawczego;
17) przestrzeganie tajemnicy służbowej zgodnie z pragmatyką nauczyciela;
18) wykonywanie powierzonych zadań zgodnie z harmonogramem oraz przyjętymi godzinami
zastępczymi;
19) realizowanie innych zadań zleconych przez dyrektora, a wynikających z bieżącej działalności
przedszkola.

4.

Nauczyciel ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej poradni psychologicznopedagogicznej oraz innych właściwych placówek lub instytucji oświatowych i wychowawczych.

5.

Nauczyciel wspomaga opiekę zdrowotną nad dzieckiem współpracując z lokalnym ośrodkiem zdrowia,
właściwymi lekarzami i innymi służbami medycznymi poprzez:
1) realizowanie ich zaleceń;
2) występowanie z inicjatywami mającymi na celu poprawę zdrowia dzieci.
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6.

Nauczyciel utrzymuje kontakt z rodzicami dzieci w celu:
1) poznania ich i ustalenia potrzeb opiekuńczo - wychowawczych ich dzieci;
2) współdziałania z rodzicami w działaniach wychowawczych;
3) włączenia rodziców w życie oddziału i szkoły.

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI
§ 64
1.

Zadaniem pracowników administracji i obsługi jest:
1) zapewnienie sprawnego działania szkoły;
2) utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości;
3) zapewnienie wszechstronnego bezpieczeństwa uczniom i dzieciom w czasie zajęć organizowanych
przez zespół, w tym reagowanie na wszystkie dostrzeżone sytuacje stanowiące zagrożenia
bezpieczeństwa uczniów, zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie szkoły,
a w razie potrzeby – do zawiadomienia dyrektora o fakcie przebywania osób postronnych;
4) zawiadomienie dyrektora o wszelkich dostrzeżonych na terenie szkoły zdarzeniach noszących
znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia uczniów.

2) Szczegółowy zakres obowiązków pracowników administracji i obsługi ustala dyrektor.

Rozdział VI
WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI
§ 65
1.

Do podstawowych praw rodziców (prawnych opiekunów) dziecka uczęszczającego do szkoły należą:
1) wychowywanie dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, w tym do wychowywania religijnego
i moralnego;
2) bezpłatnej nauki dla dzieci w ramach zajęć obowiązkowych i nieobowiązkowych finansowanych
przez Urząd Miejski we Frampolu;
3) indywidualnej pomocy finansowej dla uczniów;
4) ochrony dzieci przed przemocą, okrucieństwem i demoralizacją.

2.

Rodzicom przysługuje, w związku ze spełnianiem przez dziecko obowiązku szkolnego, prawo do:
1) złożenia wniosku o przyspieszenie obowiązku szkolnego;
2) wystąpienie do dyrektora zespołu o spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego lub nauki poza
szkołą;
3) wystosowania wniosku o odroczenie spełniania obowiązku szkolnego;
4) wystąpienia z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki.

3.

Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka wynikających z ustawowego obowiązku szkolnego
należą:
1) dopełnienie czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;
2) zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
3) zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych;
4) zapewnienie dziecku, realizującemu obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, warunków
nauki określonych w zezwoleniu na spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza
szkołą.

4.

Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka uczęszczającego do oddziału przedszkolnego należy
również przyprowadzanie na zajęcia do oddziału przedszkolnego i odbieranie przez rodzica lub
upoważnioną przez niego dorosłą osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.
§ 66
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1.

Rodzice ucznia mają również indywidualne prawo do:
1) zapoznania się z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno - wychowawczymi w klasie i szkole;
2) informacji o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania;
3) poznania aktualnych wewnątrzszkolnych przepisów dotyczących oceniania, w tym oceniania
zachowania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów;
4) uzyskania informacji na temat warunków i sposobów realizacji projektu edukacyjnego;
5) wglądu do ocenionej pisemnej pracy kontrolnej ucznia;
6) uzasadnienia przez nauczyciela ustalonej oceny ucznia;
7) obniżenia uczniowi wymagań edukacyjnych w przypadkach uzasadnionych orzeczeniem poradni
psychologiczno-pedagogicznej;
8) uzgodnienia ze szkołą pozostawienia dziecka na drugi rok w tej samej klasie, w przypadku ucznia
klasy I – III szkoły podstawowej;
9) udzielania zgody na udział ucznia w zajęciach nieobowiązkowych oraz w wycieczkach i imprezach
poza terenem szkoły;
10) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów w nauce
i przyczyn trudności w nauce;
11) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swego dziecka.
Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz
opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od rodziców opłaty, bez względu na postać
i sposób przekazywania tych informacji.

2.

Większość indywidualnych praw rodziców rozstrzyganych jest w drodze decyzji administracyjnych
dyrektora. Od decyzji administracyjnej wydanej w pierwszej instancji rodzicom przysługuje odwołanie do
organu odwoławczego. Odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia.

3.

Rodzice ucznia mają zbiorowe prawo do:
1) udziału przedstawicieli rodziców w komisji konkursowej wybierającej dyrektora;
2) prawo do posiadania ustawowego organu – rady rodziców – reprezentującej interesy rodziców
(prawnych opiekunów) wobec szkoły;
3) prawo do uzyskania informacji o zamiarze likwidacji szkoły co najmniej 6 miesięcy przed terminem
likwidacji.
§ 67

1.

2.

Dla zapewnienia warunków osiągania jak najlepszych wyników kształcenia i wychowania uczniów
konieczna jest współpraca rodziców z organami szkoły. W ramach tej współpracy rodzice mają prawo do:
1) kontaktów z wychowawcą klasy i nauczycielami;
2) dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka i rodziny;
3) występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie szkoły;
4) wyrażania opinii dotyczących pracy szkoły i poszczególnych nauczycieli i ich przedstawiania
dyrektorowi oraz kuratorowi oświaty, bezpośrednio lub za pomocą swych reprezentantów.
Do obowiązków rodziców należy również:
1) wspieranie procesu nauczania i wychowania;
2) systematyczny kontakt z wychowawcą klasy;
3) aktywne uczestniczenie w stałych spotkaniach rodziców;
4) udzielanie w miarę swoich możliwości pomocy organizacyjnej i materialnej szkole;
5) wyrównywania finansowego lub naprawy ewentualnych szkód wyrządzonych umyślnie przez jego
dziecko w mieniu szkoły.
Rozdział VII
ORGANIZACJA ZESPOŁU
§ 68

1.

Struktura organizacyjna zespołu obejmuje
1) oddziały dzieci 3-4-5 letnich przedszkola;
2) oddziały dzieci 6 letnich – roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne;
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3) I etap edukacyjny – edukacja wczesnoszkolna w klasach I – III;
4) II etap edukacyjny – zajęcia edukacyjne w klasach IV – VI;
5) III etap edukacyjny – zajęcia edukacyjne w klasach I - III gimnazjum.
2.

Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii
zimowych i letnich określają odrębne przepisy.

3.

Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerwy wakacyjnej (lipiec i sierpień)
zatwierdzonej przez organ prowadzący w projekcie organizacyjnym na dany rok szkolny.

4.

W przedszkolu i w szkole obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy.
§ 69

1.

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz
organizacji szkoły opracowany przez dyrektora, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym
mowa w przepisach w sprawie ramowego planu nauczania.

2.

W arkuszu organizacji zespołu zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników zespołu łącznie
z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę
godzin nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych przez
Urząd Miejski we Frampolu.

3.

Arkusz organizacji zespołu dyrektor przedstawia do zaopiniowania radzie pedagogicznej i do zatwierdzenia
organowi prowadzącemu szkołę w terminie do 30 kwietnia każdego roku.
§ 70

1.

Dyrektor na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony
zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych – obowiązkowych
i nadobowiązkowych.

2.

Tygodniowy rozkład zajęć klas I - III szkoły podstawowej określa ogólny przydział czasu na poszczególne
edukacje wyznaczone planem nauczania; szczegółowy rozkład dzienny zajęć ustala nauczyciel, jeśli
samodzielnie prowadzi zajęcia lub wychowawca oddziału w przypadku, gdy zajęcia prowadzi większa
liczba nauczycieli.
§ 71

1.

Organizację pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej przedszkola określa ramowy rozkład dnia
ustalony przez dyrektora w porozumieniu z Radą Pedagogiczną z uwzględnieniem ram czasowych
wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz zasad ochrony zdrowia i higieny,
a także oczekiwań rodziców.

2.

Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem,
ustalają dla danego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci
oraz ram czasowych dla danej aktywności wskazanych w podstawie programowej wychowania
przedszkolnego.

3.

Dzienny czas pracy oddziału przedszkolnego przeznaczony na realizację podstawy programowej
wychowania przedszkolnego wynosi 5 godzin.

4.

Dzienny czas pracy oddziału przedszkolnego wraz ze świadczeniami przedszkola wykraczającymi ponad
realizację podstawy programowej ustalany jest na podstawie deklaracji rodziców przez organ prowadzący
na wniosek dyrektora zespołu i rady pedagogicznej i może wynosi do 9 godzin.

5.

Nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad oddziałem przedszkolnym planuje pracę z dziećmi,
opracowując miesięczne plany pracy w oddziale.
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6.

Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi nie mniej niż
5 godzin dziennie, przy czym:
1) co najmniej 1/5 czasu przeznacza się na zabawę swobodną,
2) co najmniej 1/5 (a w przypadku dzieci młodszych 1/4) - na pobyt na świeżym powietrzu,
3) najwyżej 1/5 czasu – na zajęcia zorganizowane, realizowane według wybranego programu
wychowania przedszkolnego,
4) 2/5 czasu przeznacza się na zajęcia opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne lub inne
zaproponowane przez nauczyciela.

7.

W przedszkolu mogą być organizowane na wniosek rodziców zajęcia dodatkowe.

8.

Organ prowadzący ustala wysokość opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne w czasie
przekraczającym obowiązkowy wymiar zajęć, tj. ponad 5 godzin dziennie oraz za wyżywienie.
§ 72

1.

Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie
nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem
nauczania zgodnym ze szkolnym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla
danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.

2.

W klasach IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum przyjmuje się, że liczba uczniów w oddziale ustalana
jest wytycznymi Organu Prowadzącego.

3.

Zajęcia edukacyjne w klasach I – III szkoły podstawowej są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej
niż 25 uczniów.

4.

Liczba uczniów w oddziale przedszkolnym nie może przekraczać 25.

5.

Nie tworzy się nowego oddziału przedszkolnego, jeżeli średnia liczba uczniów w każdym z tych oddziałów
byłaby niższa od 13.

6.

W szkole zajęcia z języków obcych, informatyki i wychowania fizycznego mogą odbywać się z podziałem
na grupy. Podział oddziałów na grupy lub tworzenie grup międzyoddziałowych ustala dyrektor na
podstawie odrębnych przepisów.
§ 73

1.

Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły, których wymiar określa ramowy
plan nauczania, są:
1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne;
2) dodatkowe zajęcia edukacyjne;
3) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów mających trudności
w nauce oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi,
które mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy;
4) nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne, prowadzone w systemie klasowo - lekcyjnym.

2.

Godzina lekcyjna w szkole podstawowej i gimnazjum trwa 45 minut, a w bibliotece - 60 minut.
W uzasadnionych przypadkach takich jak realizacja zajęć dydaktycznych w blokach tematycznych,
programów autorskich, eksperymentów dydaktycznych możliwe jest ustalenie innej długości trwania lekcji
i przerw. Wymaga to zgody dyrektora.

3.

Przerwy międzylekcyjne mogą trwać od 5 do 30 minut. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor.

4.

Czas trwania poszczególnych zajęć oraz przerw klasach I - III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia,
zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

5.

Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut; czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo - zajęcia
umuzykalniające, religia, język obcy - wynosi 15 - 30 minut.
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6.

Zajęcia w oddziale przedszkolnym odbywają się zgodnie z przyjętym rozkładem bez przerw, od momentu
przekazania dziecka przez rodzica lub dorosłego opiekuna do czasu jego odebrania.
§ 74

1.

Dyrektor powierza oddział przedszkolny opiece jednego lub dwóch nauczycieli, zwanych dalej
wychowawcą.

2.

Dyrektor powierza każdy oddział szkoły podstawowej lub gimnazjum opiece wychowawczej jednemu
z nauczycieli, zwanego dalej wychowawcą.

3.

Wychowawca, jeśli nie zajdą szczególne okoliczności – prowadzi dany oddział w ciągu całego etapu
edukacyjnego.

4.

Formy spełniania zadań wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz
warunków środowiskowych szkoły.

5.

Rodzice uczniów każdego oddziału mogą wystąpić do dyrektora z wnioskiem o zmianę wychowawcy.
Wniosek na piśmie wraz z uzasadnieniem, powinien być podpisany przez 2/3 rodziców danego oddziału.
Dyrektor jest zobowiązany do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i po zasięgnięciu opinii rady
pedagogicznej, poinformowania zainteresowanych o zajętym stanowisku w terminie 30 dni od otrzymania
wniosku.

6.

Dyrektor dokonuje zmiany nauczyciela wychowawcy przy niezbędnych zmianach kadrowych lub
w przypadku stwierdzenia dużych niedociągnięć w pracy wychowawczej. Dyrektor może również zawiesić
wychowawcę w czynnościach do czasu wyjaśnienia zaistniałych okoliczności.

7.

Na czas zawieszenia lub urlopu ciągłego wychowawcy trwającego powyżej 30 dni dyrektor wyznacza
zastępstwo.

8.

Zmiana wychowawcy może nastąpić również w przypadku, gdy wyrazi on na to zgodę lub sam złoży
rezygnację z tej funkcji.
§ 75

1.

Szkoła w miarę posiadanych możliwości organizuje zajęcia pozalekcyjne.

2.

Zakres i rodzaj zajęć pozalekcyjnych ustala corocznie dyrektor zespołu z uwzględnieniem potrzeb
i zainteresowań uczniów oraz możliwości organizacyjnych szkoły.

3.

Dla uczniów mających trudności w nauce i uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi
w stopniu lekkim szkoła organizuje indywidualne kształcenie i wychowanie, które stosownie do potrzeb
umożliwia naukę w dostępnym dla nich zakresie, usprawnianie zaburzonych funkcji, rewalidację
i resocjalizację.

4.

Dla uczniów wymienionych w ust.3, mogą być organizowane:
1) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - dla uczniów, którzy mają znaczne opóźnienia w uzyskaniu
osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej dla
danego etapu edukacyjnego;
2) zajęcia specjalistyczne:
a) korekcyjno-kompensacyjne - dla uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu
się, uniemożliwiające uzyskanie osiągnięć wynikających z podstawy programowej dla danego
etapu edukacyjnego,
b) socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym - dla uczniów z dysfunkcjami
i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne.

5.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, zajęcia specjalistyczne mogą
być prowadzone indywidualnie.
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6.

O objęciu ucznia zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi oraz specjalistycznymi decyduje dyrektor zespołu
za zgodą rodziców.

7.

Zajęcia wymienione w ust.1 i 4 mogą być prowadzone w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych.

8.

Udział ucznia w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych oraz zajęciach specjalistycznych trwa do czasu
zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej dla
danego etapu edukacyjnego lub złagodzenia bądź wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia
ucznia daną formą pomocy.

9.

O zakończeniu udzielania pomocy w formie określonej w ust. 8 decyduje dyrektor szkoły na wniosek
rodziców lub nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze lub zajęcia specjalistyczne.

10. Uczniowie wymienieni w ust. 3 mogą być kierowani do placówek specjalistycznych organizujących zajęcia
terapeutyczne, wyrównawcze i korekcyjne.
11. Objęcie ucznia zajęciami nieobowiązkowymi, zajęciami pozalekcyjnymi, zajęciami dydaktycznowyrównawczymi oraz zajęciami specjalistycznymi wymaga zgody rodziców.
§ 76
1.

Uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły obejmuje się
indywidualnym nauczaniem. Pisemny wniosek do dyrektora składają rodzice ucznia. Dyrektor
w porozumieniu z organem prowadzącym podejmuje decyzję na podstawie załączonego orzeczenia
o potrzebie indywidualnego nauczania wydanego przez zespół orzekający działający w publicznych
poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

2.

Uczniom pozbawionym całkowicie lub częściowo pomocy rodzicielskiej, a także uczniom niedostosowanym
społecznie szkoła organizuje opiekę i wychowanie na zasadach określonych w przepisach o pomocy
społecznej.
§ 77

1.

Na wniosek lub za zgodą rodziców dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i poradni
psychologiczno-pedagogicznej może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki,
wyznaczając nauczyciela - opiekuna.

2.

Z wnioskiem o zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki mogą wystąpić:
1) uczeń – z tym, że uczeń niepełnoletni za zgodą rodziców;
2) rodzice ucznia;
3) wychowawca klasy lub inny nauczyciel uczący zainteresowanego ucznia – za zgodą rodziców.

3.

Wniosek składa się za pośrednictwem wychowawcy klasy.

4.

Warunki i tryb udzielania zezwoleń, o których mowa w ust. 1, oraz organizację indywidualnego programu
lub toku nauki, ocenianie, klasyfikowanie i promowanie ucznia realizującego indywidualny program lub tok
nauki określają odrębne przepisy.

5.

Odmowa udzielania zezwoleń, o których mowa w ust. 1 następuje w drodze decyzji.
§ 78

1.

Religia jako szkolny przedmiot nieobowiązkowy jest prowadzona dla uczniów, których rodzice sobie tego
życzą:
1) życzenie wyrażane jest w najprostszej formie, nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym,
może natomiast zostać zmienione;
2) uczniowie nie korzystający z lekcji religii objęci są zajęciami opiekuńczo - wychowawczymi lub
przebywają pod opieką w bibliotece szkolnej;
3) nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy potwierdzone przez władze kościelne;
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4) nauczyciela religii zatrudnia dyrektor zespołu na podstawie imiennego, pisemnego skierowania
wydanego w przypadku Kościoła Katolickiego przez właściwego biskupa diecezjalnego lub
zwierzchników kościołów w przypadku innych wyznań;
5) nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedagogicznej, nie przyjmuje jednak obowiązków
wychowawcy klasy;
6) nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów, wcześniej ustalając
z dyrektorem zespołu termin i miejsce planowanego spotkania;
7) nauczyciel religii ma obowiązek wypełniania dziennika szkolnego;
8) nauka religii odbywa się w wymiarze określonym w szkolnym planie nauczania;
9) ocena z religii umieszczana jest na świadectwie szkolnym;
10) ocena z religii nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy;
11) ocena z religii jest wystawiana według wewnątrzszkolnego systemu oceniania przyjętego przez szkołę;
12) uczniowie uczęszczający na lekcje religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia z zajęć szkolnych w celu
odbycia rekolekcji wielkopostnych; dla pozostałych uczniów szkoła w tym czasie organizuje zajęcia
wychowawczo - dydaktyczne i opiekuńcze;
13) uczniowie są zobowiązani do odbywania rekolekcji wielkopostnych w parafii, na terenie, której
znajduje się szkoła, do której uczęszczają; za bezpieczeństwo uczniów na zajęciach rekolekcyjnych
odpowiedzialny jest nauczyciel religii;
14) nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii, w zakresie metodyki nauczania i zgodności z programem
prowadzi dyrektor zespołu oraz właściwi pracownicy nadzoru pedagogicznego.
2.

Szczegółowe warunki i sposób organizowania nauki religii w szkole określają odrębne przepisy.
§ 79

1.

W szkole działa biblioteka. Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną, pracownią ogólnoszkolną, służącą
realizacji potrzeb i zainteresowań nauczycieli, uczniów i rodziców. Biblioteka szkolna pełni też funkcję
informatycznego centrum multimedialnego (ICIM).

2.

Biblioteka szkolna udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć edukacyjnych zgodnie z organizacją
roku szkolnego. Czas otwarcia biblioteki określa tygodniowy rozkład zajęć opracowany na podstawie
zatwierdzonego arkusza organizacyjnego.

3.

Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie na podstawie zapisu w dzienniku lekcyjnym, nauczyciele, inni
pracownicy szkoły, rodzice uczniów na podstawie kart czytelniczych uczniów.

4.

Czytelnicy, opuszczający szkołę (pracownicy), zobowiązani są do przedstawienia w sekretariacie szkoły
zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki a wychowawcy klas
programowo najwyższych zobowiązani są do dopilnowania zwrotu wypożyczonych książek przez uczniów
do 10 czerwca ostatniego roku nauki.

5.

Czytelnicy korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki i inne dokumenty.

6.

W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki i innych materiałów czytelnik zobowiązany jest zwrócić
taką samą pozycję (w przypadku lektur) albo inną wskazaną przez bibliotekarza.

7.

Wszystkie wypożyczone materiały powinny być zwrócone przed końcem roku szkolnego.

8.

Biblioteka szkolna gromadzi dokumenty piśmiennicze (książki, czasopisma) i dokumenty niepiśmiennicze
(materiały audiowizualne, elektroniczne).

9.

Do zadań biblioteki należy:
1) gromadzenie, wypożyczanie oraz udostępnianie książek i innych źródeł informacji;
2) gromadzenie, wypożyczanie, udostępnianie oraz przekazywanie uczniom bezpłatnych podręczników,
materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych;
3) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych
źródeł z wykorzystaniem technologii informacyjno – komunikacyjnej;
4) wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się, jako sposobu zaspakajania
naturalnej ciekawości świata, odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji;
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5)
6)

organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.
prowadzenie pracy wychowawczej z uczniami wynikającej z realizacji szkolnych programów
wychowawczych poprzez włączanie się do działań z zakresu profilaktyki prozdrowotnej, ekologii,
przeciwdziałania uzależnieniom.

10. Wypełniając swoje zadania, biblioteka szkolna koordynuje swą pracę z uczniami, nauczycielami
i rodzicami (prawnymi opiekunami) oraz z innymi bibliotekami.
1) współpraca biblioteki szkolnej z uczniami obejmuje w szczególności:
a) rozwijanie kultury czytelniczej uczniów;
b) przygotowanie ich do samokształcenia;
c) przysposobienie czytelnicze w formie lekcji bibliotecznych;
d) pomoc w posługiwaniu się wydawnictwami encyklopedycznymi i słownikowymi;
e) indywidualne rozmowy z czytelnikami, pomoc w zakresie doboru literatury;
f) szkolne i międzyszkolne konkursy czytelnicze;
g) pomoc w korzystaniu z ICM;
2) współpraca biblioteki szkolnej z nauczycielami obejmuje w szczególności:
a) rozbudzanie i rozwijania potrzeb i zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie
u uczniów nawyku czytania i uczenia się;
b) współuczestniczenie w edukacji czytelniczej i medialnej uczniów;
c) przekazywanie informacji o stanie czytelnictwa uczniów i ich zainteresowaniach czytelniczych;
d) spotkania z nauczycielami różnych przedmiotów oraz w ramach prac zespołów przedmiotowych;
e) współdziałanie w tworzeniu warsztatu informacyjnego;
f) bieżące informacje o nowościach książkowych, współdziałanie w gromadzeniu księgozbioru;
3) współpraca biblioteki szkolnej z rodzicami obejmuje w szczególności:
a) przekazywanie informacji o pracy biblioteki za pośrednictwem wychowawców;
b) pomoc rodziców w realizacji zadań bibliotecznych;
c) indywidualne rozmowy z rodzicami, dotyczące wyborów czytelniczych ich dzieci;
4) współpraca biblioteki szkolnej z innymi bibliotekami obejmuje w szczególności:
a) kontakty z innymi bibliotekami szkolnymi, wymiana pomysłów, organizowanie zajęć i konkursów
czytelniczych;
b) współpraca z nauczycielami – bibliotekarzami w zakresie wymiany doświadczeń w ramach konferencji metodyczno – szkoleniowych.
11. Zasady korzystania z biblioteki określa Regulamin biblioteki szkolnej.
§ 80
1.

W zespole funkcjonuje stołówka szkolna.

2.

Zasady korzystania ze stołówki ustala dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną i radą rodziców.

3.

Wysokość opłaty wnoszonej przez ucznia za posiłki w stołówce szkolnej oraz zasady zwalniania z opłaty
uczniów wymagających szczególnej opieki określają odrębne przepisy.

§ 81
1.

Podczas zajęć poza terenem szkoły i na czas trwania wycieczek nauczyciele – organizatorzy korzystają
w miarę potrzeb z pomocy rodziców. Nie zmienia to zasady odpowiedzialności nauczyciela za
bezpieczeństwo wszystkich dzieci.

2.

Za bezpieczeństwo uczniów w czasie zbiórek harcerskich i zuchowych odpowiedzialni są instruktorzy
prowadzący drużyny i gromady.

3.

Za bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć pozalekcyjnych odpowiedzialna jest osoba prowadząca te
zajęcia.
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Rozdział VIII
WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW
§ 82
1.

Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;
2) zachowanie ucznia.

2.

Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach
w tym zakresie;
2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił
dobrze i jak powinien się dalej uczyć;
3) udzielanie uczniowi wskazówek w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce i zachowaniu
oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

3.

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez
ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych, ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i
dodatkowych zajęć edukacyjnych;
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych
zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
4) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz
rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
5) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
6) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach
w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia..

4.

Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie
uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez w2skazanie,
co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien się uczyć.

5.

Zasady oceniania z religii lub etyki regulują odrębne przepisy.

§ 83
1.

Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza.

2.

Każdy okres kończy się klasyfikacją – odpowiednio śródroczną oraz roczną.
§ 84

1.

Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców o:
1) wymaganiach edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów;
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia;
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 rodziców o:
1) zasadach oceniania zachowania uczniów;
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2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny zachowania
3.

Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny,
informuje uczniów i ich rodziców o warunkach realizacji projektu edukacyjnego .

4.

Przekazywanie rodzicom informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce, odbywa się na
wywiadówkach lub w czasie indywidualnych spotkań.
§ 85

1.

W klasach I – III ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna z zajęć edukacyjnych jest oceną opisową.

2.

Ocena opisowa ma na celu:
1) poznanie i uwzględnienie możliwości psychofizycznych dziecka, jego potrzeb i uzdolnień;
2) zauważenie wkładu pracy dziecka;
3) dowartościowanie każdego dziecka (dostrzeżenie jego mocnych stron);
4) zapoznanie dziecka z oceną, motywowanie i sprecyzowanie braków;
5) dostrzeganie postępów dziecka w konkretnych dziedzinach, z uwzględnieniem nauki i zachowania;
6) motywowanie do dalszej pracy;
7) pozwolić uwierzyć dziecku w jego możliwości;
8) obiektywność oceniania;
9) uświadomienie stopnia opanowania wiadomości i umiejętności;
10) wdrażanie do systematycznej pracy;
11) informowanie nauczyciela o efektywności stosowanych metod i organizacji pracy dydaktyczno –
wychowawczej.

3.

Ocena opisowa jest wystawiana na podstawie systematycznie prowadzonej oceny bieżącej, która informuje
o osiągnięciach i postępach w rozwoju uczniów. Oceny te dotyczą: edukacji polonistycznej,
matematycznej, muzycznej, plastycznej, społecznej, przyrodniczej, zajęć komputerowych, zajęć
technicznych, wychowania fizycznego, języka nowożytnego.

4.

Podsumowanie śródokresowej pracy ucznia może być przedstawione rodzicom w formie dowolnie
wybranej przez nauczyciela np.: listu, wykresu, krótkiej informacji pisemnej, ustnie.

5.

Bieżącą ocenę ucznia nauczyciel rejestruje (dokumentuje) dokonując zapisów:
1) w dzienniku lekcyjnym
2) w dzienniczku ucznia
3) na wytworach pracy ucznia
4) w zeszycie ucznia.

6.

Przy ocenianiu bieżącym w klasach I-III stosuje się:
1) krótkie wyrażenia np.: wspaniale, bardzo dobrze, ładnie, postaraj się, pomyśl, pracuj więcej;
2) umowne symbole graficzne np. „Uśmiech”, „Słoneczko”, „Chmurka”, ich stosowanie pełni rolę
wartościowania pracy ucznia;
3) symbole cyfrowe 1, 2, 3, 4, 5, 6.

7.

Symbole cyfrowe 1 - 6, nie opatrzone dodatkowym komentarzem, stosuje się wyłącznie jako zapis
w dzienniku lekcyjnym. Przyjmuje się następujące skróty słowne ocen cyfrowych:
1) ocena celująca (cel) – 6;
2) ocena bardzo dobra (bdb) – 5;
3) ocena dobra (db) – 4;
4) ocena dostateczna (dst) – 3;
5) ocena dopuszczająca (dop) – 2;
6) ocena niedostateczna (ndst) – 1.

8.

Klasyfikowanie śródroczne i roczne w klasach I – III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych
ucznia i przedstawieniu oceny w formie opisowej.
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9.

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

10. Oceny bieżące w klasach I – III uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
lub znacznym są ocenami opisowymi.
11. Klasyfikacja śródroczna i roczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub
znacznym w klasach I – III polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych i przedstawieniu jej
w formie oceny opisowej.
§ 86
1.

Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny
klasyfikacyjne ustala się w wg następującej skali:
1) celujący – 6, cel;
2) bardzo dobry – 5, bdb;
3) dobry – 4, db;
4) dostateczny – 3, dst;
5) dopuszczający – 2, dop;
6) niedostateczny – 1, ndst.

2.

Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny
klasyfikacyjne mogą być ocenami opisowymi.

3.

Oceny bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

4.

Klasyfikacja śródroczna i roczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
i znacznym polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych, z uwzględnieniem indywidualnego
programu edukacyjnego.
§ 87

1.

Wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów opracowują poszczególni nauczyciele w oparciu
o programy zawarte w szkolnym zestawie nauczania i podstawę programową kształcenia ogólnego.

2.

Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio
do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

3.

Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub
innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono poważne trudności w uczeniu się lub
deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym
z realizowanego programu nauczania.

4.

W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego
nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych
i edukacyjnych ucznia następuje na podstawie tego orzeczenia.

5.

W przypadku ucznia nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w ust. 3-4, który objęty jest
pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole dostosowanie wymagań edukacyjnych następuje na
podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych
możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów z zastrzeżeniem §13 ust.
4.

6.

Dyrektor szkoły na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub
specjalistycznej zwalnia ucznia z wadą słuchu, głęboką dysleksją oraz ucznia posiadającego orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego z nauki drugiego języka obcego. W przypadku
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zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny
klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona.
7.

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych
należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się
z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego - także
systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez
szkołę na rzecz kultury fizycznej.

8.

Pomiar osiągnięć edukacyjnych uczniów powinien być systematyczny, zgodny
realizacyjnymi programu nauczania i uwzględniać rozwój intelektualny ucznia.

z założeniami

§ 88
1.

Ustala się następujące formy kontroli wiedzy, umiejętności i kompetencji
1) ustne odpowiedzi na lekcji;
2) różnego typu prace domowe (np. wypracowania, notatki, recenzje, itp.);
3) indywidualne lub zespołowe opracowania i prezentacje referatów, doświadczeń, prac artystycznych;
4) pisemne prace kontrolne;
5) aktywność ucznia na lekcji;
6) sprawdziany wiedzy i umiejętności obejmujące szeroki zakres materiału programowego, np. po
zakończonym dziale;
7) cząstkowe kontrole stopnia opanowania materiału programowego obejmujące nie więcej niż 3
jednostki lekcyjne;
8) udział w konkursach i zawodach sportowych;
9) prowadzenie zeszytu przedmiotowego (jakość notatek, prac pisemnych, styl wypowiedzi pisemnych,
ortografia i estetyka).

2.

W kontroli bieżącej dopuszcza się stosowanie ocen wzmocnionych „+” lub osłabionych „–”. Dotyczy to
wszystkich ocen z wyjątkiem oceny niedostatecznej i celującej.

3.

Wszystkie oceny są obiektywne i jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców.

4.

Nauczyciel uzasadnia ustnie ustaloną ocenę, wskazując spełnienie bądź brak spełnienia przez ucznia odpowiednich wymagań edukacyjnych opracowanych przez nauczyciela.

5.

Na wniosek ucznia lub jego rodziców szkoła może udostępnić do wglądu dokumentację egzaminu
klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, sprawdzianu wiadomości i umiejętności przeprowadzonego w
wyniku wniesionych zastrzeżeń, protokół z prac komisji rozpatrującej zastrzelenia do rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania.

6.

Dokumentacja, o której mowa w ust. 5 udostępniana jest do wglądu na terenie szkoły w obecności
nauczyciela lub wyznaczonego pracownika szkoły. Dokumentacja nie może być wynoszona ze szkoły ani
też nie mogą być sporządzane kopie tej dokumentacji.

7.

Wgląd do dziennika lekcyjnego dotyczący ocen bieżących może być dokonany tylko w obecności
nauczyciela danych zajęć edukacyjnych lub wychowawcy.
§ 89

1.

W zakresie przeprowadzania sprawdzianów i różnorodnych prac kontrolnych wprowadza się następujące
ustalenia:
1) w ciągu tygodnia mogą się odbyć nie więcej niż 3 sprawdziany, przy czym nie więcej niż 1 dziennie;
2) wszystkie sprawdziany i prace kontrolne powinny być poprzedzone lekcją powtórzeniową
i zapowiedziane przynajmniej na tydzień przed ustalonym terminem;
3) nauczyciel zobowiązany jest podać uczniom zakres materiału programowego do planowanego
sprawdzianu;
4) poprawione i ocenione prace kontrolne nauczyciel udostępnia uczniom do wglądu nie później niż
w ciągu 2 tygodniu od terminu przeprowadzenia;
5) ocena powinna być uzasadniona przez nauczyciela ustnie lub pisemnie;
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6) jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie może pisać sprawdzianu z całą klasą, powinien to uczynić w ciągu
2 tygodni od przyjścia do szkoły;
7) cząstkowe sprawdziany tzw. „kartkówki” mogą być przeprowadzane bez wcześniejszego
zapowiadania, a uczniom udostępnione do wglądu w ciągu tygodnia;
8) uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną z pracy kontrolnej, może ją poprawić na własną prośbę termin uzgadnia z nauczycielem;
9) w ciągu półrocza nauczyciel przeprowadza co najmniej 2 prace kontrolne.
2.

Nauczyciel przedmiotu jest zobowiązany do przechowywania w szkole wszystkich sprawdzonych prac
kontrolnych i sprawdzianów do końca bieżącego roku szkolnego oraz udostępniania ich do wglądu:
1) uczniom podczas omawiania;
2) rodzicom podczas zebrań rodzicielskich, w czasie konsultacji lub w inny ustalony z rodzicami sposób.
§ 90

1.

Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia
edukacyjne, a ocenę zachowania – wychowawca klasy.

2.

Uczeń otrzymuje 2 takie oceny: ocenę śródroczną oraz ocenę roczną.

3.

Ocena z obowiązkowych zajęć dydaktycznych kończących się w I półroczu jest oceną roczną.

4.

Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę klasy w porozumieniu z nauczycielami poszczególnych
przedmiotów, uczniami danej klasy i samorządem – jest ostateczna.

5.

Uczeń klasy I – III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego
osiągnięcia w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.

6.

Na wniosek rodziców i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po
uzyskaniu zgody rodziców rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły
podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

7.

W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku
szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez
ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy po zasięgnięciu opinii rodziców
ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy.

8.

Począwszy od klasy czwartej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze
wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od oceny
niedostatecznej.

9.

Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen wlicza się
także oceny roczne klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

10. Uczeń otrzymuje promocję z wyróżnieniem, jeżeli uzyska w wyniku rocznej klasyfikacji ze wszystkich
obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz religii lub etyki średnią co najmniej 4,75 oraz co
najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
11. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu
edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych
pod warunkiem, że te zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie
programowo wyższej.
12. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje
się na świadectwie ukończenia gimnazjum.

13. W przypadkach uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor może
zwolnić ucznia z jego realizacji. Zwolnienie odnotowuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum
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w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego
umieszczając klauzulę „zwolniony” albo „zwolniona”.
§ 91
1.

Na miesiąc przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną po I i II półroczu nauczyciel przedmiotu informuje
ucznia oraz rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną. Informacja dla rodziców powinna być
poświadczona podpisem.

2.

Na tydzień przed radą pedagogiczną klasyfikacyjną po I i II półroczu, nauczyciele informują uczniów oraz
rodziców o przewidywanych ocenach śródrocznych i rocznych z poszczególnych przedmiotów.

3.

Ocena śródroczna i roczna nie powinna być średnią arytmetyczną ocen cząstkowych, lecz uwzględniać
pracę ucznia w ciągu całego półrocza (roku) oraz różne formy jego aktywności.

4.

Uczeń ma prawo do poprawienia oceny klasyfikacyjnej, jeżeli ustalona przez nauczyciela ocena, jest jego
zdaniem lub zdaniem rodziców, zaniżona.

5.

Prawo do poprawienia oceny klasyfikacyjnej nie przysługuje uczniowi, który otrzymał więcej niż dwie
oceny niedostateczne z obowiązkowych przedmiotów nauczania.

6.

Sprawdzian poprawiający ocenę klasyfikacyjną przeprowadza się na pisemną prośbę ucznia lub jego
rodziców, nie później jednak niż w przedostatni dzień przed radą klasyfikacyjną.

7.

Nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu może być zwolniony na jego pisemną prośbę z obowiązku
przeprowadzenia sprawdzianu poprawiającego ocenę klasyfikacyjną. Wówczas dyrektor powołuje innego
nauczyciela tego lub pokrewnego przedmiotu.

8.

Sprawdzian poprawiający ocenę klasyfikacyjną przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej uzgodnionej
z uczniem, z wyjątkiem przedmiotów: plastyka, muzyka, technika, informatyka i wychowanie fizyczne,
z których sprawdzian powinien mieć przede wszystkim formę zajęć praktycznych.

9.

Stopień trudności pytań (ćwiczeń, zadań praktycznych) musi odpowiadać kryterium oceny, o którą ubiega
się uczeń.

10. Nauczyciel na podstawie przeprowadzonego sprawdzianu poprawiającego ocenę klasyfikacyjną może
podwyższać ocenę w przypadku pozytywnego wyniku lub pozostawić poprzednią, w przypadku
negatywnego wyniku.
11. Od oceny ustalonej w wyniku sprawdzianu poprawiającego ocenę klasyfikacyjną odwołanie nie
przysługuje.
12. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora, jeżeli uznają, że roczna ocena
klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa, dotyczącymi trybu
ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż
w ciągu 2 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
13. W przypadku stwierdzenia, ze roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona
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 roczną
ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.
14. W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor lub wicedyrektor - jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel, prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
3) nauczyciel prowadzący takie same zajęcia edukacyjne.
15. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 14 pkt. 2, może być zwolniony z udziału w pracach komisji na własną
prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takich przypadkach dyrektor powołuje
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jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym ze
powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole, następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
16. Termin sprawdzianu ustala się z uczniem i jego rodzicami.
17. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie,
może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora.
18. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od oceny
ustalonej wcześniej. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej
oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu
poprawkowego.
19. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin, pytania egzaminacyjne, wyniki
sprawdzianu oraz ocenę ustaloną przez komisję, a w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
wynik głosowania, ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. Do protokołu załącza się pisemne
prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza
ocen ucznia.
20. Przepisy ust. 12-19 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin zgłoszenia zastrzeżeń
wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez
komisję jest ostateczna.
§ 92
1.

Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak
podstaw do ustalenia śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na
zajęciach lekcyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie
nauczania.

2.

Uczeń niesklasyfikowany
klasyfikacyjny.

3.

Na wniosek ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na wniosek
rodziców rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Przy podejmowaniu decyzji
rada pedagogiczna winna zapoznać się z wyjaśnieniami i stanowiskiem: nauczyciela, który nie dokonał
klasyfikacji, wychowawcy klasy, ucznia i jego opiekunów, samorządu uczniowskiego. Rada pedagogiczna
podejmuje decyzję w formie uchwały.

4.

Termin przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego z materiału programowego zrealizowanego w danym
okresie ustala dyrektor w porozumieniu z nauczycielem przedmiotu. Egzamin klasyfikacyjny musi być
przeprowadzony w nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia.
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§ 93
1.

Tryb przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego jest następujący:
1) egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danego przedmiotu w obecności innego nauczyciela
tego samego lub pokrewnego przedmiotu oraz dyrektora lub wicedyrektora;
2) egzamin ma charakter pisemny i ustny;
3) z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się krótki protokół zawierający: imię i nazwisko ucznia,
termin egzaminu, skład imienny nauczycieli przeprowadzających egzamin, stopień ustalony przez
nauczycieli, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia;
4) do protokołu dołącza się prace pisemne ucznia;
5) protokół egzaminu stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia;
6) po zakończeniu egzaminu nauczyciel dokonujący klasyfikacji informuje ucznia lub jego rodziców
o wystawionej ocenie;
7) uczeń lub jego rodzice mogą odwołać się od oceny ustalonej w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego
do dyrektora w ciągu 2 dni od daty przeprowadzenia egzaminu. Odwołanie może dotyczyć tylko
uchybień formalnych, które naruszyłyby tryb przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego;
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8) wychowawca klasy odnotowuje fakt przeprowadzenia egzaminu w arkuszu ocen ucznia.
§ 94
1.

Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń, który
w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych może zdawać
egzamin poprawkowy.

2.

Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor w ostatnim tygodniu ferii letnich. Wychowawca
zobowiązany jest do poinformowania rodziców ucznia o terminie egzaminu poprawkowego najpóźniej
ostatnim dniu zajęć szkolnych z wpisem do dziennika lekcyjnego oraz przekazania zakresu materiału
objętego egzaminem, przygotowanego przez nauczyciela uczącego danego przedmiotu.

3.

Egzaminy poprawkowe przeprowadza komisja powołana przez dyrektora. W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor lub wicedyrektor – przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – egzaminator;
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – członek komisji.

4.

Nauczyciel, o którym mowa w ust. 3 pkt. 2 może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną
prośbę lub innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takiej sytuacji dyrektor powołuje jako
osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia z tym, że powołanie nauczyciela
zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

5.

Zakres materiału wymagany na egzaminie winien zawierać treści programowe w danej klasie
z uwzględnieniem kryteriów wymagań na ocenę dopuszczającą.

6.

Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki,
informatyki oraz wychowania fizycznego, których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę
ćwiczeń praktycznych.

7.

Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin
egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokółu
załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi
załącznik do arkusza ocen ucznia.

8.

Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie,
może przystąpić do niego w wyznaczonym terminie, określonym przez dyrektora.

9.

Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę, z zastrzeżeniem
§ 90 ust. 11.
§ 95

1.

Uczeń kończy szkołę podstawową jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się
obowiązkowe zajęcia edukacyjne uzyskał w klasie programowo najwyższej oceny klasyfikacyjne wyższe
od oceny niedostatecznej.

2.

Uczeń kończy gimnazjum:
1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się obowiązkowe zajęcia edukacyjne uzyskał
w klasie programowo najwyższej oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej;
2) jeżeli przystąpił do egzaminu gimnazjalnego obejmującego wymagania ustalone w podstawie
programowej kształcenia ogólnego.

3.

O ukończeniu szkoły podstawowej i gimnazjum przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu
umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna w porozumieniu z rodzicami.

4.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych
celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.
§ 96
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1.

Założenia szkolnego systemu oceniania zachowania:
1) ocenianie zachowania uczniów ma na celu kształcenie osobowości ucznia zgodnie z przyjętymi
i akceptowanymi normami społecznymi;
2) ocenianie zachowania uczniów polega na systematycznym, bieżącym kontrolowaniu oraz
dokumentowaniu przejawów postępowania ucznia;
3) celem systemu jest takie oddziaływanie na ucznia, aby:
a) miał świadomość popełnianych błędów i dążył do ich eliminowania poprzez ustawiczną pracę nad
sobą i przezwyciężanie napotykanych trudności,
b) potrafił krytycznie ocenić postępowanie własne oraz innych,
c) mógł w pełni wykorzystać i rozwijać swoje zdolności, umiejętności oraz predyspozycje
psychofizyczne;
4) ocenie podlegają cechy i postawy, które uczniowie prezentują i świadomie przyjmują, a zarazem są
istotne i pożądane dla ich własnego rozwoju;
5) przy ustalaniu ocen zachowania bierze się pod uwagę w szczególności postawy ucznia ujawnione
w szczególności podczas zajęć organizowanych przez szkołę, gdy uczeń jest pod opieką szkoły lub ją
reprezentuje a także postawa ucznia poza szkołą (pozytywna i negatywna).

2.

Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
3) dbałość o honor i tradycje szkolne;
4) dbałość o piękno mowy ojczystej;
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
7) okazywanie szacunku innym osobom.

1.

§ 97
Tryb i zasady oceniania zachowania:
1) wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców
o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania
wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
2) śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu
opinii nauczycieli, uczniów danej klasy, pracowników administracyjno - obsługowych szkoły oraz
ocenianego ucznia;
3) opinie nauczyciela będące podstawą do ustalenia oceny z zachowania powinny powstać w trakcie
całego okresu poprzedzającego ustalenie oceny i powinny być udokumentowane w zeszycie
wychowawcy;
4) nauczyciele mają obowiązek zapisywania również pozytywnych informacji o każdym uczniu;
5) ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,
b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły;
6) przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub
odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego
zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego
nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
§ 98

1. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
1) wychowawca klasy podaje uczniom i ich rodzicom informację o przewidywanej ocenie zachowania
na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej;
2) rodzice (prawni opiekunowie) mogą zwrócić się do dyrektora szkoły w formie pisemnej w terminie do
7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej o ponowne ustalenie rocznej oceny
zachowania;
3) wniosek o ponowne ustalenie oceny z zachowania rozpatruje zespół powołany przez dyrektora szkoły
w składzie:
a) dyrektor lub wicedyrektor,
b) wychowawca klasy,
c) zespół nauczycieli uczących w danej klasie (minimum 50 % uczących w tej klasie),
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4)

5)

6)

d) przedstawiciel samorządu uczniowskiego;
powołany zespół analizuje ponownie zachowanie ucznia w danym roku szkolnym uwzględniając
w szczególności sytuacje:
a) rodzinne,
b) zdrowotne,
c) okoliczności, o których szkoła nie była wcześniej poinformowana;
prawo do uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania nie
przysługuje uczniowi, który:
a) otrzymał co najmniej upomnienie wychowawcy lub naganę dyrektora szkoły,
b) bierze udział w kradzieżach,
c) znęca się psychicznie lub fizycznie nad słabszymi, stosuje szantaż, wyłudzenie, zastraszenie,
d) rozmyślnie zdewastował mienie szkolne lub prywatne,
e) uczestniczy w wagarach;
w oparciu o opinię powołanego zespołu wychowawca ponownie ustala ocenę roczną zachowania.
§ 99

1.

Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej ustala się następującą skalę ocen zachowania:
1) wzorowe;
2) bardzo dobre;
3) dobre;
4) poprawne;
5) nieodpowiednie;
6) naganne.

2.

W klasach I – III szkoły podstawowej ocena śródroczna i roczna zachowania jest oceną opisową.

3.

Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu
umiarkowanymi lub znacznym są ocenami opisowymi.
§ 100
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1. Kryteria szczegółowe ocen zachowania dla uczniów szkoły podstawowej

OCENA
OBSZAR

KRYTERIUM
WZOROWA

BARDZO DOBRA

Sumiennie wypełnia
Systematycznie
Stosunek do nauki obowiązki ucznia. Jest
zawsze przygotowany do przygotowuje się
uwzględniający
do zajęć.
możliwości ucznia zajęć, zawsze osiąga
najwyższe rezultaty.

DOBRA

NAGANNA

Na ogół wywiązuje
się z powierzonych
zadań.

Rzadko podejmuje wysiłek
edukacyjny.

Nigdy nie wykonuje
powierzonych zadań
i prac.

Może mieć 5 godzin
nieusprawiedliwionyc
h.

Może mieć 10 godzin
nieusprawiedliwionyc
h.

Opuścił od 11 do 15 godzin
nieusprawiedliwionych.

Nagminnie opuszcza
lekcje bez
usprawiedliwienia.

Posiada większą
liczbę spóźnień od 6 10.

Posiada dużą liczbę
spóźnień, powyżej 11.

Nagminnie spóźnia
się na zajęcia.

Chętnie uczestniczy w
kołach zainteresowań,
organizacjach
uczniowskich. Jest
aktywny na zajęciach.

Czasami uczestniczy
w zajęciach
dodatkowych.
Przejawia małą
aktywność na
zajęciach lekcyjnych.

Tylko za namową
nauczyciela
uczestniczy w
dodatkowych
zajęciach. Nie
wykazuje aktywności
na zajęciach
lekcyjnych.

Nie jest zainteresowany
samo-rozwojem,
zadowolony jest z tego co
już osiągnął.

Nie jest
zainteresowany
samorozwojem, uzyskiwa
niem przeciętnych
wyników nauce.

Dotrzymuje terminów,
wywiązuje się z
powierzonych zadań.

Zazwyczaj dobrze
wywiązuje się
z zadań, ale jest mało
konsekwentny.

Niechętnie i niezbyt
starannie wykonuje
powierzone prace i
zadania.

Sporadycznie dotrzymuje
ustalonych terminów.

Nigdy nie
dotrzymuje terminów
i jest
nieodpowiedzialny.

Nie ma
nieusprawiedliwionych
nieobecności.

Nie ma
nieusprawiedliwionych
nieobecności.

Spóźnienia na
zajęcia

Nie spóźnia się na
zajęcia.

Sporadycznie spóźnia się
na zajęcia (do 3 spóźnień Może mieć 5
w semestrze z podaniem spóźnień.
rzeczywistej przyczyny).

Podejmowanie
działań mających
na celu rozwój
własnych
uzdolnień i
umiejętności

Samodzielnie podejmuje
działania mające na
celu własny rozwój,
wykazując duży stopień
odpowiedzialności,
inicjatywy i
pomysłowości
(organizacje
uczniowskie, koła
zainteresowań itp.). Jest
zawsze aktywny na
zajęciach.

Zawsze rzetelnie
Sumienność
wywiązuje się z zadań i
i poczucie
odpowiedzialności jest odpowiedzialny.

NIEODPOWIEDNIA

Stara się być
przygotowany do
zajęć.

Frekwencja

Wywiązywanie
się z obowiązków
ucznia

POPRAWNA
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OCENA
OBSZAR

KRYTERIUM
WZOROWA

DOBRA

POPRAWNA

Postępuje zgodnie z
przyjętymi normami
współżycia, umie
współpracować z
innymi.

Nie przejawia
zachowań
agresywnych wobec
innych.

Czasami zdarza mu się
nie panować nad
emocjami.

Dbałość o kulturę
słowa i dyskusji

Wyróżnia się wysoką
kulturą słowa , zawsze
stosuje formy
grzecznościowe wobec
dorosłych i kolegów.

Dba o kulturę słowa,
stosuje formy
grzecznościowe.

Zachowuje kulturę
słowa w stosunku do
nauczycieli, ale
czasami zapomina
o niej w kontaktach
z rówieśnikami

Zapomina o
stosowaniu form
grzecznościowych.
Czasami używa
wulgaryzmów.

Często używa
wulgaryzmów, nie panuje
nad emocjami w rozmowie.

Strój szkolny

Zawsze posiada
właściwy strój szkolny.
Zachowuje umiar w
doborze fryzury
i ubioru, nosi obuwie
zamienne.

Posiada właściwy strój
szkolny. Zachowuje
umiar w doborze fryzury
i ubioru, nosi obuwie
zamienne.

Na co dzień
schludny,
sporadycznie nie
odpowiada ogólnie
przyjętym normom.

Czasami nie
odpowiada ogólnie
przyjętym wymogom
stroju szkolnego.

Często niechlujny i nie
odpowiadający wymogom
szkolnym

Właściwe
zachowanie na
lekcjach
i zajęciach
szkolnych

Wyróżnia się kulturą
osobistą wobec
nauczycieli i kolegów.
Zawsze taktowne i
kulturalne.

Rzadko jego
zachowanie
wykracza poza
Prezentuje wysoki
ogólnie przyjęte
poziom kultury osobistej.
normy. Reaguje na
upomnienia
nauczyciela.

Zdarza się, że
w stosunku do
nauczycieli i kolegów
zachowuje się
niewłaściwie. Ma
pojedyncze uwagi.

Społeczność szkolna często
skarży się na jego
zachowanie (ma zapisanych
wiele uwag, agresywnie
reaguje na zwracaną mu
uwagę).

Wyróżnia się kulturą
osobistą wobec
wszystkich pracowników
szkoły i kolegów oraz
Poszanowanie
prezentuję taką postawę
godności własnej i
na wszystkich zajęciach
innych
organizowanych przez
szkołę i poza nią. Zawsze
taktowny, przestrzega
norm współżycia.

Takt i kultura w
stosunkach
z ludźmi

BARDZO DOBRA
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NIEODPOWIEDNIA

Bardzo rzadko zachowuje
ogólnie przyjęte normy
współżycia.

NAGANNA

Nigdy nie zachowuje
ogólnie przyjętych
norm współżycia.

Nie stara się o
zachowanie
kulturalnych form
(bardzo często używa
wulgaryzmów w
mowie potocznej).
Nigdy nie odpowiedni
do potrzeb szkolnych
(zbyt wyzywający,
ukazujący
przynależność do
określonej grupy).
Zachowuje się
niewłaściwie, nie
reaguje na upomnienia
i nagany.

OCENA
OBSZAR

KRYTERIUM
WZOROWA

Postawa wobec
nałogów
i uzależnień

Przestrzeganie
zasad BHP
w szkole
i w drodze do
szkoły oraz
Dbałość o
bezpieczeństwo w czasie wyjazdów
i zdrowie własne i i wycieczek
szkolnych
innych osób

BARDZO DOBRA

DOBRA

POPRAWNA

Nie ulega żadnym
nałogom. Przeciwdziała
zagrożeniom
Nie ulega nałogom,
społecznym
deklaruje, że jest od nich
(nikotynizm,
wolny.
alkoholizm, narkotyki).
Swoją postawą zachęca
innych do naśladowania.

Nie korzysta
z używek.

Zawsze uczeń
przestrzega zasad bhp
Nie zdarzyło mu się
i prawidłowo reaguje na naruszyć zasad bhp.
występujące zagrożenia.

Uczeń był
kilkakrotnie
Czasami nie
upominany za
przestrzega zasad bhp
naruszenie zasad
i lekceważy
bhp, wywołanych
niebezpieczeństwa.
swoim zachowaniem.

Walka z agresją

Nigdy nie wykazuje
agresji, jest cierpliwy i
tolerancyjny. Zawsze
reaguje na przejawy zła.

Postawa wobec
zdrowego trybu
życia

Prowadzi i propaguje
higieniczny tryb życia.
Wyróżnia się troską o
estetyczny wygląd.

Swoim
zachowaniem nie
Nie wykazuje agresji, nie utrudnia pracy
ulega wpływom. Często kolegom i
reaguje na przejawy zła. pracownikom szkoły.
Czasami reaguje na
przejawy zła.

Sporadycznie
uczestniczy w
sytuacjach
zagrażających zdrowiu
(kontakt z używkami).

Sporadycznie nie
potrafi opanować
emocji i okazuje
agresję w stosunku do
rówieśników
i pracowników szkoły.

dba o higienę
osobistą i przestrzega
Czasami zaniedbuje
zasad higieny
higienę osobistą.
podczas pobytu
w szkole.

Prowadzi higieniczny
tryb życia.
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NIEODPOWIEDNIA

NAGANNA

Często naraża na
uszczerbek zdrowie (pije
alkohol, pali papierosy,
bierze narkotyki).

Nigdy nie przestrzega
abstynencji w szkole i
poza nią (na
wycieczkach
szkolnych pali, pije
alkohol oraz zażywa
narkotyki).

Często łamie zasady bhp i
nie reaguje na zwracanie
uwagi.

Celowo łamie zasady
bhp, nie zmienia
swojej postawy
pomimo zwracanej mu
uwagi stwarzając
zagrożenie dla
otoczenia.

Często nie panuje nad
emocjami jest niecierpliwy
i agresywny.

Nie potrafi opanować
emocji, jest
agresywny w stosunku
do osób, z którymi się
styka.

Rzadko przestrzega zasady
higieny.

Nie przestrzega
zasady higieny
i zdrowego trybu
życia.

OCENA
OBSZAR

KRYTERIUM
WZOROWE

Postępowanie
zgodne z dobrem
społeczności
szkolnej oraz
dbałość o honor
i tradycje szkoły

Troska o mienie
szkolne i
indywidualne

Wyróżnia się troską o
mienie szkolne, klasy
i kolegów. Reaguje na
próby niszczenia go
przez innych.

Udział w pracach
na rzecz klasy,
szkoły, środowiska
lokalnego

Jest inicjatorem działań
na rzecz klasy, szkoły,
środowiska.

Podejmowanie
dodatkowo zadań
związanych z
reprezentacją
szkoły na zewnątrz

Godnie reprezentuje
szkołę w konkursach,
zawodach, projektach,
akcjach, imprezach
środowiskowych
uzyskując znaczące
osiągnięcia.

BARDZO DOBRE

DOBRE

Dba o mienie szkolne
Troszczy się o mienie i indywidualne.
szkolne
Zobowiązuje się do
i indywidualne. Dba o naprawy
porządek otoczenia.
minimalnych
uszkodzeń.
Chętnie bierze udział
Na polecenie
w pracach na rzecz
nauczyciela
klasy, szkoły
wykonuje zadania na
i środowiska. Bardzo
rzecz klasy, szkoły
dobrze wywiązuje się i środowiska
z powierzonych zadań. lokalnego.
Bierze udział
w konkursach,
zawodach, projektach,
akcjach, imprezach
środowiskowych.

Na prośbę
nauczyciela
reprezentuje szkołę.
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POPRAWNE

NIEODPOWIEDNIE

NAGANNE
Dewastuje mienie
szkolne i
indywidualne oraz
zachęca do tego
innych.

Zdarza mu się niszczyć
mienie szkolne i
indywidualne pod
wpływem grupy.

Często niszczy mienie
szkolne i indywidualne.

Czasami wykonuje
prace zlecone przez
nauczyciela na rzecz
klasy, szkoły
i środowiska.

Sporadycznie wykonuje prace Nigdy nie pracuje na
na rzecz klasy, szkoły,
rzecz klasy, szkoły,
środowiska.
środowiska.

Czasami reprezentuje
szkołę.

Sporadycznie reprezentuje
szkołę.

Nigdy nie
reprezentuje szkoły na
zewnątrz.

2.

Wywiązywanie się z obowiązków ucznia

OBSZAR

Kryteria szczegółowe ocen zachowania dla uczniów gimnazjum
KRYTERIUM

OCENA
WZOROWA

BARDZO DOBRA
Systematycznie
przygotowuje się do
zajęć. Osiąga wyniki
zgodne ze swoimi
możliwościami,
predyspozycjami i
uwarunkowaniami.

DOBRA

POPRAWNA

NIEODPOWIEDNIA

NAGANNA

Stara się być
przygotowany do zajęć.
Osiąga wyniki przeciętne
w stosunku do swoich
możliwości.

Na ogół wywiązuje się z
powierzonych zadań.
Osiąga wyniki poniżej
swoich możliwości i
umiejętności.

Nigdy nie wykonuje
Rzadko podejmuje wysiłek powierzonych zadań i prac.
edukacyjny i osiąga bardzo Przejawia lekceważący
niskie wyniki w nauce.
stosunek do nauki i
przedmiotów szkolnych

Może mieć 14 godzin
nieusprawiedliwionych.

Może mieć do 20 godzin
nieusprawiedliwionych.

Nagminnie opuszcza lekcje
bez usprawiedliwienia.

Może mieć od 15 do 20
spóźnień.

Nagminnie spóźnia się na
zajęcia.

Stosunek
do nauki
uwzględniający
możliwości
ucznia

Sumiennie wypełnia obowiązki
ucznia. Jest zawsze
przygotowany do zajęć, zawsze
osiąga najwyższe rezultaty.

Frekwencja

Nie ma nieusprawiedliwionych
nieobecności.

Może mieć 1 godzinę
nieusprawiedliwioną.

Może mieć 7 godzin
nieusprawiedliwionych

Spóźnienia na
zajęcia

Nie spóźnia się na zajęcia.

Może mieć maksymalnie
3 spóźnienia w półroczu
z podaniem rzeczywistej
przyczyny.

Może mieć maksymalnie
5 spóźnień w półroczu
Może mieć od 6 do 15
z podaniem rzeczywistej spóźnień.
przyczyny.

Podejmowanie
działań
mających na
celu rozwój
własnych
uzdolnień
i umiejętności

Samodzielnie podejmuje
działania mające na celu własny
rozwój, wykazując duży stopień
odpowiedzialności, inicjatywy i
pomysłowości (organizacje
uczniowskie, koła zainteresowań
itp.). Jest zawsze aktywny na
zajęciach.

Chętnie uczestniczy w
kołach zainteresowań,
organizacjach
uczniowskich. Jest
aktywny na zajęciach.

Czasami uczestniczy
w zajęciach
dodatkowych. Przejawia
małą aktywność na
zajęciach lekcyjnych.

Tylko za namową
nauczyciela uczestniczy
w dodatkowych
zajęciach. Nie wykazuje
aktywności na zajęciach
lekcyjnych.

Nie jest zainteresowany
samorozwojem,
zadowolony jest z tego co
już osiągnął.

Nie jest zainteresowany
samorozwojem
oraz uzyskiwaniem
przeciętnych wyników
w nauce.

Dotrzymuje ustalonych
terminów. Rzetelnie
wywiązuje się z
powierzonych zadań
oraz podejmowanych
dobrowolnie
różnorodnych prac i
przedsięwzięć .

Zazwyczaj dobrze
wywiązuje się
z powierzonych zadań,
ale jest mało
konsekwentny. Czasami
podejmuje dobrowolnie
zobowiązania, które stara
się wykonać na czas.

Zdarza się, że nie
dotrzymuje ustalonych
terminów, niezbyt
dobrze wywiązuje się z
powierzonych mu prac i
zadań.

Często nie dotrzymuje
ustalonych terminów,
niechętnie i niezbyt
starannie wykonuje
powierzone mu prace i
zadania.

Nigdy nie dotrzymuje
terminów i jest
nieodpowiedzialny. Jego
stosunek do obowiązków
szkolnych jest lekceważący i
swoją postawą negatywnie
oddziaływuje na rówieśników.

Aktywnie uczestniczy
we wszystkich etapach
realizowanego projektu,
samodzielnie i
terminowo wykonuje
powierzone zadania,
bezkonfliktowo
współpracuje w zespole.

Bierze udział w części
działań projektowych,
często wymaga
Uczestniczy w
mobilizacji ze strony
większości działań
lidera lub opiekuna,
projektowych, wykonuje podczas wykonywania
przydzielone mu zadania, zadań korzysta z pomocy
współpracuje w zespole. innych członków
zespołu, czasami opóźnia
pracę lub stwarza
konflikty.

Przystępuje do pracy nad
projektem, ale nie realizuje
żadnego z przydzielonych
zadań, mimo wsparcia
udzielonego przez
pozostałych członków
zespołu, często opóźnia
pracę lub stwarza
konflikty.

Odmawia udziału w projekcie
lub jest członkiem zespołu
projektowego, ale nie
wykonuje żadnych zadań,
celowo utrudnia pracę innym,
a jego postawa jest
lekceważąca zarówno w
stosunku do członków zespołu
jak i opiekuna.

Wzorowo wywiązuje się
Sumienność
z powierzonych zadań.
i poczucie
Odznacza się poczuciem
odpowiedzialnoś
odpowiedzialności godnym
ci
naśladowania.

Realizacja
projektu
edukacyjnego

Wykazuje się dużą
samodzielnością, aktywnością
i kreatywnością na każdym
etapie realizowanego projektu,
wzorowo pełni swoją funkcję w
zespole, wspiera działania
innych członków zespołu.
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OCENA
OBSZAR

KRYTERIUM
WZOROWA

Takt i kultura w stosunkach z ludźmi

Wyróżnia się kulturą osobistą
wobec wszystkich pracowników
szkoły i kolegów oraz prezentuje
Poszanowanie
taką postawę na wszystkich
godności
zajęciach organizowanych przez
własnej i innych
szkołę i poza nią. Zawsze
taktowny, przestrzega norm
współżycia.

Wyróżnia się wysoką kulturą
Dbałość
słowa , zawsze stosuje formy
o kulturę
grzecznościowe wobec dorosłych
słowa i dyskusji
i kolegów.

Strój szkolny

Właściwe
zachowanie na
lekcjach
i zajęciach
szkolnych

Wygląd zewnętrzny i strój szkolny
nie budzi jakichkolwiek
zastrzeżeń. Zachowuje umiar w
doborze fryzury, makijażu, nosi
obuwie zamienne.

Wyróżnia się wysoką kulturą
osobistą wobec nauczycieli
i kolegów. Na zajęciach wykazuje
dużą aktywność i zaangażowanie
w proces lekcyjny, wykonuje
wszystkie polecenia nauczyciela.

BARDZO DOBRA

DOBRA

POPRAWNA

Zdarza mu się nie
panować nad
Stara się nie uchybiać
emocjami, czasami
godności własnej i
postępuje
innych. Nie przejawia
nieuczciwie w
zachowań agresywnych i
stosunku do innych
reaguje na dostrzeżone
osób. Nie szanuje
zło.
godności własnej i
innych.
Zachowuje kulturę słowa
w stosunku do
nauczycieli, ale czasami
Nie zawsze dba o
Dba o kulturę słowa,
zapomina o niej w
kulturę słowa,
stosuje formy
kontaktach
zapomina o
grzecznościowe. Szanuje
z rówieśnikami.
stosowaniu form
zdanie innych, potrafi
Zazwyczaj jego
grzecznościowych.
kulturalnie dyskutować i
słownictwo nie budzi
Czasami używa
polemizować.
zastrzeżeń, stara się
wulgaryzmów.
stosować zwroty
grzecznościowe.
Postępuje zgodnie z
przyjętymi normami
współżycia, umie
współpracować z innymi.
Zawsze reaguje na
dostrzeżone przejawy
zła, szanuje godność
własną i innych osób.

NIEODPOWIEDNIA

NAGANNA

Często nie panuje nad
emocjami, bywa arogancki
w stosunku do innych
osób, nie szanuje ich
godności. Bardzo rzadko
zachowuje ogólnie przyjęte
normy współżycia.

Nigdy nie zachowuje
ogólnie przyjętych norm
współżycia. Obraża innych
naruszając ich godność
osobistą. Wykazuje
lekceważący stosunek do
osób dorosłych i
rówieśników.

Nie dba o kulturę języka,
Często używa
wulgaryzmów w
rozmowach. Nie szanuje
zdania innych, nie potrafi
polemizować i
dyskutować.

Język, jakim się posługuje
budzi poważne
zastrzeżenia. Używa
wulgaryzmów i słów
obraźliwych w stosunku do
innych osób, nie panuje
nad emocjami w
rozmowie.

Nie przestrzega
właściwego stroju
Kilkakrotnie jego
Nosi ubiór zgodnie z
szkolnego. Jego wygląd
strój nie odpowiadał
normami obyczajowymi.
Wielokrotnie jego strój nie odbiega rażąco od norm
wymaganiom szkoły.
Cechuje go estetyczny
Może zdarzyć się, ze
odpowiadał wymaganiom obowiązujących w szkole
Uczeń nie zawsze
wygląd, a jego ubiór jest naruszył zasady
szkoły. Uczeń nie zawsze
(wyzywający makijaż,
reagował na
adekwatny do sytuacji i
właściwego stroju i
reagował na zwracaną mu farbowane włosy,
zwracaną mu uwagę.
miejsca w którym
wyglądu w szkole, ale po
uwagę. Często nie zmieniał przesadna biżuteria, itp.).
Często nie zmieniał
przebywa.
zwróceniu uwagi
obuwia i nie zawsze dbał o Nie reaguje na uwagi
obuwia i nie zawsze
dostosował się do
swój wygląd i higienę.
nauczyciela dotyczące
dbał o swój wygląd i
wymagań.
dbałości o higienę
higienę.
osobistą, odpowiedni strój,
zmianę obuwia.
Zachowanie rażąco
Społeczność szkolna
odbiega od ogólnie
często skarży się na jego
przyjętych norm
zachowanie. Uczeń ma
społecznych. Niewłaściwie
Zdarza się, że
zapisanych wiele
Jest kulturalny,
Rzadko jego zachowanie
zachowując się na
w stosunku do
negatywnych notatek,
taktowny. Zazwyczaj
wykracza poza ogólnie
zajęciach, utrudnia
nauczycieli
agresywnie reaguje na
bardzo aktywny w czasie przyjęte normy.
prowadzenie procesu
i kolegów zachowuje zwracaną mu uwagę
zajęć, zachęca do pracy
Właściwie reaguje na
lekcyjnego. Arogancki w
się niewłaściwie. Ma używając wulgaryzmów.
swoich rówieśników.
upomnienia nauczyciela.
stosunku do nauczycieli i
pojedyncze uwagi.
Na zajęciach nie wykonuje
rówieśników, nie reaguje
poleceń nauczyciela,
na żadne uwagi. Nie
często utrudnia
wykazuje chęci poprawy
prowadzenie lekcji.
swojego zachowania.
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OCENA
OBSZAR

KRYTERIUM

Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób

WZOROWA

Nie ulega żadnym nałogom.
Przeciwdziała zagrożeniom
Postawa wobec społecznym (od nikotyny,
alkoholu, narkotyków,
nałogów
dopalaczy, komputera itp.).
i uzależnień.
Prowadzi i propaguje
Promowanie
zdrowego trybu higieniczny tryb życia. Swoją
postawą zachęca innych do
życia.
naśladowania. Wyróżnia się
troską o estetyczny wygląd.

Przestrzeganie
zasad BHP
w szkole
i w drodze do
szkoły oraz
w czasie
wyjazdów i
wycieczek
szkolnych

Zawsze przestrzega zasad bhp
i prawidłowo reaguje na
występujące zagrożenia.

Nigdy nie wykazuje agresji, jest
cierpliwy i tolerancyjny. Zawsze
Walka z agresją
właściwie reaguje na przejawy
zła.

BARDZO DOBRA

Nie ulega żadnym
nałogom, dba o zdrowy
styl życia. Pozytywnie
wpływa na rówieśników
sięgających po używki.

Nie zdarzyło mu się
naruszyć zasad bhp.

Nie przejawia zachowań
agresywnych. Swoim
postepowaniem nie
stwarza zagrożeń dla
innych, nie utrudnia pracy
kolegom i pracownikom
szkoły. Właściwie reaguje
na przejawy zła.

DOBRA

NIEODPOWIEDNIA

NAGANNA

Sporadycznie
uczestniczy w
sytuacjach
Nie ulega nałogom i
zagrażających zdrowiu.
namowom innych. Nie Zdarza mu się ulec
reaguje w sytuacji, gdy namowom
jego rówieśnicy sięgają rówieśników, ale
po używki. Wykazuje upomniany nie
dużą dbałość o higienę powtarza
osobistą.
negatywnych
zachowań. Czasami
zaniedbuje higienę
osobistą.

Naraża na uszczerbek swoje
zdrowie, posiada i
sporadycznie sięga np. po
alkohol, papierosy (epapierosy), narkotyki.
Zachęca innych do
niepożądanych zachowań.
Rzadko przestrzega zasady
higieny.

Posiada i pali papierosy i epapierosy lub posiada i pije
alkohol, lub posiada i zażywa
narkotyki lub je rozprowadza,
a tym samym naraża na
uszczerbek nie tylko własne
zdrowie, ale i dobre imię
szkoły. Nie przestrzega zasad
higieny i zdrowego stylu życia.

Uczeń był kilkakrotnie
upominany za
naruszenie zasad
bhp, wywołanych
swoim zachowaniem.

Sporadycznie
lekceważy zasady bhp,
jednak pozytywnie
reaguje na uwagi
dotyczące
niewłaściwego
zachowania.

Często łamie zasady bhp
i nie zawsze właściwie
reaguje na zwracanie uwagi.
Jego zachowanie w czasie
przerw międzylekcyjnych,
oczekiwania na autobus
szkolny i w czasie podróży
budzi poważne zastrzeżenia.

Świadomie i celowo łamie
zasady bhp w szkole, w drodze
do i ze szkoły, nie zmienia
swojej postawy pomimo
zwracanej mu uwagi
stwarzając zagrożenie dla
otoczenia.

Nie wykazuje agresji,
nie ulega wpływom.
Właściwie reaguje na
przejawy zła.

Zdarza mu się nie
opanować swoich
emocji i okazać agresję
w stosunku do
rówieśników i
pracowników szkoły,
jednak naprawia swój
błąd i więcej go nie
popełnia.

Często nie panuje nad
emocjami, jest niecierpliwy i
impulsywny. Swoim
zachowaniem świadomie
prowokuje kolegów do
zachowań agresywnych i
sam też dokonuje przemocy.

W kontaktach z rówieśnikami
jest nadpobudliwy i
agresywny. Nie potrafi
opanować emocji, lubi być w
centrum uwagi i dopuszcza się
przemocy. Świadomie
wyrządza krzywdę innym
(słowem, czynem,
zastraszaniem, upokarzaniem,
ośmieszaniem), co daje mu
dużą satysfakcję.
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POPRAWNA

OCENA
OBSZAR

KRYTERIUM

Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej oraz dbałość o honor
i tradycje szkoły

WZOROWE

BARDZO DOBRE

Wyróżnia się wysoką troską
o mienie szkolne, klasy
i kolegów. Nigdy mu się nie
zdarza świadoma jego
dewastacja. Reaguje na
próby niszczenia go przez
innych.

Troszczy się o mienie szkolne
i prywatne. Reaguje na próby
niszczenia go przez innych.
Dba o porządek w szkole i
najbliższym otoczeniu.

Udział w
pracach na
rzecz klasy,
szkoły,
środowiska
lokalnego

Jest inicjatorem i
organizatorem działań na
rzecz klasy, szkoły,
środowiska i sam aktywnie
uczestniczy w
podejmowanych
przedsięwzięciach.

Chętnie bierze udział
w pracach na rzecz klasy,
szkoły i środowiska. Bardzo
dobrze wywiązuje się z
powierzonych zadań.
Wykazuje dużą pomysłowość
w organizacji realizowanych
działań.

Podejmowanie
dodatkowo
zadań
związanych z
reprezentacją
szkoły na
zewnątrz

Godnie reprezentuje szkołę
w konkursach, zawodach,
projektach, akcjach,
imprezach środowiskowych
uzyskując znaczące
osiągnięcia.

Bierze udział w konkursach i
zawodach, projektach,
akcjach, imprezach
środowiskowych zgodnie ze
swoimi zainteresowaniami i
możliwościami
intelektualnymi.

Troska o mienie
szkolne i
indywidualne

DOBRE

Szanuje własną i cudzą
prace, mienie szkolne i
prywatne. Naprawia
spowodowane
minimalne
uszkodzenia.

Wykonuje prace na
rzecz klasy, szkoły i
środowiska lokalnego
na prośbę lub
polecenie nauczyciela.
Solidnie realizuje
podejmowane
działania. Zazwyczaj
dotrzymuje ustalonych
terminów.
Na prośbę nauczyciela
uczestniczy w
organizowanych
konkursach ,
zawodach, imprezach
itp. reprezentując
szkołę na miarę swoich
możliwości.
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POPRAWNE

NIEODPOWIEDNIE

NAGANNE

Naraża na uszczerbek
mienie prywatne lub
publiczne i zobowiązuje
się naprawić wyrządzoną
szkodę. Najczęściej działa
pod wpływem grupy.

Szuka stosownych
sytuacji do
Często niszczy mienie
wyrządzenia szkód i
szkolne i swoich kolegów.
niszczenia mienia
Nie dba o ład i porządek w
szkolnego i
klasie. Dopuszcza się
prywatnego,
drobnych kradzieży i
zachęca do tego
wymuszeń, nie przyznaje się rówieśników. Nie
do popełnionych czynów.
naprawia
wyrządzonych
szkód .

Niechętnie podejmuje
prace na rzecz szkoły i
środowiska zlecone przez
nauczyciela. Wykonuje je
niedbale, nie przestrzega
terminów.

Niechętnie podejmuje
zobowiązania. Uchyla się od
wykonywania prac na rzecz
klasy, szkoły, środowiska
podając różne powody.
Często zniechęca innych do
aktywności społecznej.

Nigdy nie pracuje
na rzecz klasy,
szkoły, środowiska.
Swoją postawą
utrudnia realizację
podejmowanych
działań.

Rzadko zdarza mu się
reprezentować szkołę na
zewnątrz. Nie czyni starań,
aby rozwijać swoje
uzdolnienia i
zainteresowania.

Nie jest zainteresowany
reprezentowaniem szkoły na
zewnątrz, nie dba o jej
dobre imię. Uczestniczy w
konkursach, zawodach,
projektach, itp., jeśli czerpie
z tego wymierne korzyści.

Z powodu lenistwa
nigdy nie
reprezentuje szkoły
na zewnątrz. Nie
dba o jej dobre imię.

3.

Oceny wystawia się według następujących zasad:
1) uczeń, którego zachowanie zostało chociaż w jednym kryterium ocenione jako nieodpowiednie lub
naganne, nie może otrzymać oceny wzorowej;
2) w przypadku wykroczenia o wyjątkowo dużej szkodliwości społecznej (kradzież, chuligaństwo, akt
wandalizmu, wymuszanie, rozbój, rozprowadzanie środków odurzających itp.) można uczniowi
wystawić ocenę naganną niezależnie od innych kryteriów;
3) wdział ucznia w konkursach przedmiotowych, rozgrywkach sportowych lub w pracy społecznej nie
może przysłonić złych cech w jego zachowaniu;
4) dla każdej oceny zachowania (z wyjątkiem nagannej) dopuszcza się odstępstwo niespełnienia nie
więcej niż 3 kryteriów pod warunkiem ich spełnienia na poziomie oceny bezpośrednio niższej.
§ 101

1.

Sposoby gromadzenia informacji o uczniu:
1) obserwacja ciągła na różnych płaszczyznach życia szkolnego dokonywana przez nauczycieli,
wychowawców, uczniów i pracowników obsługowych szkoły;
2) prowadzenie zeszytu obserwacji w każdym dzienniku lekcyjnym i dokonywanie przez nauczycieli
wpisów pozytywnych i negatywnych zachowań uczniów;
3) każdy wychowawca prowadzi zeszyt wychowawcy - w nim znajduje się pełna dokumentacja ucznia
do wglądu rodziców i dyrekcji szkoły.

2. Sposoby sprawdzania postępów ucznia:
1) systematyczna analiza dokumentacji na lekcji wychowawczej;
2) konsultacja w zespołach wychowawczych;
3) informacja w zeszycie wychowawcy.
3. Sposoby informowania o postępach uczniów i ich rodziców:
1) raz w miesiącu na lekcji wychowawczej, wychowawca analizuje zachowanie i wskazuje nad czym
należy pracować;
2) informacje o postępach ucznia rodzic uzyskuje w czasie spotkań z wychowawcą klasy (zebrania
rodzicielskie, konsultacje indywidualne);
3) w przypadku zdarzeń epizodycznych rodzic jest proszony o kontakt ze szkołą w terminie ustalonym
przez obie strony.
§ 102
1.

Tryb odwoławczy od rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
1) rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna
ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu
ustalania tej oceny (zastrzeżenia mogą być zgłoszone od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak
niż w ciągu 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych);
2) w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna została ustalona niezgodnie z przepisami
prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną
ocenę klasyfikacyjną z zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku
równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji;
3) w skład komisji wchodzą:
a) dyrektor lub wicedyrektor - jako przewodniczący komisji,
b) wychowawca klasy,
c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
d) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
e) przedstawiciel rady rodziców;
4) ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej
wcześniej oceny;
5) ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
Rozdział IX
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 103
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Zespół jest jednostką budżetową, finansowaną przez Urząd Miejski we Frampolu. Zasady prowadzenia
gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
§ 104
Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej
oraz inną dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 105
1.

Zespół używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.

Tablice i pieczęcie szkoły zawierają nazwę zespołu i odpowiednio nazwę szkoły lub przedszkola.

3.

Pieczęć urzędowa szkoły nie zawiera nazwy zespołu.
§ 106

Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności szkolnej: nauczycieli i innych pracowników, uczniów oraz
rodziców.
§ 107
1.

Niniejszy statut może ulegać zmianom, które wprowadza się każdorazowo uchwałą Rady Pedagogicznej.

2.

Uchwały w tej sprawie podejmuje Rada Pedagogiczna zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy jej członków.
§ 108

1.

Nowelizacja statutu nastąpiła uchwałą Nr 1/2016/2017 Rady Pedagogicznej Samorządowego Zespołu
Szkolnego we Frampolu z dnia 29 sierpnia 2016 roku.

2.

Statut wchodzi w życie z dniem 01 września 2016 r.

3.

Od dnia wejścia w życie niniejszego statutu traci moc statut w brzmieniu obowiązującym od 24 marca 2014 r.

Zatwierdzono na zebraniu Rady Pedagogicznej w dniu 29 sierpnia 2016 r.
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