
STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NOJEWIE 
 

2 

 

STATUT 
 

 

Szkoły  Podstawowej  w  Nojewie 
 

 

 

ustalony na podstawie ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty Na podstawie art. 60 ust. 2 

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35 i 64) :oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 

2001 w sprawie ramowego statutu publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej (Dz. U. z 2002r. Nr 61, 

poz. 624, zmiana Dz. U. z 2007r. Nr 35, poz. 222)  

 

 

 

 

 

 

 

SPIS  TREŚCI 

 

 

Rozdział I  - Przepisy ogólne  .......................................................... s.   2  

Rozdział II  - Cele i zadania szkoły  .................................................. s.   2 

Rozdział III  - Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów ..... s.   5 

Rozdział IV  - Organy szkoły i ich kompetencje ................................ s. 16 

Rozdział V  - Uczniowie – prawa i obowiązki .................................. s. 19 

Rozdział VI  - Zakres zadań nauczycieli ............................................. s. 21 

Rozdział VII - Rodzice w szkole ......................................................... s. 23 

Rozdział VIII - Organizacja pracy szkoły ............................................ s. 25 

Rozdział IX  - Postanowienia końcowe .............................................. s. 28 
 

 

 

 

 

 

Nojewo, 15 września 2015r.. 



STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NOJEWIE 
 

3 

ROZDZIAŁ  I 

 

 

PRZEPISY  OGÓLNE 

 

§  1 

 

1. Nazwa szkoły brzmi: 

Szkoła Podstawowa w Nojewie 

2. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Pniewy 

3. Nadzór pedagogiczny sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu. 

4. Szkoła jest publiczną sześcioletnią szkołą podstawową dla dzieci i młodzieży. 

5. Siedziba szkoły: Nojewo 41 

6. Cykl kształcenia trwa sześć lat i kończy się sprawdzianem po klasie szóstej.  

7. Uczniom, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły 

organizuje się nauczanie indywidualne. 

8. Dzieciom z niepełnosprawnością intelektualną organizuje się zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze. 

(rozporządzenie MEN z dnia 23 kwietnia 2013 roku, DzU z 2013r poz.529) 

9. Szkoła posiada  oddziały przedszkolne, do których uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 5 lat. 

10. Organ prowadzący może nadać szkole imię na  wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady 

Rodziców i Uczniowskiego Samorządu Szkolnego. 

11. Do obwodu szkolnego należą następujące wioski: 

Nojewo, Kikowo, Orliczko, Nosalewo, Podborowo, Psarskie, Zajączkowo, Buszewo, 

Dęborzyce 

 

§  2 

 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

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

3. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy. 

4. Szkoła może na wyodrębnionym rachunku bankowym gromadzić środki specjalne pochodzące            

z dobrowolnych wpłat rodziców oraz innych wpłat.                                                                       

Środki specjalne mogą być przeznaczone na: 

 działalność dydaktyczno – wychowawczą, 

 zakup pomocy naukowych i wyposażenia, 

 zakup materiałów na remonty i konserwacje, 

 zakup środków czystości, materiałów biurowych i innych, 

 opłaty za usługi, 

 inne cele wynikające ze statutowej działalności szkoły. 

 

 

ROZDZIAŁ  II 

 

CELE I ZADANIA SZKOŁY 

 

§  1 

1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające szkolny program 

wychowawczy i profilaktyki, a w szczególności zapewnia uczniom: 

a. poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym 

co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia, 
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b. traktowanie wiadomości przedmiotowych stanowiących wartość poznawczą samą                  

w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia ludzi, świata                       

i siebie, 

c. rozwijanie sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań, 

d. znalezienie w szkole środowiska wychowawczego sprzyjającego wszechstronnemu 

rozwojowi (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, 

estetycznym, moralnym, duchowym), 

e. sprawuje opiekę nad uczniami z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz promocji            

i ochrony zdrowia, 

f. udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej we współpracy z Poradnią 

Psychologiczno – Pedagogiczną w Szamotułach. 

 

§  2 

 

1. Realizacja celów i zadań szkoły następuje poprzez 

a. Zapewnienie wszystkim uczniom nauczania w zakresie ramowych planów nauczania 

b. oddziaływanie wychowawcze skierowane na priorytety takie jak: 

 bezpieczeństwo, 

 funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym, 

 respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych, 

 przestrzeganie Regulaminu Szkoły, 

 wpajanie zasad kultury życia codziennego. 

c.   zapewnienie indywidualizacji pracy z uczniem, zarówno podczas obowiązkowych jak                          

 i dodatkowych zajęciach edukacyjnych w celu zapewnienia mu wsparcia                                        

 i zindywidualizowanej pomocy, 

d. prowadzenie kół zainteresowań i kół przedmiotowych, zajęć dydaktyczno – 

wychowawczych, zajęć korekcyjnych, kompensacyjno – wyrównawczych, nauczania 

indywidualnego. 

e. prowadzenie lekcji religii w szkole, 

f. współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną 

g. współpracę z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pniewach, Komisariatem Policji                          

w Pniewach, PCK w Szamotułach, SANEPiD w Szamotułach, Gminą Komisją 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

h. udział w unijnych programach edukacyjnych oraz innowacjach pedagogicznych 

i. prowadzenie zajęć „wychowanie do życia w rodzinie” w klasach V - VI 

 

 

§  3 

 

1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie poprzez opiekę nauczycieli i innych 

pracowników szkoły. 

1.1. zadania nauczycieli 

1.1.1. nauczyciele pełnia dyżury przed lekcjami i w czasie przerw oraz po lekcjach, do odjazdu 

autobusu według grafiku, (zał nr 1) 

1.1.2. nauczyciel pełni dyżur zgodnie z regulaminem przerw, który uwzględnia ilość dyżurujących 

nauczycieli, szkic sytuacyjny oraz zasady zachowania uczniów podczas przerw, 

1.1.3. nauczyciel podczas zajęć edukacyjnych, pozalekcyjnych i nadobowiązkowych odpowiada za 

bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów, 

1.1.4. nauczyciel pod żadnym pozorem nie może pozostawić uczniów bez opieki, 
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1.1.5. podczas nieobecności nauczyciela na zajęciach, lub gdy nauczyciel opuszcza zajęcia dla 

pełnienia innych zadań (np. wyjazd na konkurs) opiekę nad oddziałem przejmuje inny 

nauczyciel lub inny pracownik szkoły, 

1.1.6. dopuszczane jest łączenie klas, gdzie opiekę przejmuje jeden nauczyciel – wymaga to zgody 

dyrektora szkoły, 

1.1.7. nauczyciel nie może wyprosić ucznia z klasy jeśli nie może zapewnić mu innej opieki, 

1.1.8. nauczyciel może zwolnić ucznia z zajęć celem odbycia innych zadań po uzyskaniu zgody 

nauczyciela, u którego uczeń odbywa zajęcia 

1.1.9. nad uczniami oczekującymi na odjazd autobusu sprawuje opiekę nauczyciel – opiekun 

świetlicy, 

1.1.10. zapewnienie opieki w czasie wycieczek szkolnych – zgodnie z odrębnymi przepisami, 

1.2. zadania innych pracowników szkoły 
1.2.1. zadania pracowników szkoły wynikają z przydziału czynności 

1.2.2. szkołę otwiera upoważniony do tego pracownik na godzinę przed rozpoczęciem zajęć, 

1.3. zadania pracowników szkoły w razie szczególnego zagrożenia 
1.3.1. nauczyciele i pozostali pracownicy szkoły zobowiązani są natychmiast reagować na wszelkie 

dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów, 

1.3.2. nauczyciel i inni pracownicy szkoły powinni zwrócić uwagę na osoby postronne 

przebywające na terenie szkoły, w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie 

szkoły, zawiadomić pracownika obsługi lub skierować tę osobę do dyrektora szkoły, 

1.3.3. nauczyciel lub inny pracownik szkoły powinien niezwłocznie zawiadomić dyrektora szkoły o 

wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących 

zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów. 

2. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów poprzez częste omawianie zasad bezpieczeństwa, 

3. Szkoła dba o bezpieczeństwo ruchu drogowego poprzez: 

3.1. zapewnienie bezpieczeństwa podczas wsiadania do autobusu  i wysiadania z autobusu uczniów na 

drodze wewnętrznej w czasie realizacji dowozów szkolnych w celu uniknięcia kontaktu z 

bezpośrednim ruchem drogowym, 

3.2.  systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego i obowiązkowe kształcenie komunikacyjne 

w klasie czwartej oraz przeprowadzanie egzaminów na kartę rowerową, 

4. Szkoła dba o zapewnienie bezpieczeństwa w budynku szkolnym poprzez: 

4.1. przeznaczenie do nauki oddzielnego skrzydła dla uczniów  klas I – III oraz Oddziału 

Przedszkolnego.  

4.2. Wyodrębnienie szatni i zaplecza sanitarnego dla dzieci przedszkolnych. 

4.3. dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu szkolnego do wzrostu uczniów                

i rodzaju pracy, 

4.4. zapewnienie pobytu w świetlicy uczniom dowożonym do szkoły , oraz innym uczniom według 

potrzeb, 

4.5. zapewnienie bezpieczeństwa uczniom podczas przerw poprzez wyodrębnienie różnych miejsc 

pobytu uczniów klas I-III i IV-VI; z każda grupą dyżuruje jeden nauczyciel; każda grupa korzysta z 

osobnego wejścia, 

5. Szkoła dba o szkolenie: 

5.1. uczniów w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej 

5.2. pracowników szkoły w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym zwróceniem 

uwagi na zadania dotyczące bezpieczeństwa uczniów, 

6. Szkoła zapewnia uczniom 

6.1 Opiekę higienistki szkolnej (1X w miesiącu) 

6.2.możliwości spożycia gorącego napoju (za odpłatnością), 

6.3.uwzględnienie higieny pracy umysłowej w tygodniowym rozkładzie zajęć. 

6.4. zapewnienie udziału w programach „Mleko w szkole” i „Owoce w szkole” 
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§ 4 

 

1. Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc, szkoła 

udziela wsparcia poprzez: 

a. organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej której zasady określa procedura 

udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

a. pomoc rodzicom w kontaktach z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w 

Szamotułach                i realizację wydanych zaleceń, 

b. nauczanie indywidualne, 

c. bieżącą pomoc udzielaną przez nauczycieli uczących, 

 

d. organizowanie zajęć wyrównawczych w klasach edukacji wczesnoszkolnej, a dla klas 

IV – VI w ramach potrzeb  

e. Kontakt z psychologiem szkolnym 

 

§ 5 

 

1. Celem dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych 

uczniów, szkoła zapewnia pomoc w formie: 

a. pomoc rodzicom w kierowaniu na badania uczniów z deficytami rozwojowymi                              

i trudnościami szkolnymi, 

b. wydawanie decyzji o odroczeniu lub przyspieszeniu obowiązku szkolnego po zasięgnięciu 

opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i wyrażeniu zgody przez rodziców, 

 decyzję o odroczeniu od obowiązku szkolnego można podjąć tylko raz na okres jednego roku 

szkolnego, 

 dzieci upośledzone umysłowo w stopniu głębokim można odroczyć od obowiązku szkolnego 

do dziesiątego roku życia, 

c. realizację nauczania indywidualnego, 

d. nauczanie trybem szkoły specjalnej. 

 

 

ROZDZIAŁ III 

 

OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW –                        

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 

 

(ustalony na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 10 czerwca 2015r. ) 

 

Szkolny system oceniania  ma podnieść efekty nauczania w naszej Szkole, ocenianie uczynić 

sprawiedliwym oraz spowodować świadomy udział wszystkich zainteresowanych w jak najlepszym 

przygotowaniu uczniów do dalszego kształcenia. Ma on także uruchomić proces samokształcenia każdego 

ucznia, dostarczyć uczniowi, nauczycielowi i rodzicom informacji o jakości pracy, skuteczności metod 

uczenia się oraz poziomie uzyskanych osiągnięć. Ważnym celem szkolnego systemu oceniania jest 

przygotowanie uczniów do sprawdzianu poziomu opanowania umiejętności określonych w standardach 

wymagań, który przeprowadzać będzie Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. Szkoła Podstawowa w Nojewie 

realizuje I i II etap edukacyjny. W szkole obowiązują podstawy programowe i standardy osiągnięć, na 

podstawie których określa się wymagania i kryteria oceniania z poszczególnych przedmiotów i zajęć 

edukacyjnych. Jako narzędzia pomiaru stosuje się: wypowiedzi ustne i prace pisemne, testy, prace 

plastyczne, muzyczne, teatralne oraz osiągnięcia sportowe. 
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§ 1 

Zasady szkolnego systemu oceniania: 

 

1. Zasada systematyczności: 

1/  każdy uczeń powinien być oceniany na bieżąco zgodnie z przyjętą skalą oceniania, 

2/ ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia w ramach przedmiotu, 

3/ formy aktywności to: wszystkie wypowiedzi ustne i pisemne, kartkówki, sprawdziany, prace klasowe, 

prace domowe, prace plastyczne, muzyczne, teatralne, osiągnięcia sportowe, 

4/ sprawdziany i prace klasowe wymagające powtórzenia wiadomości powyżej trzech lekcji będą 

zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem (nie dotyczy sprawdzianów z podstawowych 

wiadomości i umiejętności) i wpisane do dziennika; 

5/ sprawdziany i prace pisemne (klasowe i duże formy prac domowych) powinny być ocenione w ciągu 

10 dni. Po tym terminie uczeń decyduje o wpisaniu stopnia do dziennika, 

6/ w ciągu dnia nauki szkolnej może odbyć się jeden sprawdzian lub praca klasowa, minimalna ilość 

sprawdzianów i prac klasowych w semestrze z jednego przedmiotu – 3, minimalna ilość odpowiedzi 

ustnych i pisemnych z jednego przedmiotu w semestrze – 3 (nie dotyczy języka polskiego i matematyki, 

z których minimalna ilość ocen musi być większa), 

7/ przy ustalaniu ocen z wychowania fizycznego, sztuki (muzyki i plastyki), techniki, nauczyciele będą 

brać w szczególności pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia, wywiązywanie się z obowiązków.  

 

2. Zasada świadomego poddawania się ocenie: 

1/ ocena ma motywować ucznia do lepszego uczenia się,  

2/ ocena ma być źródłem radości, satysfakcji z dobrze wykonanej pracy, 

3/ ocena ma pomóc uświadomić uczniowi istotę jego trudności szkolnych, 

4/ ocena ma pomóc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju. 

 

3. Zasada higieny pracy: 

1/ uczeń powinien być oceniany możliwie najczęściej,  

2/ prace pisemne (sprawdziany) powinny być zaplanowane na cały okres, zaś ich nagromadzenie             

na ostatni miesiąc semestru jest niewłaściwe i powinno być uzgadniane z wychowawcą i uczniami,  

3/ przyjmuje się jako zasadę – jedna praca pisemna (sprawdzian lub praca klasowa) w ciągu dnia. 

 

4. Zasada różnicowania: 

- w każdej pracy pisemnej i ustnej nauczyciel powinien zaproponować zestaw pytań 

uwzględniający stopniowanie trudności oraz zestaw pytań dla uczniów z orzeczeniami 

poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

 

5. Zasada uczciwości: 

- w przypadku ewidentnego naruszenia przez ucznia ustalonych zasad (np. zmiana grupy, 

ściąganie, podpowiadanie itp.) nauczyciel ma prawo po upomnieniu ucznia odebrać mu pracę 

pisemną lub zakończyć odpowiedź ustną – w obu przypadkach stawiając ocenę ndst. W 

udowodnionych przypadkach niesamodzielnej pracy nauczyciel ma prawo jej nie oceniać. 

 

6. Zasada możliwości poprawiania oceny  i pomocy we wskazywaniu dróg do sukcesu: 

- uczeń ma prawo do każdorazowego poprawiania oceny na zasadach określonych przez 

nauczyciela, nauczyciel może jednak to prawo ograniczyć, jeżeli uczeń wielokrotnie 

przystępował do poprawiania oceny nieprzygotowany. 

 

7. Zasada wzmacniania pozytywnego: 
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- udział ucznia w konkursach i olimpiadach powinien być nagradzany najwyższymi ocenami, 

szczególnie jeżeli uczeń osiąga sukcesy. 

 

8. Zasada dokumentowania: 

- nauczyciel informuje ucznia o każdej uzyskanej przez niego ocenie i zapisuje ją w dzienniku 

lekcyjnym oraz w dzienniczku ucznia lub zeszycie przedmiotowym. 

 

9. Zasada informacji zwrotnej:    

1/ nauczyciel ma obowiązek poinformować uczniów, rodziców (prawnych opiekunów)  o: 

-   przedmiotowych kryteriach oceniania, 

- wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych 

(semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 

wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, 

- sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 

- warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny, 

2/ uzyskanie przez większość uczniów oceny niedostatecznej z danej partii materiału objętej pracą 

powtórzeniową wymaga ponownego jej omówienia, 

3/ nauczyciel informuje rodziców o postępach dzieci przez: 

1. wpisanie oceny do zeszytu przedmiotowego, 

2. wpisanie oceny do dzienniczka, 

3. oddanie pracy pisemnej do domu, 

4. rozmowę z rodzicami, 

5. na spotkaniu z rodzicami wychowawca przygotowuje zestaw ocen uzyskanych przez uczniów 

(cząstkowych i semestralnych ), 

5/ uzyskane przez ucznia oceny są dostępne uczniowi i jego rodzicom, 

6/ wychowawca i nauczyciele przedmiotów nie powinni wygłaszać publicznie opinii o ocenach 

poszczególnych uczniów. 

 

10. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego, 

informatyki. Decyzję o zwolnieniu ucznia z tych zajęć podejmuje Dyrektor Szkoły na podstawie 

opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez 

lekarza , oraz na czas określony w tej opinii, po złożeniu pisemnej prośby przez rodziców. 

11. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki, 

w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się ,,zwolniony”.  

 

§ 2 

 

System oceniania w I etapie edukacyjnym – klasy I-III 

 

1. W edukacji wczesnoszkolnej ocenianie przeprowadzane jest w formie  

      opisowej polegającej na określeniu osiągnięć edukacyjnych ucznia  w zakresie: 

- wypowiadania się, 

- czytania, 

- pisania, 

- dostrzegania, rozpoznawania i rozumienia zjawisk przyrodniczych, 

- posługiwania się liczbami i działaniami matematycznymi, 

- stosowania technik pracy plastycznej i technicznej, 

- umiejętności i sprawności ruchowych oraz muzycznych. 

 

2. Ocena opisowa spełnia następujące funkcje: 
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- diagnostyczną – dającą odpowiedź na pytanie, jak daleko w rozwoju jest uczeń względem wymagań 

stawianych przez nauczyciela; 

- informacyjną – przekazującą informacje, co dziecko zdołało opanować, poznać, zrozumieć, jaki był 

jego wkład pracy, 

- korekcyjną – odpowiadająca na pytanie, nad czym uczeń musi jeszcze popracować, co poprawić, 

zmienić, udoskonalić; 

- motywacyjną – zachęcającą dziecko do samorozwoju, dalszego wysiłku, dodającą wiary we własne 

siły i nadzieję na osiągnięcie sukcesu; 

- rozwojową – odnoszącą się zarówno do uczniów jak i nauczycieli, koncentrującą się na dziecku, ale 

również aktywizującą nauczyciela, mobilizując go do zmian i dalszego rozwoju. 

 

3. Nauczyciele określają dla klas I,II,III  szczegółowe osiągnięcia w sferze emocjonalno-społecznej oraz 

dydaktycznej w zakresie edukacji polonistycznej, matematycznej, środowiskowej, technicznej, 

plastycznej, muzycznej i motoryczno - zdrowotnej. 

 

4. W ramach oceniania bieżącego nauczyciel odnotowuje poziom szczegółowych  osiągnięć ucznia w : 

- dzienniku w skali przyjętej przez Zespół Nauczycieli Klas I - III  

- w zeszycie ucznia w formie opisowej, zawierający słowny odpowiednik skali wraz z komentarzem, 

- stosuje formy oceniania wspomagającego, mające wpływ na podniesienie aktywności ucznia, np. 

pochwała ustna, uśmiech, gest, a także ustalony i zaakceptowany przez dzieci znak graficzny.  

 

5. Ocena z zachowania ucznia odnosi się do: 

- podporządkowania się ucznia bieżącym poleceniom, 

- postawy ucznia wobec dorosłych, 

- postawy ucznia wobec rówieśników, 

- stosowania przez uczniów przyjętych norm zachowania i wypełniania obowiązków szkolnych, 

- postawy społecznej ucznia. 

 

6. Klasyfikacyjną ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy w porozumieniu z innymi nauczycielami 

klasy . 

 

7. Klasyfikację przeprowadza się na zakończenie roku szkolnego. 

 

8. W tygodniu poprzedzającym zakończenie nauki w I semestrze uczeń i rodzice otrzymują pisemną 

informację o dotychczasowych osiągnięciach ucznia wraz ze wskazówkami do dalszej pracy.  

 

9. Na zakończenie roku szkolnego obowiązuje roczna ocena opisowa. 

 

10. Ocena z religii jest oceną w skali MEN 

   

 

SKALA   OCEN    WYKORZYSTYWANA   PRZEZ    ZESPÓŁ    NAUCZYCIELI  KLAS I –III    DO   

ZAPISU   W   DZIENNIKU    BIEŻĄCYCH   OSIĄGNIĘĆ   UCZNIA 

 

P      =   pięknie, celująco, super; 

B      =    bardzo dobrze; 

D      =    dobrze; 

S      =    słabo, wymaga poprawy, musi ćwiczyć 

W     =   potrzebuje wsparcia, należy nad tym szczególnie popracować 
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Przypisy: 

 

+       = robi postępy, 

–       = nie robi postępów. 

 

Przykładowy wpis do dziennika: 

 

B -      uczeń czyta bardzo dobrze, ale od pewnego czasu nie robi postępów; 

S +     uczeń czyta słabo, ale robi postępy. 

 

§ 3 

 

System oceniania w II etapie edukacyjnym – klasy IV - VI 

 

1. Oceny klasyfikacyjne roczne i śródroczne oraz oceny bieżące ustala się według następującej skali: 

 

stopień celujący - 6 

stopień bardzo dobry  - 5 

stopień dobry  - 4 

stopień dostateczny - 3 

stopień dopuszczający - 2 

stopień niedostateczny - 1 

 

2. W ocenianiu bieżącym nauczyciel może do oceny dopisać „+” lub „-” (nie dotyczy oceny 1 i 6), 

może także używać skrótów literowych: cel, bdb, db, dst, dop, ndst. 

3. Oceny poziomu wiedzy i umiejętności ucznia powinny być dokonywane systematycznie w różnych 

formach, w warunkach zapewniających obiektywność. 

4. Oceny są jawne, zarówno dla ucznia jak i jego rodziców. Są ustalane na podstawie znanych im 

kryteriów. Komentarz nauczyciela wystawiającego ocenę powinien uzasadniać otrzymany przez 

ucznia stopień. 

5. Oceny mogą być: 

1/cząstkowe – określają poziom bieżących wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań dla danego 

przedmiotu. 

2/śródroczne i roczne – ustalane w wyniku klasyfikacji, określają poziom wiedzy i umiejętności                      

z zakresu wymagań dla danego przedmiotu. 

6. Wszystkie oceny powinny być uwidocznione w dzienniku lekcyjnym. Oceny powinny być opisane 

(np. odpowiedzi, zadania domowe, sprawdziany). 

7. Oceny śródroczne i roczne nie powinny być ustalane jako średnie arytmetyczne ocen cząstkowych. 

8. Zachowanie ucznia na lekcji nie może stanowić kryterium oceny poziomu jego wiedzy                            

i umiejętności z danego przedmiotu. 

9. Za aktywny, twórczy udział w lekcjach lub ich części uczeń otrzymuje „+”, za trzy wpisy”+” uczeń 

otrzymuje ocenę bardzo dobry wpisaną do rubryki odpowiedzi ustne. 

10. Uczeń, który nie przygotował się do zajęć (brak pomocy, lektury, stroju itp.) otrzymuje w dzienniku 

wpis „-”   . Za trzy wpisy „-” uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Jeżeli nauczyciel ocenia 

zadanie domowe, to brak pisemnego zadania domowego jest podstawą do wystawienia oceny 

niedostatecznej. 

11. Ocenę semestralną i roczną ustala się według następującej skali: 

wzorowe 

bardzo dobre 

dobre 
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poprawne 

nieodpowiednie 

naganne 

Ocena z zachowania powinna uwzględniać w szczególności: 

1)wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły; 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 

7) okazywanie szacunku innym osobom 

8)  przestrzeganie Regulaminu Szkoły.  

Szczegółowe kryteria są zapisane w programie wychowawczym szkoły.  

Przed ustaleniem tej oceny wychowawca winien wysłuchać opinii członków Rady Pedagogicznej oraz 

uczniów Samorządu Szkolnego i klasowego (klasy starsze). Ustalona przez wychowawcę ocena jest 

ostateczna i nie może mieć wpływu na ocenę z zajęć. Rada Pedagogiczna Szkoły może jej nie zatwierdzić, 

jeżeli jest niezgodna z obowiązującym regulaminem. 

Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych 

opiekunów) o: 

- warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, 

- warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 

- skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

Wychowawca klasy jest zobowiązany do ustnego uzasadnienia rodzicom (prawnym opiekunom) 

ustalonej nagannej oceny z zachowania. 

 

Zasady oceniania zachowania:     

 

Ocenę „wzorowe” otrzymuje uczeń, który: 

6. we wszystkich sprawach przestrzega Regulaminu Szkoły, 

7. w kulturze zachowania, frekwencji  i stosunku do nauki może być wzorem dla innych, 

8. wykazuje własną inicjatywę i samodzielnie wykonuje prace na rzecz klasy lub szkoły, 

9. godnie reprezentuje klasę lub szkołę na zewnątrz 

10. dba o honor i tradycje szkoły, 

11. dba o piękno mowy ojczystej, 

 

Ocenę „bardzo dobre” otrzymuje uczeń, który: 

-  przestrzega Regulaminu Szkoły, 

12. w kulturze zachowania, frekwencji  i stosunku do nauki stara się być wzorem dla innych,  

13. chętnie wykonuje prace na rzecz klasy lub szkoły, 

14. godnie reprezentuje klasę, 

15. dba o honor i tradycje szkoły, 

 

Ocenę „dobre” otrzymuje uczeń, który: 

16. pracuje na rzecz klasy, 

17. dba o wygląd klasy, szkoły, sprzętu szkolnego, 

18. swoim zachowaniem daje dobry przykład, 

19. drobne uchybienia w swoim zachowaniu stara się szybko naprawić, 

20. dba o swoje zdrowie i higienę osobistą, 

21. stara się nie spóźniać na lekcje, w razie nieobecności przynosi usprawiedliwienia. 
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Ocenę „poprawne” otrzymuje uczeń, który: 

22. z małymi uchybieniami przestrzega Regulaminu Szkoły, a stosowane środki zaradcze odnoszą 

pozytywny skutek, 

23. dba o swoje zdrowie i higienę osobistą, 

24. czasami spóźnia się na lekcje, nie wszystkie godziny ma usprawiedliwione. 

 

Ocenę „nieodpowiednie” otrzymuje uczeń, który: 

25. czasami nie przestrzega Regulaminu Szkoły, 

26. nie dba o zdrowie i higienę osobistą, 

27. często opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia, 

28. wywiera negatywny wpływ na rówieśników, 

29. przeszkadza w prowadzeniu lekcji, 

30. jest niekulturalny w stosunku do innych osób. 

 

Ocenę „naganne” otrzymuje uczeń, który: 

31. nie przestrzega Regulaminu Szkoły 

32. notorycznie przeszkadza w prowadzeniu lekcji, 

33. dewastuje mienie szkoły, 

34. bardzo często opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia, 

35. stosuje przemoc fizyczną i psychiczną, 

36. ulega nałogom, 

37. jest arogancki, niekulturalny w stosunku do innych osób. 

 

Uczeń, który dopuszcza się kradzieży i rozboju otrzymuje ocenę naganną z zachowania, a jego 

postępowanie zgłaszane jest na policję. 

 

Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla ucznia z upośledzeniem umysłowym                     

w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. 

 

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

 

12. Prace pisemne ocenia się zgodnie z następującą skalą procentową: 

niedostateczny  – 0-29% 

dopuszczający  – 30-49% 

dostateczny  – 50-74% 

dobry   – 75-89% 

bardzo dobry  – 90-98% 

 celujący   – 99-100% + zadania dodatkowe 

 

13. Kryteria szczegółowe ocen z poszczególnych przedmiotów ustalają nauczyciele. Po akceptacji Rady 

Pedagogicznej zostają przedstawione uczniom i rodzicom. 

 

14.   Ustala się następujące kryteria ocen: 

a/ ocenę „celujący” otrzymuje uczeń, który: 

38. posiadł wiedzę i umiejętności w najwyższym stopniu i twórczo rozwija własne uzdolnienia, 

39. biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub 

praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe,  

40. osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych  

b/ ocenę „bardzo dobry” otrzymuje uczeń, który: 
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41. opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej 

klasie, 

42. sprawnie posługuje się zdobytymi umiejętnościami i wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie 

problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną 

wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,  

c/ ocenę „dobry” otrzymuje uczeń, który: 

43. opanował wiadomości i umiejętności w zakresie pozwalającym na rozumienie większości relacji 

między elementami wiedzy z danego przedmiotu nauczania, 

44. poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub 

praktyczne, 

d/ ocenę „dostateczny” otrzymuje uczeń, który: 

45. opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu 

się tego przedmiotu, 

46. rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności, czasem przy pomocy nauczyciela, 

e/ ocenę „dopuszczający” otrzymuje uczeń, który: 

47. w ograniczonym zakresie opanował podstawowe wiadomości i umiejętności, a braki nie przekreślają 

możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej 

nauki, 

48. rozwiązuje, często przy pomocy nauczyciela, zadania typowe o niewielkim stopniu trudności, 

f/ ocenę „niedostateczny” otrzymuje uczeń, który: 

49. nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności określonych 

podstawą programową danego przedmiotu w danej klasie, a braki w wiadomościach uniemożliwiają 

dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu, 

50. nie jest w stanie nawet przy pomocy nauczyciela rozwiązać zadanie o niewielkim stopniu trudności.  

 

Szczegółowe kryteria ocen przedmiotowych uwzględniają specyfikę danego przedmiotu. 

 

 

§ 4 

 

1. Klasyfikacja roczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć 

edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, oraz ustaleniu – według skali określonej                 

w statucie szkoły – rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny 

klasyfikacyjnej z zachowania. 

2. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się jeden raz w ciągu roku szkolnego, w ostatnim 

tygodniu zajęć pierwszego semestru, najpóźniej na trzy dni przed końcem pierwszego semestru. 

3. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym 

polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych 

w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego, i zachowania 

ucznia oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. 

4. Przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący 

poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego 

rodziców ( prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych  ocenach klasyfikacyjnych             

z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania, w terminie – na dwa 

tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. Nauczyciele przekazują informację 

wychowawcy klasy oraz wpisują proponowaną ocenę klasyfikacyjną w dzienniku. Wychowawca 

przekazuje te informacje pisemnie rodzicom ( prawnym opiekunom), z zasady podczas spotkania                  

z rodzicami na terenie szkoły. 
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5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele 

prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną 

zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz 

ocenianego ucznia. Ostateczną decyzję o ocenie podejmuje wychowawca. 

6. Śródroczne i roczne  oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele 

prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych 

zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej  ani na ukończenie 

szkoły. 

7. Jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej  stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia 

uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła, w miarę 

możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków. 

8. Jeśli uczeń uczęszcza na lekcje religii/etyki, ocena z tego przedmiotu liczona jest do średniej ocen. 

Ocena ta nie wpływa na klasyfikację ucznia. 

 

§ 5 

 

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest 

podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej  oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na 

zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie 

nauczania. 

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin 

klasyfikacyjny. 

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek 

jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin 

klasyfikacyjny. 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: 

51. realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki, 

52. spełniający obowiązek szkolny poza szkołą. 

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzony dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą, nie 

obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, wychowanie fizyczne i muzyka.  

6. Uczniowi, o którym mowa wyżej, nie ustala się oceny z zachowania. 

7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej – z plastyki, muzyki, techniki, 

informatyki i wychowania fizycznego egzamin klasyfikacyjny ma przede wszystkim formę zadań 

praktycznych. 

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

9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego 

przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych. 

10. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni 

opiekunowie) ucznia. 

11. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: 

- imiona i nazwiska nauczycieli przeprowadzających egzamin klasyfikacyjny; 

- termin egzaminu klasyfikacyjnego; 

- zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne; 

- wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. 

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

12. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania, 

zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się ,,nieklasyfikowany”. 
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§ 6 

 

1. Uczeń z klas I – III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia 

edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie. 

2. W wyjątkowych przypadkach, Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia 

klasy I – III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców    

( prawnych opiekunów) ucznia. 

3. Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny 

klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. 

4. Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4, 75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania , 

otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 

5. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy 

programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami           

( prawnymi opiekunami). 

6. Laureaci konkursów  przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim  otrzymują z danych zajęć edukacyjnych 

celującą roczną  ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu 

wojewódzkim uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej  oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, 

otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną. 

 

§ 7 

 

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej  uzyskał ocenę 

niedostateczną z jednego lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin 

poprawkowy.  

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz z części ustnej z wyjątkiem egzaminu                       

z plastyki, muzyki, informatyki , techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede 

wszystkim formę zadań praktycznych.  

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły i podaje do wiadomości do dnia 

zakończenia zajęć. Egzamin przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji 

wchodzą: 

- dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze jako 

przewodniczący komisji; 

- nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne- jako egzaminujący; 

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

5. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na 

własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor 

szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia 

edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z 

dyrektorem tej szkoły. 

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

- skład komisji ; 

- termin egzaminu poprawkowego; 

- pytania egzaminacyjne; 

- wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę. 

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. 

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 
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7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego                               

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

dyrektora szkoły, nie później niż do końca września. 

8. Uczeń, który nie zdał egzaminów poprawkowych, nie otrzymuje promocji do klasy programowo 

wyższej. 

9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego 

etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu 

poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe 

zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo 

wyższej. 

 

§ 8 

 

1. Uczeń kończy szkołę podstawową: 

- jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne                              

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny 

klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach 

programowo niższych uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. 

- jeżeli ponadto przystąpił do sprawdzianu po VI klasie szkoły podstawowej. 

2. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał              

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą 

ocenę zachowania. 

3. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej Rada Pedagogiczna, 

uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami). 

 

§ 9 

 

1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena 

klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 10. 

2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna 

ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego,    

z zastrzeżeniem § 10. 

3. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna,                 

z zastrzeżeniem § 10.  

 

§ 10 

 

1. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że 

roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została 

ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być 

zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno- wychowawczych. Postępowanie 

powinno być przeprowadzone zgodnie z procedurą. 

 

§ 11 

 

Wewnątrzszkolny system  oceniania będzie podlegał ewaluacji. Zmiany uchwala Rada Pedagogiczna po 

zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Uczniowskiego Samorządu Szkolnego 
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ROZDZIAŁ IV 

 

ORGANY  SZKOŁY  I  ICH  KOMPETENCJE 

 

§ 1 

 

1. Organami szkoły są; 

 dyrektor szkoły:   Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nojewie (Dyrektor Szkoły), 

 rada pedagogiczna: Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Nojewie (Rada 

Pedagogiczna) 

 samorząd uczniowski: Uczniowski Samorząd Szkolny przy Szkole Podstawowej w Nojewie                

(Samorząd Szkolny), 

 rada rodziców: Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Nojewie (Rada 

Rodziców) 

 rada szkoły (jeżeli zostanie utworzona): Rada Szkoły Podstawowej w Nojewie (Rada Szkoły) 

2. Dyrektor Szkoły: 

a. kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą Szkoły i reprezentuje ją na 

zewnątrz, 

b. sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w Szkole, 

c. sprawuje opiekę nad uczniami, 

d. sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie 

szkoły, 

e. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, kieruje pracami Rady Pedagogicznej jako Jej 

przewodniczący, dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły i ponosi 

odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, 

f. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych. 

3. Dyrektor decyduje w sprawach: 

a. zatrudniania i zwalniania nauczycieli, 

b. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych, 

c. występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach nagród, 

odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników, 

d. decyduje o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły oraz o odroczeniu od obowiązku 

szkolnego po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej (nie dłużej niż na 

jeden rok), a także w uzasadnionych przypadkach może zezwolić na spełnianie obowiązku 

szkolnego poza szkołą. 

e. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły. 

4. Dyrektor wykonuje czynności związane z awansem zawodowym nauczycieli zgodnie z Kartą 

Nauczyciela. 

5. Dyrektor zostaje wyłoniony w drodze konkursu ogłoszonego przez organ prowadzący – gminę – z 

udziałem przedstawicieli organu prowadzącego i nadzorującego, Rady Rodziców oraz związków 

zawodowych, czym kierują odpowiednie przepisy. 

§ 2 

 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły realizującym statutowe zadania dotyczące 

kształcenia i wychowania. 

2. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

a. przygotowanie projektu Statutu Szkoły bądź projektu jego zmian oraz jego zatwierdzenie po 

zaopiniowaniu przez Radę Rodziców, 

b. zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu ich przez Radę Rodziców, 

c. zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promowania uczniów, 
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d. ustalanie szczegółowych kryteriów oceniania zachowania uczniów oraz trybu odwoławczego 

od tych ocen, 

e. wyrażanie zgody na egzaminy klasyfikacyjne z przyczyn nieusprawiedliwionych, 

f. uchwalanie warunkowej promocji ucznia, 

g. ustalanie warunków i zasad przyznawania wyróżnień uczniom klas, 

h. zatwierdzanie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Szkole po zaopiniowaniu ich 

przez Radę Rodziców, 

i. zatwierdzanie udziału Szkoły w projektach unijnych po zaopiniowaniu przez Radę 

Rodziców, 

j. wyrażanie opinii o pracy dyrektora szkoły 

3. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

a. organizację pracy Szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych, 

b. plan finansowy Szkoły, 

c. przydział godzin nauczania i innych czynności dla nauczycieli, 

d. propozycje Dyrektora Szkoły dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji 

kierowniczych w Szkole, 

e. wnioski Dyrektora o przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 

f. wnioski o zezwolenie na indywidualny tok nauki ucznia. 

 

§ 3 

 

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły, władzami Samorządu są samorządy klasowe         

i rada uczniowska. 

2. Nazwa organu: Uczniowski Samorząd Szkolny przy Szkole Podstawowej w Nojewie. 

3. Do zadań rady uczniowskiej należy: 

a. przygotowanie projektów Regulaminu Samorządu Uczniowskiego, 

b. występowanie do Dyrektora Szkoły z inicjatywami dotyczącymi życia szkolnego i sposobem 

ich rozwiązania 

c. gospodarowanie środkami materialnymi Samorządu uczniowskiego, 

d. wykonywanie zadań zleconych przez Dyrektora Szkoły, 

e. proponowanie kandydata na opiekuna Samorządu Uczniowskiego. 

4. Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski                  

i opinie we wszystkich sprawach dotyczących pracy szkoły, a w szczególności realizowania 

podstawowych praw uczniów. 

5. Szczegółowe prawa i obowiązki określa Regulamin Uczniowskiego Samorządu Szkolnego. 

6. Dyrektor Szkoły ma obowiązek zawiesić i uchylić uchwałę lub inne postanowienie Samorządu 

Uczniowskiego jeżeli jest ono sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi szkoły. 

 

§ 4 

 

1. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań 

zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowania do organów szkoły 

w tym zakresie, a w szczególności: 

a. pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji 

celów i zadań szkoły, 

b. uchwalania w porozumieniu z rada pedagogiczną programu wychowawczego                                

i profilaktycznego szkoły 

c. opiniowanie programu poprawy efektywności pracy szkoły oraz projektu finansowego 

d. współprace ze środowiskiem szkoły, środowiskiem lokalnym, 

e. gromadzenie funduszy dla wspierania działalności szkoły, 
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f. zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z nauczycielami szkoły prawa do: 

 znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych i wychowawczych w szkole i w klasie,  

 uzyskanie w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka i jego postępów 

lub trudności, 

 znajomości regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania, 

 znajomości wewnątrzszkolnego regulaminu oceniania, 

 znajomości procedur związanych z organizacją i przebiegiem zewnętrznego sprawdzianu po 

klasie szóstej, 

 uzyskania informacji o wynikach sprawdzianu po klasie szóstej swojego dziecka ze 

szczegółowym omówieniem, 

 uzyskania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci, 

 wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły, 

e. opiniowanie pracy nauczycieli w związku z awansem zawodowym:                                     

Rada Rodziców powinna przedstawić swoją opinię na temat pracy nauczyciela w terminie   

14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego 

nauczyciela. 

2. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły z wnioskami i opiniami              

we wszystkich sprawach szkoły. 

3. Rada Rodziców może występować przez dyrektora szkoły do organu prowadzącego szkołę oraz organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny we wszystkich sprawach szkoły. 

4. W szkole może działać Rada Szkoły, którą do życia powołuje Dyrektor Szkoły na łączny wniosek 

dwóch spośród następujących podmiotów: 

 Rady Rodziców, 

 Rady Pedagogicznej,                                                                                                                                                           

Rada Szkoły działa zgodnie z przyjętym regulaminem. 

 

§ 5 

 

1. Organy szkoły współpracują ze sobą przy podejmowaniu ważniejszych decyzji dotyczących działalności 

szkoły poprzez: 

a. uczestnictwo swych przedstawicieli na zebraniach plenarnych, 

b. opiniowanie projektowanych uchwał i Statutu Szkoły, 

c. informowanie o podjętych działaniach poprzez dyrektora szkoły. 

2. Rada Pedagogiczna może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą                

z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela,          

po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Uczniowskiego Samorządu Szkolnego. 

3. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie                

z funkcji dyrektora lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole,           

po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Uczniowskiego Samorządu Szkolnego.  

4. Dyrektor Szkoły może wstrzymywać wykonanie uchwał  organów szkoły niezgodnych z przepisami 

praw lub interesem szkoły. O decyzji powiadamia organ prowadzący szkołę. 

5. Rada Rodziców może wnioskować do organu nadzoru pedagogicznego o zbadanie i dokonanie oceny 

pracy szkoły, jej dyrektora lub nauczyciela. 
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ROZDZIAŁ V  

 

UCZNIOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI 

 

§ 1 

 

1. Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w Oddziale 

Przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Nojewie lub innej placówce przedszkolnej za zgodą Dyrektora 

Szkoły. 

2. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się w tym roku kalendarzowym, w którym kończy ono 7 lat               

i trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego, w tym roku 

kalendarzowym, w którym kończy ono 18 lat. 

3. W uzasadnionych przypadkach rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone nie 

dłużej niż na 1 rok. Decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły na wniosek rodziców po zasięgnięciu opinii 

poradni psychologiczno – pedagogicznej. 

4. W przypadku dziecka z upośledzeniem głębokim obowiązek odbycia rocznego przygotowania 

przedszkolnego może być odroczony do 10 roku życia. Decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły na wniosek 

rodziców po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej. 

5. Wszystkie dzieci w oddziale przedszkolnym przechodzą badanie gotowości szkolnej przeprowadzane na 

podstawie diagnozy przedszkolnej dwa razy w roku (w listopadzie i kwietniu). 

6. Dziecko może podjąć obowiązek szkolny w wieku lat 6. Decyzję podejmują rodzice dziecka 

7. Dziecko zapisywane jest do oddziału przedszkolnego w celu odbycia rocznego przygotowania 

przedszkolnego z rocznym wyprzedzeniem. 

8. Do Szkoły Podstawowej w Nojewie przyjmuje się: 

a. z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkolnym, 

b. na prośbę rodziców – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkolnym jeżeli w klasie są wolne 

miejsca;  

 

§ 2 

 

1. Uczeń ma prawo do: 

a. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, 

b. opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa, 

c. pomocy psychologiczno - pedagogicznej 

d. poszanowania swojej godności, przekonań i własności, 

e. swobody wyrażania myśli i przekonań, jeśli nie narusza tym dobra innych osób, 

f. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 

g. oceny zgodnie z przyjętym regulaminem, 

h. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru 

biblioteki, hali sportowej i sprzętu sportowego podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 

i. wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się w 

organizacjach działających w szkole:  np. ZHP, PTTK, PCK, LOP, 

j. nauki religii na podstawie deklaracji rodziców (opiekunów). 

2. Uczniowie mają prawo poprzez działalność samorządową, pod opieką wychowawcy organizować 

imprezy klasowe i szkolne 

3. Uczeń ma prawo do nauczania indywidualnego – zgodnie z orzeczeniem Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej w Szamotułach lub Poznaniu. 

4. Każdy uczeń ma prawo do uzyskania pomocy w nauce ze strony nauczyciela. 

5. Po zakończeniu klasyfikacji w pierwszym semestrze (przed 31 stycznia) nauczyciel nie wpisuje do 

dziennika ocen  na nowy semestr. 
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§ 3 

 

1. Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w Statucie Szkoły, Regulaminie Szkoły               

i innych regulaminach, a zwłaszcza: 

a. przestrzegać zasady kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli, innych 

pracowników szkoły oraz opiekuna i kierowcy w autobusie, 

b. szanować i ochraniać przekonania i własność innych osób, 

c. przeciwstawiać się przejawom brutalności, 

d. dbać o bezpieczeństwo własne i swoich kolegów, 

e. dbać o dobro, ład i porządek w szkole, 

f. brać aktywny udział w lekcjach oraz uzupełniać braki wynikające z absencji, prowadzić 

starannie zeszyty i wykonywać prace domowe zgodnie z wymogami nauczyciela przedmiotu, 

g. przestrzegać regulaminów pomieszczeń szkolnych (pracownia komputerowa, świetlica, 

biblioteka, sala gimnastyczna) oraz boiska sportowego, 

h. bezpiecznego zachowania w autobusie szkolnym, 

i. zmiany obuwia na terenie szkoły. 

j. usprawiedliwić nieobecność w ciągu 1 tygodnia od powrotu do szkoły. Usprawiedliwienie 

musi mieć formę pisemną i być wystawione przez rodziców lub prawnych opiekunów. 

Krótkie nieobecności (do 1 tygodnia) rodzice (prawni opiekunowie) mogą usprawiedliwiać 

ustnie. 

k. punktualnie przychodzić na zajęcia. Spóźnienie wymaga usprawiedliwienia.  

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

3. Uczniowie mają obowiązek szanować sprzęt i mienie szkoły. 

4. Uczniowie nie mogą samowolnie opuszczać terenu szkoły. 

5. Zwolnienie z lekcji może nastąpić wyłącznie na pisemną lub osobistą prośbę rodziców (opiekunów). 

 

§ 4 

 

1. Każdy uczeń posiada strój galowy, który ma obowiązek nosić w czasie: 

a. uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego, grupowych lub 

indywidualnych wyjść poza teren szkoły w charakterze reprezentacji, 

b. imprez okolicznościowych, jeżeli taką decyzję podejmie wychowawca lub Rada 

Pedagogiczna. 

2. Przez strój galowy należy rozumieć: 

a. dla dziewcząt – ciemna spódnica i biała bluzka, 

b. dla chłopców – ciemne spodnie i biała koszula. 

3. Ubiór codzienny ucznia jest dowolny. Ubiór musi być czysty, schludny i skromny. 

 

§ 5 

 

1. Uczeń musi mieć pisemną zgodę rodzica (prawnego opiekuna) na posiadanie i korzystanie   na 

terenie szkoły z telefonu komórkowego. 

2.  Podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych 

(aparaty powinny być wyłączone i schowane).  

3. Nagrywanie dźwięku i obrazu jest możliwe jedynie za zgodą osoby nagrywanej lub fotografowanej.  

4. Poza zajęciami edukacyjnymi. telefon pozostaje w trybie „milczy”. 

5. Zaginięcie lub kradzież telefonu uczeń powinien niezwłocznie zgłosić wychowawcy lub dyrektorowi 

szkoły. 

6. Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów na terenie szkoły powoduje zabranie telefonu do 

depozytu. Aparat odbiera rodzic lub prawny opiekun ucznia. 
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§ 6 

 

1. Za rzetelną naukę i wzorową postawę oraz wybitne osiągnięcia uczeń może otrzymać nagrody.  

2. Osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim 

odnotowuje się na świadectwie szkolnym. 

3. Za wyniki w nauce (średnia ocen 5,0 w tym 4,75 z 4 podstawowych przedmiotów – język polski, 

matematyka, przyroda, historia) uczeń otrzymuje stypendium motywacyjne . O stypendium dla ucznia 

występuje wychowawca do komisji szkolnej  stypendialnej. Stypendium przyznawane jest i wypłacane 

za I semestr do ostatniego dnia nauki, a za II semestr do końca roku kalendarzowego. Uczniowie 

kończący szkołę nie otrzymuje stypendium za II półrocze. 

 

§ 7 

 

1. Uczeń może być ukarany za nieprzestrzeganie Statutu Szkoły, Regulaminu Szkoły, innych regulaminów 

i zaleceń nauczycieli poprzez: 

a. upomnienie nauczyciela, 

b. upomnienie wychowawcy klasy wobec klasy, 

c. upomnienie Dyrektora Szkoły wobec społeczności szkolnej (apel), 

2. Od decyzji podjętej przez Dyrektora Szkoły nie przysługuje odwołanie. 

3. Spory między rodzicami i nauczycielami rozstrzyga Dyrektor Szkoły. 

4. Szkoła informuje rodziców (opiekunów) ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowanej wobec 

niego karze. 

5. W decyzjach nie leżących w gestii Dyrektora szkoły uczeń ma prawo odwołać się do Uczniowskiego 

Samorządu Szkolnego. 

 

§ 8 

 

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

2. Proponowane zmiany wymagają akceptacji Rady Pedagogicznej. 

3. Do przestrzegania praw i obowiązków ucznia zobowiązani są zarówno uczniowie jak i nauczyciele. 

 

 

ROZDZIAŁ VI 

 

ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI 

 

§ 1 

 

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

zadaniowe (np. Zespół Wychowawców I Etapu Edukacyjnego, Zespół Wychowawców II Etapu 

Edukacyjnego). 

2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora Szkoły na wniosek zespołu. 

3. Zespół określa swoje cele i zadania. 

 

§ 2 

 

1. Nauczyciele i rodzice współdziałają ze sobą w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki. 

2. Nauczyciel uwzględnia prawo rodziców do: 

a. znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w klasie               

i szkole, 
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b. znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz 

przeprowadzania egzaminów i sprawdzianu po klasie VI, 

c. uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka oraz porad co do jego 

wychowania i dalszego kształcenia, 

d. przekazywania organom sprawującym nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły. 

 

§ 3 

 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość tej 

pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych mu uczniów. 

2. Nauczyciel zobowiązany jest do: 

a. prawidłowej organizacji procesu dydaktycznego, 

b. odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, 

c. dbanie o pomoce dydaktyczne i inny sprzęt szkolny, 

d. wspieranie rozwoju uczniów ich zdolności i zainteresowań, 

e. bezstronności i obiektywizmu w ocenie uczniów oraz sprawiedliwego traktowania, 

f. udzielania pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych, doskonalenia 

umiejętności dydaktycznych i podnoszenia poziomu swojej wiedzy, 

g. nauczyciel dyplomowany i mianowany – do przyjęcia roli opiekuna nauczyciela stażysty              

i wchodzi w skład komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na 

stopień nauczyciela kontraktowego, 

h. organizacji zajęć wyrównawczych dla uczniów wymagających wsparcia, 

i. udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej zgodnie z odrębnymi 

przepisami 

j. skonstruowania programu naprawczego przy niezadowalających wynikach swoich uczniów. 

k. organizacji zajęć dodatkowych zgodnie z zainteresowaniami uczniów: zajęcia sportowo-

rekreacyjne, kółka przedmiotowe, wiedzy o Wielkopolsce, zajęć artystycznych (plastyczne, 

taneczne, instrumentalne i wokalne, turystyczne, SKKT PTTK). 

 

§ 4 

 

1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli 

uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą. 

2. Dopuszcza się przydzielenie opieki w  sąsiednich klasach IV-VI jednemu wychowawcy przy małej 

liczbie uczniów (poniżej 10) 

3. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej, wychowawca w miarę możliwości 

powinien opiekować się tym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

4. Formy spełniania zadań nauczyciela – wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów i ich 

potrzeb. 

5. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności: 

a. tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz 

przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie, 

b. inspirowanie działań zespołowych uczniów, 

c. podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole oraz między 

uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej. 

6. Wychowawca w celu realizacji zadań: 

a. otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swych wychowanków, 

b. planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zbiorowego 

klasy oraz ustala treść i formę zajęć na godzinach wychowawczych, 

c. współdziała z nauczycielami uczącymi w oddziale, 



STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NOJEWIE 
 

24 

d. utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu poznania potrzeb opiekuńczo – 

wychowawczych uczniów oraz włączenia rodziców w sprawy życia klasy i szkoły,  

e. organizuje różne formy pomocy uczniom, 

f. organizuje spotkania z rodzicami, 

g. jest zobowiązany poinformować rodziców o przewidywanych dla ucznia ocenach 

klasyfikacyjnych na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 

Pedagogicznej. 

7. Zadania wychowawcy w zakresie kontroli wykonywania obowiązku szkolnego przez uczniów: 

a) kontrola systematyczności uczęszczania do szkoły, 

b) ocena przyczyn nieobecności, 

c) współpraca z rodzicami ucznia opuszczającymi zajęcia bez usprawiedliwienia, 

d) zgłoszenie zaistniałych trudności dyrektorowi szkoły, podjęcie stosownych 

działań z włączeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej 

e) w przypadku braku zainteresowania rodziców (opiekunów) wysłanie 

upomnienia o nie realizowaniu obowiązku szkolnego, 

f) niezastosowanie się do wezwania może być powodem skierowania sprawy na 

drogę egzekucji administracyjnej, 

g) jeśli wszystkie możliwości zostaną wyczerpane, sprawę można skierować do 

sądu rodzinnego, 

 

8. Wychowawca wykonuje czynności administracyjne dotyczące klasy. 

9. Prowadzi zeszyt wychowawcy, gdzie zapisuje notatki dotyczące obserwacji uczniów i swoich działań. 

10. Zmiana wychowawcy może nastąpić w wyjątkowych sytuacjach na prośbę nauczyciela – wychowawcy 

lub wniosek ¾ rodziców klasy. Ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii 

Rady Pedagogicznej. 

 

§ 5 

 

1. W Szkole Podstawowej w Nojewie Dyrektor powołuje, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej:  

społecznego Wicedyrektora Szkoły. 

 

ROZDZIAŁ VII 

 

RODZICE W SZKOLE 

 

§ 1 

 

Rodzice zobowiązani są do: 

1. wyposażenia ucznia w niezbędne pomoce szkolne, podręczniki, strój szkolny i gimnastyczny oraz 

pomoce wymagane przez szkoły w celu realizacji obowiązku szkolnego, 

2. kontrolowania obecność ucznia na zajęciach szkolnych, 

3. brania udziału w zebraniach klasowych oraz zebraniach ogólnoszkolnych, 

4. kontrolowania procesu kształcenia dzieci, 

5. zapewnienia pomocy w razie problemów rozwojowych dziecka 

6. usprawiedliwiania nieobecności dzieci 

7. uczestniczenia w życiu klasy. 

 

§ 2 

1. W razie spornych spraw dotyczących dziecka droga rodziców do wszystkich organów jest dostępna. 

Należy jednak przestrzegać następujących procedur: 
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1. jeśli sprawa dotyczy przedmiotu rodzic zwraca się do: 

1-  nauczyciela danego przedmiotu, 

2-  następnie do wychowawcy,  

3- dyrektora szkoły,  

4- organu nadzoru pedagogicznego poprzez dyrektora szkoły, 

 

2. jeśli jest to sprawa wychowawcza, rodzic zwraca się do : 

1- wychowawcy klasy, 

2- Rady Rodziców, 

3- Dyrektora Szkoły, 

4- organu nadzoru pedagogicznego poprzez dyrektora szkoły, 

5- Rzecznika Praw Ucznia 

 

3. jeśli jest to sprawa opiekuńcza, rodzic zwraca się do: 

1- wychowawcy klasy, 

2- Rady Rodziców, 

3- Dyrektora Szkoły, 

4- organu nadzoru pedagogicznego poprzez dyrektora szkoły, 

5- organu prowadzącego 

6- Rzecznika Praw Ucznia 

 

§ 3 

1. Szkoła zobowiązana jest do : 

 

1. udzielania informacji o zachowaniu i postępach w nauce, 

2. wydania pisemnej opinii o uczniu na wniosek rodzica, 

3. udzielenia pisemnej pełnej informacji o wynikach sprawdzianu próbnego i  kończącego 

szkołę podstawową 

4. pomocy w kontaktach z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi instytucjami 

wspierającymi rozwój i kształcenia dziecka na wniosek rodzica 

5. organizowania zebrań i indywidualnych kontaktów rodziców (prawnych opiekunów)                              

z nauczycielami, 

6. przeprowadzenia badania gotowości szkolnej dzieci objętych obowiązkiem szkolnym 

7. wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na wniosek rodzica, 

8. udzielania informacji o realizowanych programach nauczania i obowiązujących 

podręcznikach              w przyszłym roku szkolnym do dnia 31 marca. Programy i 

podręczniki obowiązują przez 3 kolejne lata szkolne. W uzasadnionych przypadkach można 

dokonać zmiany podręcznika. Zmiana nie może nastąpić w ciągu roku szkolnego.  

2.  Na prośbę rodziców szkoła podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi 

podręcznikami na terenie szkoły. 
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ROZDZIAŁ VIII 

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY 

 

§ 1 

 

Szkoła posiada Oddziały Przedszkolne 

 

§ 2 

 

Liczba dzieci w oddziale może liczyć maksymalnie 25 osób. 

 

§ 3 

 

 

Do oddziałów przedszkolnych uczęszczają dzieci 3, 4, 5 i 6 letnie. 

§ 4 

1. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu 

wychowania przedszkolnego. 

2. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut. 

3. W oddziale przedszkolnym mogą być prowadzone zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze dla dzieci 

ze stwierdzoną niesprawnością intelektualną.  

§ 5 

 

1. Organizację oddziału przedszkolnego określa ramowy rozkład dnia ustalony przez wychowawców 

przedszkola po zatwierdzeniu Rady Pedagogicznej. 

2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel ustala szczegółowy rozkład dnia,                               

z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. 

 

§ 6 

 

1. Oddział przedszkolny nie jest jednostką feryjną.  

2. Dzienny czas pracy oddziału przedszkolnego wynosi 5 godzin. 

3. Dzieci 5 letnie mają zapewnione zajęcia:  

a. z religii w wymiarze 60 minut na pisemną zgodę rodziców. 

b. z języka obcego w wymiarze 60 minut 

 

§ 7 

 

1. Opiekę nad dziećmi sprawują  nauczyciele. 

2. W grupie, do której uczęszczają trzylatki zapewnia się pomoc nauczyciela. 

3. Dziecko przyprowadza do przedszkola i odbiera z przedszkola rodzic lub upoważniona przez niego 

pisemnie osoba. Upoważnienie powinno zawierać imię, nazwisko, adres, stopień pokrewieństwa              

i numer dowodu osobistego. Takie same zasady obowiązują odprowadzanie dzieci na przystanek 

autobusowy i odbiór dzieci z przystanku. 

4. W razie braku opiekunów na przystanku autobusowym po odbiór dziecka, dziecko odwożone jest do 

szkoły i oddane pod opiekę pracownikowi oddziału przedszkolnego. Jeśli dziecko nie jest odebrane 

do czasu ukończenia pracy przez pracownika, powiadamia on Posterunek Policji. 
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§ 8 

 

1. Nauczyciel współdziała z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania. 

2. Planuje pracę dydaktyczno – wychowawczą i odpowiada za nią . 

3. Współdziała z Radą Pedagogiczną w ramach tworzenia planów pracy i jest jej członkiem. 

4. Prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych 

dziecka i dokumentuje te obserwacje zgodnie z prawem oświatowym. 

5. Współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno – pedagogiczną w tym z 

psychologiem szkolnym. 

 

§ 9 

 

 

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

kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów określonych planem nauczania. 

2. Liczba uczniów w oddziałach szkolnych powinna wynosić nie więcej niż 25 uczniów. 

 

§ 10 

 

1. Podział na grupy dotyczyć może zajęć z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 

24  uczniów oraz dopuszcza się możliwość tworzenia grup międzyoddziałowych z języków obcych w 

zależności od stopnia zaawansowania. 

2. Dopuszcza się łączenie mało liczebnych klas w bloku IV-VI na wszystkich przedmiotach oprócz języka 

polskiego, historii, matematyki i przyrody 

3. Zajęcia z wychowania fizycznego we wszystkich klasach prowadzone są w oddziałach klasowych ze 

względów organizacyjnych. 

4. Dopuszcza się łączenie zajęć z wychowania fizycznego w sąsiednich oddziałach,  jeśli grupa złożona z 

dwóch klas nie przekracza 26 osób. 

5. Łączy się sąsiednie klasy na naukę religii,  jeśli w jednym z oddziałów liczba uczniów wynosi poniżej 7 

osób. 

 

§ 11 

 

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie 

klasowo – lekcyjnym. 

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 

3. W wyjątkowych sytuacjach czas trwania lekcji może być zmieniony. 

4. W klasach I – III szczegółowy rozkład dzienny zajęć ustala nauczyciel. 

5. Zajęcia dodatkowe: 

a.  prowadzone są bezpłatnie przez nauczycieli w ramach ich 40 – godzinnego tygodnia pracy. 

Plan zajęć dodatkowych ustala się na początku roku szkolnego lub wg potrzeb 

b. udział uczniów w zajęciach nie jest obowiązkowy, 

c. chętni uczniowie biorą udział w zajęciach dodatkowych za zgodą rodziców 

 

§ 12 

 

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

organizacyjny szkoły opracowany przez Dyrektora Szkoły do dnia 30 kwietnia. Arkusz ten zatwierdza 

organ prowadzący do dnia 15 maja. 
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2. Tygodniowy rozkład zajęć ustala Dyrektor Szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza 

organizacyjnego szkoły z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, po zasięgnięciu opinii 

RP 

 

§ 13 

 

1. Religia jako szkolny przedmiot nieobowiązkowy jest prowadzona dla uczniów, których rodzice 

(opiekunowie) wyrazili zgodę na udział w zajęciach.: 

a. zgoda jest wyrażana w najprostszej formie i nie musi być ponawiana w kolejnym roku 

szkolnym, może być natomiast zmieniona, 

b. nauczyciel religii wchodzi w skład Rady Pedagogicznej, nie przyjmuje obowiązków 

wychowawcy klasy, 

c. nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami, uzgadniając wcześniej          

z  Dyrektorem Szkoły termin i miejsce, 

d. ocena z religii nie ma wpływu na promowanie ucznia, 

e. ocena z religii jest umieszczona na świadectwie szkolnym, a jej wartość wpływa na średnią 

ocen. 

§ 14 

 

1. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań nauczycieli, uczniów i ich 

rodziców oraz mieszkańców obwodu szkolnego. Służy do realizacji zadań dydaktyczno – 

wychowawczych, wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, pomaga uczniom w samokształceniu. 

2. Pomieszczenie biblioteki umożliwia: 

a. gromadzenie i opracowanie zbiorów, 

b. korzystanie z księgozbiorów w szkole i wypożyczanie poza bibliotekę, 

 

3. Biblioteka pełni funkcje: 

a. kształcąco – wychowawczą, 

b. opiekuńczo – wychowawczą. 

4. Czas pracy biblioteki zapewnia możliwość korzystania z księgozbioru podczas zajęć lekcyjnych. 

5. Zakres obowiązków nauczyciela – bibliotekarza: 

a. koordynowanie pracy w bibliotece, 

b. odpowiedzialność za stan majątkowy i dokumentację, 

c. praca pedagogiczna – poradnictwo, 

d. informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów i analiza czytelnicza, 

e. prowadzenie różnych form wizualnych informacji o książkach, 

f. organizowanie różnych form inspirowania czytelnictwa, 

g. dobra znajomość zbiorów i potrzeb czytelniczych, 

h. ewidencja zbiorów zgodnie z przepisami, 

i. opracowanie biblioteczne zbiorów, 

j. selekcja zbiorów i ich konserwacja, 

k. wydzielenie księgozbioru podręcznego 

 

§ 15 

 

1. W szkole sprawowana jest opieka nad uczniami dojeżdżającymi do szkoły autobusem szkolnym. 

2. Nauczyciele sprawują opiekę w ramach art. 42 KN lub w ramach dodatkowej umowy o pracę. 
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§ 16 

 

1. Rok szkolny trwa od 01 września do 31 sierpnia roku następnego. 

2. Rok szkolny podzielony jest na dwa semestry: 

a. I semestr od 01 września do 31 stycznia 

b. II semestr od 01 lutego do ostatniego piątku czerwca, gdzie datę rozdania świadectw 

określa Minister Edukacji Narodowej w kalendarzu roku szkolnego na każdy rok 

c. od poniedziałku po rozdaniu świadectw do 31 sierpnia trwają wakacje letnie 

d. ferie zimowe nie maja wpływu na termin zakończenia I semestru, a okres ferii 

zimowych określa Minister Edukacji Narodowej. 

 

 

ROZDZIAŁ IX 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 1 

 

Organem kompetentnym do uchwalania zmian w Statucie Szkoły Podstawowej w Nojewie jest Rada 

Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Uczniowskiego Samorządu Szkolnego. 

 

 

§ 2 

 

Zmiany w Statucie powinny uwzględniać zmiany w prawie oświatowym. 

 

§ 3 

 

Zmiany w Statucie będą wprowadzane z zasady aneksami. 

 

§ 4 

 

Załącznikami do Statutu są: 

- Regulamin Rady Pedagogicznej, 

- Regulamin Rady Rodziców, 

- Regulamin Uczniowskiego Samorządu Szkolnego, 

- Regulamin Szkoły Podstawowej w Nojewie. 

- Regulamin Dyżurów Nauczycieli 

- Regulamin Wycieczek 

- Regulamin sprawowania opieki nad uczniami dowożonymi do i ze szkoły  

- Regulamin świetlicy 

- Regulamin Rekrutacji 

- Regulaminy pomieszczeń szkolnych: sali komputerowej, biblioteki, sali gimnastycznej, izb 

lekcyjnych, boiska szkolnego; 


