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S T A T U T  

SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3  

BIAŁOSTOCKIEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO  

T E K S T  J E D N O L I T Y  

 

 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

 

1. Szkoła nosi nazwę Społecznej Szkoły Podstawowej nr 3 Białostockiego Towarzystwa 

Oświatowego w Białymstoku zwanego później Szkołą. 

2. Siedziba Szkoły znajduje się w Białymstoku przy ul. Kalinowej 5. 

3. Szkoła wchodzi w skład Zespołu Szkół Społecznych nr 3 zwanego później Zespołem. 

4. Szkoła działa na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r., Ustawy 

Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r oraz Statutu Białostockiego Towarzystwa 

Oświatowego. 

5. Organem prowadzącym jest Białostockie Towarzystwo Oświatowe zwane dalej BTO z 

siedzibą przy ulicy Kalinowej 5 w Białymstoku. 

6. Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Kurator Oświaty w Białymstoku. 

7. Statut Szkoły jest podstawowym aktem prawnym regulującym działalność Szkoły. 

Tworzone na jego podstawie dokumenty nie mogą być z nim sprzeczne. 

8. Szkoła jest ośmioletnia i kończy się sprawdzianem ósmoklasisty. Daje możliwość dalszego 

kształcenia w szkołach ponadpodstawowych. 

9. Szkoła dostępna jest dla wszystkich uczniów, którzy pragną w niej realizować swą naukę,  

zainteresowania i akceptują jej Statut. Dotyczy to również, w miarę możliwości Szkoły, 

dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. 

10. W Szkole mogą być prowadzone klasy integracyjne. 

11. W Szkole nauczane są dwa obowiązkowe języki obce: język angielski i niemiecki. 

12. Nazwa szkoła podstawowa jest używana w pełnym brzmieniu: Społeczna Szkoła 

Podstawowa nr 3 Białostockiego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku. 

13. Działalność Szkoły nie ma charakteru zarobkowego i jest finansowana z opłat 

rodziców/opiekunów prawnych  (czesnego i wpisowego), dotacji budżetowych, a także ze 

środków organu prowadzącego, darowizn i innych środków przekazywanych szkole przez 

osoby trzecie. 

14. Warunkiem przyjęcia ucznia do Szkoły jest zawarcie umowy pomiędzy BTO, 

reprezentowanym przez Dyrektora Szkoły a rodzicami/opiekunami prawnymi na 

kształcenie dziecka, a w przypadku ucznia klasy pierwszej okazanie odbycia rocznego 

przygotowania przedszkolnego. 
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§ 2 

 

1. Pracodawcą w rozumieniu art. 3 Kodeksu Pracy jest BTO. 

2. Osobą dokonującą za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy jest 

Dyrektor Szkoły.  

3. Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły zatrudnieni są zgodnie z Kodeksem Pracy, Kartą 

Nauczyciela w zakresie ustanowionym dla szkól niepublicznych z uprawnieniami szkół 

publicznych oraz uchwałami władz BTO i obowiązującymi regulaminami. 

4. Zatrudnieni w Szkole nauczyciele przedmiotów obowiązkowych mają kwalifikacje 

określone w Ustawie o systemie oświaty jako niezbędne dla nauczycieli szkół 

publicznych. 

 

ROZDZIAŁ II 

CELE I ZADANIA SZKOŁY 

§ 3 

 
1. Cele i zadania Szkoły wynikają z Ustawy o systemie oświaty i przepisów wydanych na jej 

podstawie, Ustawy Prawo oświatowe  oraz ze szkolnego programu wychowawczo-

profilaktycznego, który uwzględnia optymalne warunki rozwoju ucznia, zasady 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Treści i zadania o charakterze profilaktycznym 

dostosowane są do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o 

przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów, występujących w danej społeczności 

szkolnej, skierowanych do uczniów, rodziców i nauczycieli.  

2. Nadrzędną ideą szkoły jest dobro dziecka. 

3. Do głównych celów działalności Szkoły zalicza się: 

1) zapewnienie uczniom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego  

i psychofizycznego w warunkach poszanowania ich godności oraz wolności 

światopoglądowej i wyznaniowej, 

2) kształcenie i wychowanie młodzieży oraz jej przygotowanie do nauki w szkołach 

ponadpodstawowych i życia we współczesnym świecie, 

3) rozwijanie u uczniów poczucia odpowiedzialności, miłości do ojczyzny, ochrony 

środowiska oraz poszanowania dla polskiego, europejskiego i światowego dziedzictwa 

kulturowego, 

4) kształcenie i wychowanie młodzieży w duchu tolerancji, humanizmu oraz szacunku 

dla pracy swojej i innych, 

5) rozwijanie u uczniów asertywności i umiejętności rozwiązywania konfliktów, 

6) ścisłą współpracę z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów, 

7) systematyczne podnoszenie jakości pracy szkoły, 

8) organizowanie i prowadzenie w miarę możliwości zajęć wyrównawczych, terapii 

pedagogicznej, zajęć logopedycznych, gimnastyki  korekcyjnej   oraz prowadzenie  

rehabilitacji dla dzieci niepełnosprawnych, 

9) stałe poszerzanie oferty edukacyjnej, 

10) kształtowanie postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w 

działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu 

społecznym, 
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11)  upowszechnianie  wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw 

wobec zagrożeń, w tym związanych z korzystaniem z technologii informacyjno-

komunikacyjnych i sytuacji nadzwyczajnych,  

12)  kształtowanie umiejętności sprawnego posługiwania się technologiami informacyjno-

komunikacyjnymi,  

4. Sposób realizacji zadań Szkoły: 

1) realizowanie programu nauczania zgodnie z podstawą programową, 

2) przeprowadzanie rekrutacji uczniów w oparciu o zasady, o których mowa w § 43, 

3) przestrzeganie zasad ustalonych w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania, 

4) przeprowadzanie sprawdzianów w ramach zewnętrznego  

i wewnętrznego systemu mierzenia jakości pracy Szkoły, 

5) udzielanie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej we współpracy  

z poradnią psychologiczno - pedagogiczną i przy udziale pedagoga szkolnego, 

6) zapewnianie uczniom, w granicach swoich możliwości, opieki zdrowotnej, 

7) organizowanie prawidłowej opieki nad uczniem pozostającym w trudnej sytuacji 

życiowej, odpowiednio do jego potrzeb   

z uwzględnieniem możliwości szkoły. Szkoła docelowo nie zapewnia kształcenia i 

opieki uczniom z upośledzeniem umysłowym, zaburzeniami zachowania i emocji, 

przejawiającymi się uporczywą, nie dającą się opanować agresją bądź też 

niedostosowaniem społecznym, wymagającym z tego powodu kształcenia w 

warunkach nauczania zintegrowanego lub szkoły specjalnej.  Jednakże Szkoła, we 

współpracy z rodzicami/opiekunami prawnymi, pedagogiem szkolnym oraz 

placówkami pedagogiczno-psychologicznymi, w miarę możliwości  aktywnie 

uczestniczy w zapewnieniu uczniom, u których stwierdzono wyżej wymienione 

zaburzenia w trakcie nauki w Szkole, pomocy odpowiednich specjalistów oraz w 

przeniesieniu ucznia do optymalnie najlepszej, z punktu widzenia jego potrzeb, szkoły 

lub innej placówki, 

8) umożliwianie rozwijania zainteresowań uczniów poprzez organizację lekcyjnych i 

pozalekcyjnych form działalności,  realizację innowacyjnych rozwiązań 

metodycznych, programowych, organizacyjnych we współpracy z innymi 

organizacjami i placówkami oraz  indywidualnych programów nauczania, w tym 

artystycznych, 

9) wychowanie w duchu poszanowania godności ludzkiej, 

10) przygotowanie do aktywnego i świadomego udziału w życiu społecznym, w życiu 

gospodarczym poprzez kształtowanie postaw przedsiębiorczości i kreatywności,  

11) integrowanie środowiska uczniowskiego i szkolnego, 

12) tworzenie tradycji Szkoły oraz kreowanie jej pozytywnego wizerunku w środowisku 

lokalnym, 

13) zapewnienie opieki i bezpieczeństwa podczas zajęć edukacyjnych, pozalekcyjnych 

oraz innych zajęć prowadzonych w Szkole i poza nią, 

14) umożliwienie uczniom świadomego wyboru dalszego kształcenia, 

15) rozwijanie u uczniów postaw proekologicznych, 

16) upowszechnianie aktywności fizycznej i sportu oraz zdrowego trybu życia, 

17) realizowanie zajęć edukacyjnych w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższych 

niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie 

nauczania szkoły podstawowej, 

18) umożliwienie realizacji eksperymentów pedagogicznych, polegających na modyfikacji 

istniejących lub wdrażaniu nowych działań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu 

nowatorskich rozwiązań programowych, organizacyjnych, metodycznych lub 
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wychowawczych, w ramach których są modyfikowane warunki, organizacja zajęć 

edukacyjnych lub zakres treści nauczania, 

19) przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia oraz upowszechnianie wiedzy o tych 

prawach, 

20) udzielanie uczniom pomocy w formie opieki logopedy, psychologa, pedagoga oraz 

innych specjalistów, w miarę możliwości Szkoły, którym z przyczyn  rozwojowych, 

rodzinnych lub losowych potrzebne jest wsparcie. 

 

 

§ 4 

 
1. Szkoła zapewnia uczniom warunki twórczego rozwoju, także poprzez organizację zajęć 

pozalekcyjnych oraz uczestnictwo w organizacjach działających na terenie szkoły za zgodą 

Dyrektora.  

2. Realizacja celów Szkoły może być wspierana na warunkach uzgodnionych z Dyrektorem 

szkoły przez osoby prawne i fizyczne, instytucje oraz organizacje. 

3. W Szkole może być zorganizowany wolontariat, na warunkach uzgodnionych z 

Dyrektorem Szkoły. Opiekunem wolontariatu  zostaje nauczyciel wybrany przez młodzież lub 

wskazany przez Dyrektora. Grupy wolontariackie tworzą wraz z opiekunem regulamin 

określający  sposób organizacji i realizacji działań.  

4. Dla uczniów, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych i losowych potrzebna jest 

pomoc i wsparcie, Szkoła organizuje zajęcia specjalistyczne z uwzględnieniem potrzeb 

rozwojowych ucznia. 

1) nauczyciel, wychowawca, pedagog szkolny, psycholog i logopeda udzielają pomocy i 

wsparcia uczniom znajdującym się w trudnej dla nich sytuacji, 

2) pracownicy szkoły są zobowiązani do przestrzegania zaleceń poradni psychologiczno-

pedagogicznej, 

3) uczniowie mogą dobrowolnie brać udział w bezpłatnych zajęciach dodatkowych i 

specjalistycznych organizowanych przez szkołę:  logopedycznych,  gimnastyki 

korekcyjnej,  wyrównywania wiedzy, rewalidacyjnych, terapeutycznych z pedagogiem 

szkolnym,  zajęciach psychoedukacyjnych. 

5. W celu pełnego rozwoju swych wychowanków, oraz poszerzenia swej statutowej 

działalności, Szkoła może współpracować z innymi szkołami, uczelniami, stowarzyszeniami 

zajmującymi się działalnością edukacyjną, kulturalną, wychowawczą oraz organizacjami 

działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych 

6. W uzasadnionych przypadkach, z uwzględnieniem potrzeb rodziców/opiekunów prawnych, 

Szkoła może zorganizować dla uczniów zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w okresie ferii 

letnich i zimowych. Zasady organizowania w/w zajęć ustala Dyrektor Szkoły. 

 

 

§ 5 

 

1.Szkoła jest zobowiązana do zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych 

warunków nauki w czasie ich pobytu w szkole, jak również podczas obowiązkowych i 

nieobowiązkowych zajęć organizowanych przez szkołę. 

2. Za obecność ucznia w szkole, w czasie przed i po lekcjach uznaje się dzieci będące pod 

opieką nauczycieli świetlicy lub innych nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne. 

Zadania w tym zakresie realizowane są w szczególności poprzez: 
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1) właściwy rozkład zajęć dydaktyczno – wychowawczych uwzględniający równomierne 

rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach tygodnia, różnorodność zajęć w każdym 

dniu,  

2) przygotowanie pomieszczeń szkolnych zgodnie z obowiązującymi normami –

właściwe oświetlenie, wentylacja, ogrzewanie oraz sprzęt szkolny dostosowany do 

potrzeb uczniów, 

3) zapewnienie opieki wychowawczej i warunków bezpiecznego pobytu w szkole, 

ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, 

4) zainstalowanie monitoringu wewnątrz budynku, 

5) zobowiązanie nauczycieli do zawiadomienia Dyrektora o wszelkich dostrzeżonych na 

terenie szkoły zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących 

zagrożenie dla zdrowia i życia uczniów ( w przypadku nieobecności Dyrektora 

nauczyciel osobiście powiadamia właściwe służby) 

 3 Opiekę nad uczniami sprawują: 

1) w czasie lekcji – nauczyciel mający według planu zajęcia w danej klasie,  

2) w czasie przerw – nauczyciel pełniący dyżur zgodnie z planem dyżurów,  

3) w czasie zajęć pozalekcyjnych – nauczyciel prowadzący zajęcia,  

4) w czasie zajęć poza terenem szkoły i w trakcie wycieczek – nauczyciel organizujący 

te zajęcia,  

5) w czasie oczekiwania na zajęcia szkolne uczniowie powinni znajdować się w 

świetlicy szkolnej pod opieką wychowawców świetlicy. 
 

§ 6 

1. W Szkole, za pośrednictwem strony www.dziennik.librus.pl, funkcjonuje elektroniczny 

dziennik. Oprogramowanie to oraz usługi z nim związane dostarczane są przez firmę 

zewnętrzną, współpracującą ze szkołą. Podstawą działania dziennika elektronicznego jest 

umowa podpisana przez Dyrektora Szkoły i uprawnionego przedstawiciela firmy 

dostarczającej i obsługującej system dziennika elektronicznego. 

2. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Społecznych nr 3 BTO w 

Białymstoku. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja obowiązków 

wynikających z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i sportu z dnia 19 lutego 

2002r sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki 

dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz 

rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225 oraz z 2003 r.Nr 107, poz 1003). 

3. Pracownicy Szkoły zobowiązani są do stosowania zasad zawartych w Regulaminie 

funkcjonowania dziennika elektronicznego, opracowanego na podstawie Rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu 

prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu 

nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. 

U. Nr 23, poz. 225, z 2003 r. Nr 107, poz. 1003 ze zm.). 

4. Wszystkie tworzone dokumenty i nośniki informacji, powstałe na podstawie danych 

z elektronicznego dziennika, mają być przechowywane w sposób uniemożliwiający ich 

zniszczenie lub kradzież, według zasad określonych w Polityce bezpieczeństwa ochrony 

danych osobowych obowiązującej w Szkole. 
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ROZDZIAŁ III 

ORGAN PROWADZACY SZKOŁĘ I ZAKRES JEGO ZADAŃ 

§ 7 

 

1.Organem prowadzącym Szkołę jest Białostockie Towarzystwo Oświatowe, zwane później 

BTO, z którego na walnym zebraniu wyłaniany jest Zarząd. 

2.Zarząd kieruje działalnością BTO oraz w szczególności: 

      1)  nadaje Statut, 

2) powołuje i odwołuje Dyrektora, 

3) ustala wysokość czesnego i innych opłat, 

4) zatwierdza preliminarz wydatków Szkoły, 

5) rozstrzyga ewentualne spory między organami Szkoły a Dyrektorem, 

6) zatwierdza uchwały Rady Pedagogicznej w sprawie innowacji i eksperymentów 

pedagogicznych, 

7) określa pensum godzin nauczyciela, 

8) zatwierdza arkusz organizacyjny, 

9) rozpatruje odwołania od decyzji Dyrektora. 

3. Szczegółowe zasady pracy BTO określone są odrębnym Statutem. 

 

 

ROZDZIAŁ IV 

ORGANY SZKOŁY I ZAKRES ICH ZADAŃ 

§ 8 

1.Organami Szkoły są: 

 1) Dyrektor 

 2) Rada Pedagogiczna 

 3) Rada Szkoły 

 4) Samorząd Uczniowski 

 

DYREKTOR 

§ 9 

 

1. Dyrektor reprezentuje Szkołę na zewnątrz oraz kieruje bieżącą działalnością Szkoły, a 

w szczególności: 

1) sprawuje nadzór pedagogiczny wewnątrz Szkoły, 

2) opracowuje i przedstawia organowi prowadzącemu: 

a) program dydaktyczno-wychowawczy Szkoły, (WSO, Szkolny Zestaw 

Programów, Szkolny Zestaw Podręczników, program wychowawczo- 

profilaktyczny) 

b) program rozwoju Szkoły, 

c) arkusz organizacyjny Szkoły, 
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d) preliminarz budżetowy Zespołu, 

e) okresowe sprawozdania z działalności Szkoły, 

f) regulamin wynagradzania i regulamin pracy, 

3) niezwłocznie przekazuje do wiadomości organowi prowadzącemu zalecenia i 

polecenia wydawane przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, 

4) organizuje przyjmowanie uczniów zgodnie z § 43, 

5) podejmuje decyzje o skreśleniu ucznia z listy uczniów zgodnie z § 30, 

6) dysponuje środkami finansowymi Szkoły - wielkość i rodzaj zobowiązań prawnych i 

finansowych zaciąganych samodzielnie przez Dyrektora może być ograniczony uchwałą 

organu prowadzącego, 

7) odpowiada za przestrzeganie dyscypliny budżetowej oraz prawidłowe prowadzenie i 

przechowywanie dokumentacji szkolnej oraz właściwe zabezpieczenie mienia Szkoły, 

8) podejmuje decyzje o przyznawaniu nagród pieniężnych nauczycielom i innym 

pracownikom Szkoły, 

9) podejmuje decyzje o ukaraniu nauczycieli i innych pracowników Szkoły, od czego 

służy im prawo odwołania do Zarządu BTO w terminie 7 dni od daty otrzymania decyzji, 

10) zapewnia warunki do działalności pozostałych organów Szkoły, 

11) podejmuje decyzje o zatrudnianiu i zwalnianiu nauczycieli oraz innych pracowników 

Szkoły, 

12) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej i Rady Szkoły podjęte w ramach kompetencji 

stanowiących, 

13) odpowiada za właściwą organizację oraz przebieg sprawdzianów przeprowadzanych 

w Szkole, 

14) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki rozwoju psychofizycznego 

poprzez aktywne działania prozdrowotne, 

15) stwarza warunki do działania w Szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 

organizacji, w szczególności organizacji harcerskiej, których celem statutowym jest 

działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacenie form działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły. 

2. Dyrektor bierze udział w posiedzeniach Rady Szkoły jako jej członek, w posiedzeniach 

Rady Pedagogicznej jako przewodniczący, a w posiedzeniach innych organów Szkoły 

bierze udział na ich zaproszenie. 

3. Dyrektor winien być powiadomiony i ma prawo uczestniczyć we wszystkich zebraniach 

ogółu uczniów lub rodziców/opiekunów prawnych zwoływanych przez opiekunów klas, 

organy Szkoły lub władze BTO. 

4. Dyrektor Szkoły, na wniosek Rady Pedagogicznej, ma prawo nakazać 

rodzicom/opiekunom prawnym wizytę i zasięgnięcie opinii w Poradni Psychologiczno - 

Pedagogicznej w celu usprawnienia działań dydaktyczno- wychowawczych i podniesienia 

jakości funkcjonowania ucznia w placówce. 

5. Dyrektor Szkoły może tworzyć spośród nauczycieli i specjalistów zespoły przedmiotowe 

lub inne zespoły problemowo-zadaniowe. 

 

§ 10 

 

1. Dyrektora powołuje Zarząd BTO. 

2. W zakresie dyscypliny pracy jednostką nadrzędną dla Dyrektora jest organ prowadzący. 

3. Dyrektor Szkoły za zgodą organu prowadzącego może utworzyć stanowisko 

Wicedyrektora. 
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RADA PEDAGOGICZNA 

§ 11 

 

1. Rada Pedagogiczna jest organem odpowiedzialnym wraz z Dyrektorem Szkoły za 

realizację programu dydaktyczno - wychowawczego i podejmującym związane z tym decyzje, 

a także jest organem opiniodawczo - doradczym Dyrektora Szkoły. 

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy zatrudnieni w Szkole nauczyciele oraz 

Dyrektor Szkoły. 

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły. 

4. Posiedzenia Rady Pedagogicznej zwołuje jej przewodniczący z własnej inicjatywy, na 

wniosek 1/3 jej członków, na wniosek innych organów Szkoły lub władz BTO i organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny. 

5. Rada Pedagogiczna pracuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie 

może być sprzeczny ze Statutem Szkoły. 

6. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

1) określenie wewnątrzszkolnych zasad, celów i kryteriów oceniania, 

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników  klasyfikacji i promocji uczniów, 

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów oraz programów 

autorskich po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Szkoły, 

4) określanie form wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego, 

5) zatwierdzenie planów pracy Szkoły po zaopiniowaniu przez Radę Szkoły, 

6) podejmowanie uchwał w sprawach skreślanie z listy uczniów 

7) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w celu 

doskonalenia pracy szkoły, 

8) podejmowanie uchwał w sprawie przyznania uczniom nagród, wyróżnień, stypendiów.  

7. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem o skreślenie ucznia z listy uczniów 

Szkoły. 

8. Rada Pedagogiczna może wystąpić do rodziców/opiekunów prawnych o przebadanie 

ucznia w Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej. 

9. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) arkusz organizacyjny, 

2) plan zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 

3) plan rozwoju Szkoły, 

4) regulamin Szkoły, 

5) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych 

wyróżnień. 

10. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt Statutu Szkoły albo jego nowelizację i 

przedstawia do uchwalenia Zarządowi BTO wchodzącemu w skład Rady Szkoły. 

11. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co 

najmniej połowy jej członków. 

12. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady 

Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców/opiekunów 

prawnych, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły. 
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§ 12 

 

1. Rada Pedagogiczna w szczególności może tworzyć zespoły przedmiotowe składające się z 

nauczycieli danego przedmiotu lub nauczycieli grupy przedmiotów pokrewnych. 

2. Zadania zespołów nauczycielskich: 

1) podnoszenie skuteczności działań edukacyjnych, 

2) organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji 

programów nauczania, 

3) korelowania treści nauczania edukacji pokrewnych, a także ustalenia programu 

nauczania, 

4) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu 

badania wyników nauczania, 

5) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa 

metodycznego dla początkujących nauczycieli, 

6) opiniowanie przygotowanych w Szkole programów nauczania, innowacji 

metodycznych. 

 

 

SAMORZĄD SZKOŁY 

§ 13 

 

1. Samorząd Uczniowski zwany dalej SU jest organem reprezentującym społeczność uczniów 

Szkoły. 

2. Rada Samorządu Uczniowskiego składa się z przedstawicieli klas wybranych z ogółu 

uczniów poszczególnych klas. 

3. Zasady wyboru przedstawicieli klas do Rady SU oraz tryb jego pracy określa Regulamin 

Samorządu opracowany przez opiekuna i członków SU, a przyjęty przez uczniów w 

głosowaniu tajnym, równym i powszechnym zwykłą większością głosów. 

4. Dyrektor zobowiązany jest do zasięgnięcia opinii Rady SU przed podjęciem decyzji o  

skreśleniu ucznia z listy uczniów Szkoły. Termin wydania opinii przez SU wynosi 3 dni. 

Opinia  Rady SU stanowi głos doradczy i nie jest wiążąca przy wydawaniu wyżej 

wymienionej decyzji.  

5. Samorząd Uczniowski ma prawo organizowania działalności kulturalnej, sportowej i innej 

zgodnie z potrzebami uczniów i własnymi możliwościami organizacyjnymi ( w tym 

wolontariatu) 

6. Organizowanie działalności, o której mowa w ustępie 5 wymaga porozumienia z 

Dyrektorem Szkoły. 

7. Samorząd Uczniowski ma prawo do wyboru opiekuna SU. 

8. Decyzje podjęte przez Radę SU muszą być zatwierdzone przez Dyrektora Szkoły. 

9. Rada SU może przedstawić Radzie Szkoły, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi opinie 

we wszystkich sprawach Szkoły. 
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RADA SZKOŁY  

§ 14 

 

1. Rada Szkoły jest organem reprezentującym społeczność rodziców/opiekunów prawnych i 

nauczycieli. 

2. Radę Szkoły tworzą: Zarząd BTO, rodzice/opiekunowie prawni (po jednym 

przedstawicielu z każdej klasy), Dyrektor Szkoły oraz jeden przedstawiciel kadry 

pedagogicznej. 

3. Przewodniczącym Rady Szkoły jest prezes BTO. 

4. Przedstawiciele klasowi wybierani są spośród rodziców/opiekunów prawnych danej klasy 

w głosowaniu, zwykłą większością głosów, na pierwszym zebraniu rodziców/opiekunów 

prawnych na początku roku szkolnego, przy obecności co najmniej połowy 

rodziców/opiekunów prawnych. 

5. Przedstawiciel kadry pedagogicznej wybierany jest na sierpniowym posiedzeniu Rady 

Pedagogicznej w jawnym głosowaniu, zwykłą większością głosów, przy obecności co 

najmniej połowy Rady Pedagogicznej. 

6. Szczegółowe zasady wyboru przedstawicieli do Rady Szkoły i tryb pracy Rady Szkoły 

określa jej regulamin. 

7. Organ prowadzący jest zobowiązany do zwołania zebrania rodziców/opiekunów prawnych  

w celu podjęcia przez nich decyzji o powołaniu Rady Szkoły, a po jej powołaniu organ 

prowadzący jest zobowiązany do opracowania pierwszego regulaminu Rady Szkoły. 

8. Kadencja Rady Szkoły trwa trzy lata. Dopuszcza się dokonywanie corocznej zmiany jednej 

trzeciej składu Rady. 

9. Zakres zadań Rady Szkoły: 

1) występowanie do Dyrektora i innych organów Szkoły, organu prowadzącego 

Szkołę oraz organu prowadzącego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami 

we wszystkich sprawach Szkoły, 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia  

i wychowania Szkoły oraz planu pracy Szkoły,  

3) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo-

profilaktycznego; jeżeli Rada Szkoły w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku 

szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu 

wychowawczo-profilaktycznego, programy te ustala Dyrektor Szkoły w 

uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny; programy ustalone 

przez Dyrektora Szkoły obowiązują do czasu uchwalenia programów przez Radę 

Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, 

4) opiniowanie pracy nauczycieli ubiegających się o kolejny stopień awansu 

zawodowego. 

 
ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW SZKOŁY 

 ORAZ SPOSÓB ROZWIĄZYWANIA SPORÓW MIEDZY NIMI. 

 

§ 15 
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1. Wszystkie organy współdziałają ze sobą w sprawach opieki, kształcenia i wychowywana 

dzieci. 

2. Koordynatorem współdziałania organów Szkoły jest Dyrektor Szkoły. 

3. Decyzje i opinie Rady Pedagogicznej, Rady Szkoły i SU zapadają w formie uchwał, 

zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków. Na wniosek 

jednego z członków organu zarządza się głosowanie tajne. 

4. Posiedzenia organów są protokołowane. 

5. Uchwały organów Szkoły winny być udostępniane członkom społeczności szkolnej. 

6. Organy Szkoły mają obowiązek udzielania sobie wzajemnych informacji w 

nieprzekraczalnym terminie 14 dni. 

7. Uchwały organów Szkoły sprzeczne ze Statutem Szkoły lub innymi przepisami prawa 

muszą być zawieszone lub uchylone przez organ prowadzący. O zawieszeniu lub 

uchyleniu uchwały organ prowadzący niezwłocznie powiadamia organ Szkoły, który 

uchwałę podjął. 

8. Opinie organów Szkoły w sprawach określonych Statutem, o ile dalsze postanowienia 

Statutu nie stanowią inaczej, formułowane są w terminie do 14 dni. 

9. Nieuwzględnienie opinii organów Szkoły przez organ prowadzący wymaga wyjaśnienia 

na piśmie. 

10. Organy Szkoły, z własnej inicjatywy lub na wniosek władz BTO, mają prawo wyrażania 

opinii i składania wniosków w każdej sprawie dotyczącej Szkoły i przedstawiania ich 

właściwym adresatom. 

11. Organy Szkoły (z wyjątkiem Dyrektora) nie mogą reprezentować Szkoły na zewnątrz. 

12. Każdy z organów Szkoły ma zapewnioną możliwość działania i podejmowania decyzji w 

granicach kompetencji określonych w Statucie Szkoły. 

13. W sprawach spornych między organami Szkoły negocjatorem jest Dyrektor Szkoły. W 

przypadku sprawy spornej przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia organowi 

prowadzącemu. 

 

ROZDZIAŁ V 

PRAWA I OBOWIĄZKI SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ 

§ 16 

 

1. Uczniowie, ich rodzice/opiekunowie prawni, nauczyciele i wychowawcy (pracownicy 

pedagogiczni), zwani dalej nauczycielami, oraz inni pracownicy Szkoły tworzą społeczność 

szkolną. 

2. Członkowie społeczności szkolnej uczestniczą w życiu Szkoły bezpośrednio oraz poprzez 

udział swoich przedstawicieli w Radzie Pedagogicznej, Radzie Szkoły, Radzie Samorządu 

Uczniowskiego i władzach BTO. 

 

 
PRAWA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI 

 
§ 17 

 

Prawa i obowiązki nauczycieli określają przepisy Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela  

(w zakresie ustanowionym dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych) oraz 

Statut Szkoły. 
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§ 18 

 

Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny 

za jakość i wyniki tej pracy, a także bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.  

 

 

 

§ 19 

 

 

1. Do podstawowych obowiązków i zadań nauczyciela należy w szczególności: 

1) rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem oraz 

podstawowymi funkcjami Szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, 

2) zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w trakcie wszystkich zajęć edukacyjnych  

i przerw międzylekcyjnych, a w szczególności podczas wyjazdów i wyjść uczniów 

poza teren Szkoły, 

3) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, rozwijanie ich zdolności  

i zainteresowań, 

4) kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu ojczyzny, w poszanowaniu 

konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla 

każdego człowieka, 

5) dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą 

demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras  

i światopoglądów, 

6) wychowanie uczniów w duchu poszanowania i dyscypliny pracy, 

7) doskonalenie swoich umiejętności dydaktycznych i metodycznych oraz systematyczne 

podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych, 

8) informowanie uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych na początku każdego 

roku szkolnego o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez 

siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 

uczniów oraz o podręcznikach, z których będzie korzystał w kolejnym roku szkolnym, 

9) dostosowanie na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 

publicznej poradni specjalistycznej, wymagań edukacyjnych do indywidualnych 

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia  

i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające 

sprostanie tym wymaganiom, 

10) uczestniczenie w pracach komisji przeprowadzającej egzamin poprawkowy, 

klasyfikacyjny i sprawdzający oraz nadzorującej sprawdzian ósmoklasisty 

powołanych przez Dyrektora Szkoły,  

11) systematyczne, obiektywne, jawne i terminowe ocenianie pracy uczniów, w oparciu  

o obowiązujące w tym względzie prawo oświatowe oraz WSO, 

12) systematyczne prowadzenie działań profilaktycznych i wychowawczych zgodnie  

z zaleceniami szkolnego programu profilaktyczno-wychowawczego, 

13) eliminowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych wśród uczniów, 

14) dbanie o dobre imię Szkoły, 

15) systematyczne, rzetelne i terminowe prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, 

16) czynny udział w pracy Rady Pedagogicznej, zespołów wychowawczych i zespołów 

przedmiotowych oraz realizowanie ich postanowień i uchwał, 

17) stała i ścisła współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów, 
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18) wykonywanie innych poleceń Dyrektora Szkoły zgodnych z obowiązującym prawem 

oświatowym oraz wprowadzonymi na terenie Szkoły regulaminami, 

19) zwolnienie ucznia z lekcji wyłącznie na pisemną lub osobistą prośbę rodzica/opiekuna 

prawnego, 

20) otoczenie szczególną opieką dzieci niepełnosprawnych, przeżywających trudności 

osobiste i rodzinne, 

21) punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć oraz rzetelne pełnienie dyżurów na 

przerwach,  

22) przebywanie na terenie Szkoły w czasie ogólnoszkolnych spotkań z 

rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów, 

23) przebywanie z uczniem w trakcie zajęć ( opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela 

np. wyjście w trakcie zajęć, jest możliwe pod warunkiem, że Dyrektor wyrazi na to 

zgodę, a opiekę nad klasą przejmie w tym czasie inny nauczyciel), 

24)  reagowanie na sytuacje trudne, 

25) przekazanie rzetelnej informacji wychowawcy ucznia o zdarzeniu, którego był 

świadkiem, 

26) kierowanie się  dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę  moralną i 

obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia, w działaniach 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

 

 

§ 20 

 

1. Nauczyciel ma prawo do: 

1) decydowania w sprawie doboru programu nauczania dla prowadzonych przez siebie 

zajęć edukacyjnych dla danego oddziału ujętych w szkolnym planie nauczania, 

stosowanych metod, form organizacyjnych zajęć, podręczników i środków 

dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu, przy uwzględnieniu możliwości 

uczniów i wyposażenia Szkoły, 

2) decydowania o ocenach bieżących, śródrocznych i końcoworocznych swoich uczniów, 

3) wyrażania opinii w sprawie oceny zachowania uczniów, 

4) wnioskowania w sprawie nagród i kar oraz innych form działań wychowawczych 

stosowanych wobec uczniów. 

 

 

PRAWA I OBOWIĄZKI WYCHOWAWCY KLASY 

 
§ 21 

 
1. Funkcję wychowawcy powierza Dyrektor Szkoły nauczycielowi, który jeśli nie zajdą 

szczególne okoliczności, prowadzi oddział przez cały etap edukacyjny.  

2. Wychowawca oddziału pełni zasadniczą rolę w systemie wychowawczym Szkoły. Jest 

animatorem życia zbiorowego uczniów, powiernikiem i mediatorem w rozstrzyganiu kwestii 

spornych.  

3. Do zadań wychowawcy należy w szczególności: 

1) otaczanie indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich uczniów, 

2) utrzymywanie systematycznego kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów, 

organizowania zebrań w wyznaczonym terminie, 
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3) przekazanie uczniom oraz ich rodzicom/opiekunom prawnym na początku każdego 

roku szkolnego informacji o zasadach oceniania zachowania, założeniach szkolnego 

programu wychowawczo-profilaktycznego i WSO, 

4) przekazanie w klasie siódmej  uczniom oraz ich rodzicom/opiekunom prawnym 

informacji o możliwości, formach i procedurze dostosowania warunków egzaminacyjnych 

na sprawdzianie ósmoklasisty dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, 

5) systematyczne informowanie rodziców/opiekunów prawnych na zebraniach i 

konsultacjach o postępach uczniów, 

6) udzielanie uczniom oraz ich rodzicom/opiekunom prawnym informacji, porad, 

wskazówek ułatwiających rozwiązywanie problemów o charakterze wychowawczym, 

7) planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami/opiekunami 

prawnymi różnych form pracy wychowawczej, które rozwijają i integrują zespół klasowy, 

8) współdziałanie z innymi nauczycielami uczącymi w oddziale, uzgadnianie z nimi  

i koordynowanie działań wychowawczych, 

9) współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym, 

10) wspieranie swoich wychowanków i kształtowanie u nich właściwych postaw 

moralnych, 

11) systematycznie prowadzenie działań profilaktycznych i wychowawczych zgodnie z 

zaleceniami szkolnego programu profilaktycznego i szkolnego programu wychowawczego. 

12)  promowanie zdrowego stylu życia, 

13) dbałość o wystrój i porządek w klasie, 

14) zapewnienie uczniom, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych, właściwej opieki i bezpieczeństwa, 

15) przekazywanie innym nauczycielom uczącym wychowanków informacji o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych uczniów, 

16) systematyczne przeprowadzanie kontroli realizacji obowiązku szkolnego przez 

uczniów, 

17) systematyczne i rzetelne prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania i pracy 

wychowawczo – opiekuńczej, 

18) okresowe ocenianie zachowania uczniów, 

19)  aktywne uczestnictwo w ewaluacji szkolnego programu wychowawczego i szkolnego 

programu profilaktycznego. 
20) przeprowadzenie rozmowy z uczniem na temat zdarzenia, które miało miejsce oraz 

poinformowanie rodziców/opiekunów prawnych telefonicznie lub pisemnie nie później 

niż dzień po zdarzeniu. 

4. Wychowawca ma prawo do: 

1) korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej oraz innych właściwych placówek lub instytucji oświatowych i naukowych, 

2) podejmowania decyzji o ocenach zachowania swoich wychowanków po zasięgnięciu 

opinii innych nauczycieli uczących w danej klasie, 

3) wnioskowania do Dyrektora Szkoły o nałożenie kary na ucznia lub przyznania mu 

nagrody, 

4) wprowadzania własnych form nagradzania i motywowania wychowanków, zgodnych  

z prawem oświatowym obowiązującym na terenie Szkoły. 

 

 

 

PRAWA I OBOWIĄZKI PEDAGOGA SZKOLNEGO 

 

§ 22 
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1. Do zadań i obowiązków pedagoga szkolnego należy: 

1) udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych na tle niepowodzeń 

szkolnych, 

2) przeciwdziałanie różnym formom niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży, 

3) organizowanie różnych form terapii dla uczniów z objawami niedostosowania 

społecznego i różnej niepełnosprawności, 

4) rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów z trudnościami dydaktycznymi w 

ścisłej współpracy z wychowawcami klas, 

5) udzielanie uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia, 

6) udzielanie porad rodzicom/opiekunom prawnym w rozwiązywaniu trudności 

wychowawczych, 

7) występowanie z wnioskami w sprawach związanych z uczniami i ich 

rodzicami/opiekunami prawnymi do sądu rodzinnego i policji oraz innych instytucji 

zajmujących się profilaktyką patologii społecznych i pomocą społeczną, 

8) sporządzanie na wniosek sądu opinii o uczniach, we współpracy z wychowawcą klasy, 

9) koordynowanie prac z zakresu profilaktyki społecznej i zdrowotnej, 

10) dokonywanie przynajmniej raz do roku analizy sytuacji wychowawczej Szkoły oraz 

analizy przyczyn niepowodzeń szkolnych uczniów Szkoły i przedstawianie ich Radzie 

Pedagogicznej, 

11) systematyczne i rzetelne prowadzenie dokumentacji swojej działalności, 

12) terminowe informowanie rodziców/opiekunów prawnych uczniów o możliwości, 

formach i procedurze dostosowania warunków egzaminacyjnych na sprawdzianie 

ósmoklasisty dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, 

13) koordynowanie pracą zespołów opracowujących sposób udzielania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych  

oraz indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne. 

 

 

 

 

§ 23 

 

1. W szkole zapewnia się pomoc logopedyczną.  

2. Do zadań logopedy szkolnego należy:  

1) przeprowadzenie badań przesiewowych, w celu ustalenia stanu mowy uczniów;  

2) diagnozowanie logopedyczne, 

 3) prowadzenie terapii logopedycznej,  

4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń 

komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia, 

5) wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających z 

programu wychowawczo-profilaktycznego. 

3. Zadania, o których mowa w ust. 2., logopeda szkolny realizuje:  

1) we współdziałaniu z wychowawcą, nauczycielami, rodzicami, 

2) we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi poradniami 

specjalistycznymi. 

4. Szczegółowy zakres obowiązków logopedy szkolnego określa Dyrektor Szkoły 
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PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW 

§ 24 

 

1. Podstawowym prawem ucznia jest prawo do nauki w warunkach poszanowania godności 

osobistej oraz własnych przekonań. 

2. W szczególności uczeń ma prawo do: 

1) oddziaływania na życie Szkoły poprzez swoich przedstawicieli w Radzie 

Samorządu Uczniowskiego, 

2) zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi 

wymaganiami oraz z Przedmiotowymi Systemami Oceniania, WSO i Kryteriami Ocen z 

Zachowania, 

3) jawnej i umotywowanej oceny zachowania na zasadach szczegółowo określonych w 

Kryteriach Ocen z Zachowania, 

4) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce na zasadach szczegółowo 

określonych w WSO, 

5) korzystania z wszelkich form rekreacji i wypoczynku organizowanych przez klasę 

lub Szkołę, 

6) zgłaszania wychowawcom i organom Szkoły wniosków i postulatów dotyczących 

Szkoły i spraw uczniowskich, 

7) reprezentowania Szkoły w konkursach wiedzy i umiejętności oraz zawodach 

sportowych, 

8) uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce, 

9) korzystania z wszelkiej pomocy nauczycieli w zdobywaniu i rozszerzaniu wiedzy, 

10) korzystania z wszelkich pomieszczeń szkolnych przeznaczonych dla uczniów 

według zasad określonych przez Dyrektora Szkoły, 

11) korzystania pod opieką nauczyciela z wszelkich pomocy dydaktycznych, 

12) korzystania z opieki medycznej dostępnej na terenie Szkoły, 

13) korzystania z porad pedagoga i psychologa szkolnego, 

14) korzystania z wszelkich zajęć dodatkowych prowadzonych przez Szkołę, 

15) tworzenia na terenie Szkoły innych organizacji uczniowskich, których program i 

kierunek działania będą pozostawały w zgodzie ze Statutem Szkoły, 

16) wygłaszania własnej opinii, nie może to jednak uwłaczać niczyjej godności, 

17) wolności światopoglądowej i wyznaniowej. 

3. Naruszanie praw ucznia 

1) Uczeń lub Samorząd Uczniowski może zgłosić wychowawcy naruszanie praw ucznia 

przez pracowników szkoły w ciągu 7 dni od zaistniałej sytuacji.  

2) Naruszanie praw ucznia przez nauczycieli:  

a) wychowawca klasy przeprowadza rozmowę na temat naruszania praw ucznia z 

nauczycielem danego przedmiotu, 

 b) wychowawca zwołuje zespół nauczycieli uczących w danym oddziale w celu 

pozytywnego rozwiązania problemu, 

 c) wychowawca zgłasza problem do Dyrektora Szkoły.  

 3) W przypadku naruszania praw ucznia przez wychowawcę klasy Samorząd 

Uczniowski może zgłosić ten fakt do Dyrektora Szkoły, który podejmuje działania 

zgodnie z przepisami prawa.  

4) Dyrektor Szkoły lub wychowawca są zobowiązani do rozpatrzenia naruszenia praw 

ucznia w terminie 7 dni od daty uzyskania informacji na ten temat oraz powiadomienia 

Samorządu Uczniowskiego i ucznia o sposobie rozpatrzenia.  
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5) Od decyzji wydanej przez Dyrektora Szkoły osobie zgłaszającej wniosek przysługuje 

w terminie 7 dni odwołanie do Zarządu BTO. 

 

 

 

 

 

§ 25 

 

1. Do obowiązków ucznia w szczególności należy: 

1) udział w zajęciach lekcyjnych, systematyczne przygotowywanie się do nich oraz 

właściwe zachowanie się w ich trakcie, 

2) dbałość o dobre imię Szkoły oraz poszanowanie jej mienia, 

3) właściwe zachowanie wobec nauczycieli i innych pracowników Szkoły oraz 

pozostałych uczniów, 

4) przestrzeganie porządku szkolnego, dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo własne  

i innych uczniów, 

5) przestrzeganie zasad kultury współżycia w odniesieniu do członków społeczności 

szkolnej oraz poza Szkołą, 

6) dbanie o schludny wygląd oraz noszenie odpowiedniego stroju  na terenie Szkoły, 

podczas reprezentowania placówki na zewnątrz i uroczystości szkolnych, szczegółowe 

zasady ubierania się uczniów określa regulamin.  

7) wypełnianie poleceń nauczycieli, Dyrekcji i innych pracowników Szkoły, 

8) dbanie o mienie własne i innych uczniów, 

9) dbanie o estetykę Szkoły, 

10) właściwe użytkowanie sprzętu, a także odpowiednie korzystanie z urządzeń i pomocy 

naukowych, 

11) udział w apelach i uroczystościach szkolnych, 

12) poszanowanie godności osobistej kolegów, 

13) zmiana obuwia na terenie Szkoły. 

2. Uczniom zabrania się: 

1) posiadania i zażywania na terenie Szkoły i poza nią jakichkolwiek używek, a w 

szczególności papierosów, alkoholu i narkotyków oraz innych środków odurzających, 

2) posiadania i używania na terenie Szkoły i poza nią przedmiotów i środków 

zagrażających zdrowiu i życiu innych osób, 

3) opuszczania terenu Szkoły bez zezwolenia nauczyciela, pod którego opieką 

przebywają lub wychowawcy klasy; zwolnienie z lekcji może nastąpić wyłącznie na 

pisemną lub osobistą prośbę rodzica ucznia, 

4) posiadania gier hazardowych na terenie Szkoły, 

5) używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w czasie zajęć 

lekcyjnych (telefony i inne urządzenia w trakcie ich trwania powinny być wyłączone) 

oraz robienia zdjęć i korzystania z dyktafonów, uczeń może skorzystać z telefonu 

wyłącznie za zgodą nauczyciela,  

6) zabrania się uczniom przychodzenia do Szkoły z pomalowanymi paznokciami i 

włosami, w makijażu, z tatuażami, w stroju nadmiernie odsłaniającym ciało oraz 

piercing'u ciała 

7) propagowania i rozpowszechniania treści o charakterze rasistowskim, nazistowskim 

oraz naruszających godność osobistą drugiego człowieka (również drogą 

elektroniczną) 
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8) korzystania, bez zgody nauczyciela, ze sprzętu multimedialnego będącego na 

wyposażeniu sal lekcyjnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

§ 26 

 
1. Rodzice/opiekunowie prawni mają prawo do: 

1) zapoznania się z obowiązującymi programami nauczania i wychowania, szkolnym 

systemem oceniania, Statutem Szkoły i innymi regulaminami określającymi zasady 

pracy Szkoły, 

2) pełnej i rzetelnej informacji o postępach dziecka w nauce, 

3) wyrażania opinii i występowania z wnioskami dotyczącymi wszystkich spraw 

Szkoły, za pośrednictwem Rady Szkoły, 

4) aktywnej działalności w organach Rady Szkoły, 

5) zwolnienia dziecka z lekcji wyłącznie na pisemną lub osobistą prośbę, 

6) złożenia pisemnego wniosku do zarządu BTO, w przypadku, gdy sposób 

rozwiązania sprawy przez Dyrektora Szkoły nie jest dla nich satysfakcjonujący.  

2. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do: 

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do Szkoły, 

2) zapewnienia regularnego i punktualnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne, 

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie do zajęć 

szkolnych, 

4) pisemnego usprawiedliwiania nieobecności swoich dzieci w Szkole w miarę 

możliwości w trybie niezwłocznym, nie później jednak niż w ciągu 7 dni, licząc od 

ostatniego dnia nieobecności, 

5) regularnego uczestniczenia w zebraniach i konsultacjach, 

6) zgłaszania się na wezwania wystosowane przez Dyrektora Szkoły, pedagoga 

szkolnego oraz wychowawcę ucznia, 

7) ponoszenia materialnej odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez dziecko na 

terenie Szkoły, 

8) uiszczania opłat, o których mowa w § 1 ustępie 14, w wysokości i terminie 

ustalonym przez władze BTO oraz w przypadku niedotrzymania terminów 

płatności do płacenia odsetek za zwłokę w wysokości ustalonej przez organ 

prowadzący. Zobowiązanie to potwierdzają złożeniem pisemnego oświadczenia w 

chwili przyjęcia ucznia do Szkoły. W sytuacji nie uiszczania opłat czesnego 

powyżej 2 miesięcy umowa z rodzicem o naukę dziecka w Szkole może zostać 

zerwana. 

9) poinformowania Dyrektora (w chwili zapisu dziecka do Szkoły)  o wcześniejszych 

wizytach lub badaniach przeprowadzonych w poradni psychologiczno-

pedagogicznej oraz przedstawienia wskazań do pracy z dzieckiem zawartych w 

opinii wydanej przez tę poradnię. W przypadku zatajenia takiej informacji Dyrektor 

Zespołu na wniosek Rady Pedagogicznej ma prawo skreślić ucznia z listy uczniów. 

10) stosowania się do wszelkich wskazań i zaleceń poradni. 
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11) na wniosek Rady Pedagogicznej przebadać dziecko w poradni psychologiczno-

pedagogicznej w przypadku dużych trudności w funkcjonowaniu w grupie  

rówieśniczej lub znacznych problemów dydaktycznych. 

3.Organizacja i formy współdziałania Szkoły z rodzicami. 

1) w zakresie nauczania - ścisła współpraca rodziców z nauczycielami 

przedmiotowcami poprzez wyznaczone konsultacje i stały kontakt za 

pośrednictwem e-dziennika,   

2) w zakresie wychowania, opieki i profilaktyki – korzystanie z porad pedagoga i 

psychologa szkolnego oraz innych specjalistów, udział w prelekcjach 

organizowanych na terenie szkoły, ścisła współpraca z wychowawcą oraz stały 

kontakt za pośrednictwem e-dziennika, możliwość wyboru tematyki prelekcji i 

warsztatów dla uczniów i rodziców, miejsca wycieczek i Zielonych Szkół. 

4. Uprawnienia rodziców/opiekunów prawnych w zakresie zarządzania kontem w 

systemie dziennika elektronicznego. 

1) Rodzice/opiekunowie prawni mają swoje niezależne konto w systemie dziennika 

elektronicznego, zapewniające monitorowanie postępów edukacyjnych ucznia oraz 

dających możliwość komunikowania się z nauczycielami w sposób zapewniający 

ochronę dóbr osobistych innych uczniów. 

2) Na początku roku szklonego rodzic/opiekun prawny dostaje login i hasło do swojego i 

dziecka konta. Fakt otrzymania tych uprawnień rodzic/opiekun prawny podpisuje 

osobiście w obecności wychowawcy na odpowiednim dokumencie. W przypadku jego 

nieobecności na zebraniu, rodzic/opiekun prawny ma możliwość odebrania loginu i 

hasła w sekretariacie szkolnym. 

3) Rodzic/opiekun prawny w swoim koncie poza możliwością zmiany swojego hasła, ma 

możliwość zmiany hasła konta swojego dziecka. 

4) Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek zapoznać się z zasadami funkcjonowania 

dziennika elektronicznego w szkole dostępnymi w POMOCY i odpowiednich 

REGULAMINACH dostępnych po zalogowaniu się na swoje konto. 

5) Standardowo wydaje się dla rodzica/opiekuna prawnego jeden login oraz hasło. W 

przypadku chęci odrębnego dostępu do systemu przez dwoje rodziców/opiekunów 

prawnych istnieje możliwość wydania osobnego loginu oraz hasła dla drugiego 

rodzica/opiekuna prawnego. 

6) Dostęp rodziców/opiekunów prawnych i ich dzieci do poszczególnych modułów w 

dzienniku elektronicznym jest określony na podstawie umowy zawartej pomiędzy 

firmą a Dyrektorem Szkoły. 

7) Rodzic/opiekun prawny, jeśli chce usprawiedliwiać nieobecności swojego 

podopiecznego za pomocą WIADOMOŚCI w dzienniku elektronicznym, musi: 

a) odbyć obowiązkowe, bezpłatne szkolenie prowadzone przez Administratora 

Dziennika Elektronicznego ( jeśli zajdzie taka potrzeba szkolenia mogą być cyklicznie 

powtarzane), 

b) złożyć deklarację i osobiście ją podpisać w obecności wychowawcy klasy, (wzór 

deklaracji będzie  dostępny na stronie szkoły). 

8) Rodzic/opiekun prawny osobiście odpowiada za swoje konto w dzienniku 

elektronicznym szkoły i ma obowiązek nieudostępniania go swojemu dziecku, ani 

innym nieupoważnionym osobom. 

9) Jeśli występują błędy w wpisach dziennika elektronicznego, rodzic/opiekun prawny 

ma prawo do odwołania się według standardowych procedur obowiązujących w 

szkole opisanych w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania dostępnym na szkolnej 

stronie www. 
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ROZDZIAŁ VI 

RODZAJE NAGRÓD I KAR STOSOWANYCH WOBEC UCZNIÓW 

§ 27 

 

1. Uczeń Szkoły może otrzymać nagrody i wyróżnienia za: 

1) wyniki nauczania, 

2) wysiłek włożony w naukę, 

3) pracę na rzecz innych ludzi, w tym przede wszystkim w formie wolontariatu, 

4) wybitne osiągnięcia dydaktyczne, artystyczne lub sportowe, 

5) dzielność i odwagę. 

2. Nagrody przyznaje Dyrektor Szkoły na wniosek wychowawcy klasy, Rady Samorządu 

Uczniowskiego i Rady Pedagogicznej. 

 

§ 28 

 

1. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów Szkoły: 

1) W trakcie roku szkolnego: 

a) ustna pochwała udzielona na forum klasy, 

b) bezpośrednia informacja do rodziców/opiekunów prawnych (np. telefon do 

rodziców), 

c) pochwała udzielona przez Dyrektora wobec całej społeczności szkolnej na 

apelu, 

d) umieszczenie nazwiska ucznia na klasowej lub szkolnej tablicy sukcesów, 

e) wpisanie osiągnięć ucznia do kroniki szkolnej. 

2). Na zakończenie roku szkolnego: 

a) nagroda rzeczowa, dyplom i świadectwo z wyróżnieniem, jeżeli uczeń ma co 

najmniej ocenę bardzo dobrą z zachowania, a średnia ocen z przedmiotów 

nauczania wynosi 4,75, 

b) list gratulacyjny przyznawany rodzicom/opiekunom prawnym ucznia, przez 

Radę Pedagogiczną ( na wniosek członka Rady Pedagogicznej), jeżeli uczeń 

spełnia kryteria (jest wzorowym uczniem oraz średnia jego ocen z 

przedmiotów wynosi 5,0), 

c) list pochwalny lub pochwała Dyrektora Szkoły na forum Szkoły za 

reprezentowanie Szkoły na zewnątrz i wyróżniającą się postawę ucznia lub 

znaczące osiągnięcia na olimpiadach przedmiotowych i w konkursach, 

zawodach sportowych, artystycznych, 

d) stypendium Dyrektora Szkoły dla uczniów spełniających kryteria określone w 

Regulaminie Funduszu Stypendialnego dla uczniów, 

e) nagroda Rady Pedagogicznej – „Człowiek Prawy” dla uczniów  spełniających 

kryteria określone w Regulaminie nagrody. 

2.Nagrody mogą być łączone, o przyznaniu nagród mogą być powiadomieni 

rodzice/opiekunowie  prawni. 

3.Nagrody finansowane są z budżetu Szkoły, przez rodziców/opiekunów prawnych oraz 

sponsorów. 

4.Uczniowi przysługuje prawo do wniesienia zastrzeżeń do przyznanej nagrody do Dyrektora 

Szkoły w terminie 7 dni. 

 

§ 29 
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1. W Szkole nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i  godność osobistą 

ucznia. 

2. Za nieprzestrzeganie obowiązków ucznia zawartych w Statucie Szkoły mogą być 

zastosowane wobec ucznia różne kary. : 

1) upomnienie ustne na forum klasy, 

2) informacja wychowawcy klasy do rodziców/opiekunów prawnych, 

3) wizyta rodziców/opiekunów prawnych w Szkole i rozmowa z wychowawcą w 

obecności ucznia, 

4) wezwanie rodziców/opiekunów prawnych do Szkoły i rozmowa z Dyrektorem, 
5) list naganny skierowany do rodziców/opiekunów prawnych ucznia, 

6) zawieszenie prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, do reprezentowania 

Szkoły na zewnątrz, udziału w wycieczkach lub imprezach organizowanych przez 

Szkołę, 

7) usunięcie ze Szkoły z zachowaniem procedur, o których mowa w § 30 Statutu.. 

3. Nauczyciel wymierzający kary wobec ucznia kieruje się zasadami zawartymi w Kryteriach 

Ocen z Zachowania, według których uczeń za złe zachowanie otrzymuje punkty karne w 

postaci weksli.  

4. Przed wymierzeniem kary uczeń ma prawo do złożenia wyjaśnień. 

5. Dyrektor Szkoły może zawiesić wykonanie kary nałożonej na ucznia, jeżeli uzyska on 

poręczenie nauczyciela wychowawcy. 

6. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców/opiekunów prawnych ucznia o zastosowaniu 

wobec niego kary. 

7. Uczeń i rodzice/opiekunowie prawni ucznia mają prawo w ciągu 7 dni do odwołania się do 

Dyrektora Szkoły od nałożonej kary (o ile Dyrektor nie jest osobą stosującą karę). 

 

ZASADY RELEGOWANIA UCZNIA ZE SZKOŁY 

§ 30 

 

1. Decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów podejmuje Dyrektor Szkoły z własnej 

inicjatywy lub na wniosek Rady Pedagogicznej. Przed skreśleniem Dyrektor i Rada 

Pedagogiczna są zobowiązani do uzyskania opinii Rady Samorządu Uczniowskiego, jednakże 

opinia ta nie jest dla Rady Pedagogicznej ani dla Dyrektora Szkoły wiążąca.  

2. Dyrektor i Rada Pedagogiczna mogą podjąć decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów w 

przypadku: 

1) otrzymania przez ucznia oceny nagannej ze sprawowania na świadectwie,  

2) otrzymania przez ucznia więcej niż dwóch ocen dopuszczających na świadectwie lub 

na koniec semestru, które wprawdzie zaliczają rok na przyjętych zasadach, ale świadczą 

o tym, iż uczeń zbyt słabo opanował materiał nauczania w danym roku szkolnym, 

3) nieotrzymania przez ucznia promocji do następnej klasy, 

4) otrzymania 180 punktów ujemnych, w ogólnym rozliczeniu punktów dodatnich i 

ujemnych, przyznanych zgodnie z Kryteriami Ocen z Zachowania,  

5) rażącego nieprzestrzegania przez ucznia obowiązków szkolnych oraz łamania zasad 

obowiązujących w Szkole. 

3. Dyrektor i Rada Pedagogiczna mogą podjąć decyzję o skreśleniu ucznia klasy I-III w 

przypadku stwierdzonych zaburzeń w rozwoju intelektualnym i funkcjonowaniu społecznym 

tego dziecka lub ucznia, w szczególności w przypadku występowania rażących, niedających 
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się wyeliminować w warunkach Szkoły dysfunkcji, utrudniających prowadzenie zajęć i 

realizację celów Szkoły na rzecz tego dziecka lub ucznia bądź  na rzecz innych uczniów lub 

dzieci uczęszczających do tej samej Szkoły. 

4. Dyrektor może podjąć decyzję o skreśleniu ucznia ze Szkoły w przypadku zalegania przez 

rodziców/opiekunów prawnych z opłatą czesnego za okres przekraczający 2 kolejne miesiące 

kalendarzowe, po uprzednim, bezskutecznym wezwaniu do zapłaty i udzieleniu dodatkowego 

terminu płatności nie krótszego niż 30 dni od daty doręczenia wezwania na adres 

rodziców/opiekunów prawnych podany w zgłoszeniu dziecka do Szkoły. 

Rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek wskazania aktualnego adresu do 

korespondencji. Każdorazowa zmiana tego adresu wymaga aktualizacji danych dostępnych w 

Szkole pod rygorem domniemania doręczenia korespondencji na ostatni adres podany w 

zgłoszeniu.  

5. Dyrektor może podjąć decyzję o skreśleniu ucznia ze Szkoły w trybie natychmiastowym w 

przypadku  wywołania sytuacji kryzysowej typu: kradzież, przyjście ucznia do szkoły pod 

wpływem alkoholu, narkotyków, wywołanie alarmu przeciwpożarowego, bombowego, 

posiadania przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu, udziału w bójce lub w wypadku 

innego rodzaju incydentu, na skutek którego zostało naruszone dobro znacznych rozmiarów 

lub ucierpiał inny uczeń Szkoły lub jakakolwiek inna osoba. 

6. Dyrektor i Rada Pedagogiczna mogą podjąć decyzję o skreśleniu ucznia sprawiającego 

duże problemy wychowawcze ze Szkoły w przypadku braku współpracy z jego 

rodzicami/opiekunami prawnymi. 

7. Z uczniem sprawiającym poważne problemy wychowawcze lub osiągającym słabe wyniki 

nauczania może być zawarty kontrakt szczegółowo określający warunki, które uczeń musi 

spełnić, aby móc kontynuować naukę w Szkole. Kontrakt może być zawarty tylko jeden raz w 

toku nauki na danym etapie edukacyjnym. Niewywiązanie się z warunków kontraktu skutkuje 

relegowaniem ucznia ze Szkoły 

8. Od decyzji Dyrektora  przysługuje odwołanie do organu prowadzącego w terminie 7 dni od 

daty otrzymania decyzji. 

9. Przy skreślaniu ucznia z listy uczniów nie są zwracanie rodzicom/opiekunom prawnym 

poniesione przez nich koszty kształcenia. 

 

 

ROZDZIAŁ VII 

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY 

§ 31 

1.  Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział. 

2. Oddział w Szkole liczy do 18 uczniów. W przypadkach uzasadnionych dobrem Szkoły lub 

zespołu klasowego lub innych wyjątkowych sytuacjach , może być zwiększony do 19 

osób. Rodzice uczniów klasy, do której zostało złożone podanie o przyjęcie 19 osoby, 

powinni być o tym poinformowani na tydzień przed planowanym zebraniem z 

wychowawcą. Na zebraniu w głosowaniu jawnym, decyzja podjęta zwykłą większością 

głosów będzie ostateczna.   

 

§ 32 

 

1.Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie 

zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć 

ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 
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2.Termin rozpoczynania i kończenia świątecznych ferii zimowych i letnich określają przepisy 

w sprawie organizacji roku szkolnego. 

3. Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Szkoły, biorąc pod 

uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne Szkoły, w danym roku szkolnym, ustala 

dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych zgodnie z rozporządzeniem 

MEN w sprawie organizacji roku szkolnego.  

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalonych na podstawie rozporządzenia MEN w 

sprawie organizacji roku szkolnego, Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady 

Pedagogicznej i Rady Szkoły, może, za zgodą organu prowadzącego, ustalić inne 

dodatkowe dni wolne, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w 

wyznaczone soboty. 

5. Szkoła realizuje proces dydaktyczno – wychowawczy w układzie okresowym. Rok szkolny 

dzieli się na dwa okresy. Promowanie uczniów jest w układzie rocznym. 

 

§ 33 

 

1. Szkoła zapewnia uczniom organizacje zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, wycieczek  

z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.  

2. Obok zajęć obowiązkowych Szkoła organizuje dodatkowe zajęcia edukacyjne  

i pozalekcyjne zgodnie z zainteresowaniami uczniów oraz wolą rodziców/opiekunów 

prawnych, uwzględniając przy tym możliwości organizacyjne i finansowe Szkoły. 

3. W klasach IV-VIII wprowadza się drugi obowiązkowy język nowożytny – język 

niemiecki.  

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

określają szkolne plany nauczania, opracowane przez Dyrektora Szkoły z uwzględnieniem 

ramowych planów nauczania. 

5. Uczniów można zwolnić z pierwszych i ostatnich godzin lekcyjnych po uprzednim 

powiadomieniu rodziców/opiekunów prawnych. 

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (choroba nauczyciela) dopuszczalne jest 

łączenie grup uczniów (również całych klas) i przekazanie jednemu nauczycielowi opieki 

nad taką grupą. 

7. Nauczyciel nie może wyprosić ucznia z klasy, jeśli nie jest w stanie zapewnić mu 

odpowiedniej opieki. 

8. W sytuacjach kryzysowych typu: kradzież, przyjście ucznia do szkoły pod wpływem 

alkoholu, narkotyków, alarm przeciwpożarowy, bombowy, sytuacje agresywne, posiadanie 

przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu, nauczyciel postępuje zgodnie z procedurami 

obowiązującymi w szkole. 

 

 

§ 34 

 

Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu  

z nauczycieli uczących w tym oddziale. 

 

 

§ 35 
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Szczegółowe zasady organizacji pracy Szkoły określa Regulamin Społecznej Szkoły 

Podstawowej nr 3 BTO. 

 

§ 36 

 

1. Szkoła współdziała z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi 

instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.  

1) Za organizację współpracy z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi 

instytucjami  działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży odpowiedzialny jest 

pedagog szkolny. 

2) Rodzicom uczniów, którzy mają trudności w nauce lub nie potrafią przestrzegać norm 

zachowania obowiązujących w szkole, pedagog szkolny proponuje przeprowadzenie 

badań psychologiczno-pedagogicznych dziecka w poradniach specjalistycznych celem 

złagodzenia lub wyeliminowania powstałych problemów. Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna udziela pomocy uczniom na wniosek rodziców /prawnych opiekunów) 

oraz rodzicom/prawnym opiekunom. 

3) Rodzice/opiekunowie prawni  mogą dobrowolnie i nieodpłatnie korzystać z 

przypisanej szkole poradni lub  wybranej przez siebie placówki w zakresie badań 

psychologiczno-pedagogicznych i terapii.  

4) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – pedagoga szkolnego, logopedy i innych 

specjalistów - w szkole dla ucznia może być udzielana za zgodą rodziców/prawnych 

opiekunów).  

5) Pedagog szkolny zapoznaje zespół nauczycieli uczących w danym oddziale z opinią 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o uczniu. 

 6) Szkoła zobowiązuje się do realizowania zaleceń zawartych w opiniach 

psychologiczno - pedagogicznych i lekarskich o uczniu, jeśli opinia zostanie 

udostępniona szkole.  

7) Szkoła uczestniczy w różnych programach profilaktycznych przeprowadzanych przez 

poradnie psychologiczno-pedagogiczne.  

8) Szkoła współpracuje z innymi instytucjami, które zajmują się poradnictwem i pomocą 

dzieciom oraz rodzicom np. kuratorzy sądowi, KLANZA. 

 9) Szkoła organizuje warsztaty dla rodziców i nauczycieli w celu doskonalenia 

umiejętności z zakresu komunikacji społecznej oraz umiejętności wychowawczych 

 

§ 37 

 

1. W Szkole organizuje się dobrowolną i nieodpłatną pomoc psychologiczno-

pedagogiczną dla uczniów, rodziców i nauczycieli.  

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu 

indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia wynikających w szczególności z: 

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,  
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7) z przewlekłej choroby, 

 8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych przeżyć, 

9) z niepowodzeń edukacyjnych, 

10)  z trudności adaptacyjnych wynikających z odmienności kulturowej, zmiany 

środowiska edukacyjnego, 

11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, 

sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi. 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna skierowana jest na: 

12) diagnozowanie środowiska ucznia, 

13) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb oraz możliwości psychofizycznych uczniów 

oraz na zaplanowaniu sposobów ich zaspokajania,  w klasach I-III – na rozpoznaniu u 

uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się,  

14) opracowywanie i wdrażania indywidualnych programów edukacyjno-

terapeutycznych dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego  oraz określenie zakresu pomocy pedagogiczno-psychologicznej dla uczniów 

posiadających opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, dla uczniów zdolnych, 

uczniów z trudnościami w nauce oraz innymi problemami rozpoznanymi w szkole, 

15) wspieranie nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne 

dzieci, 

16) wspieranie nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, 

17) umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli, 

 18) udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych 

wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia 

rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym 

wymaganiom,  

19) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.  

3. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna realizowana jest we współpracy z:  

1) rodzicami,  

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, 

 3) podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci, 

4) placówkami doskonalenia nauczycieli. 

 4. Pomoc psychologiczno-pedagogicznej jest udzielana z inicjatywy:  

1) rodziców,  

2) ucznia,  

3) nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty prowadzącego zajęcia z uczniem, 

4) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

 5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w formie:  

1) zajęć rozwijających uzdolnienia, 

 2) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, 

 3)zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, 

socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,  

4) porad i konsultacji dla uczniów oraz porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń dla 

rodziców i nauczycieli, prowadzonych przez nauczycieli, wychowawców i specjalistów. 

6. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się 

rodziców/opiekunów prawnych ucznia 
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7. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą 

realizowane, Dyrektor Szkoły niezwłocznie informuje pisemnie, w sposób przyjęty w szkole 

rodziców/opiekunów prawnych ucznia  

8. Formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar 

godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, są uwzględniane w 

indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. 

 

§ 38 

 

1. W Szkole funkcjonuje biblioteka szkolna, która służy: 

       1) realizacji potrzeb czytelniczych i zainteresowań uczniów, 

2) realizacji zadań edukacyjnych, w tym tworzenie warunków do poszukiwania, 

porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego 

posługiwania się technologią informacyjną, 

3) organizacja różnorodnych działań o charakterze dydaktyczno-wychowawczym, w tym 

prowadzenie lekcji bibliotecznych, 

4) doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, 

5) popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców. 

2. Bibliotekę szkolną prowadzi nauczyciel, któremu powierzono to zadanie. 

3. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy: 

1) gromadzenie i opracowywanie książek, czasopism i innych materiałów 

bibliotecznych, 

2) udostępnianie zbiorów i udzielanie pomocy przy ich wykorzystaniu, 

3) udzielanie informacji bibliotecznych, 

4) prowadzenie edukacji czytelniczej, 

5) poznawanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów, 

6) współpraca z nauczycielami w zakresie wykorzystania księgozbioru, 

7) prowadzenie dokumentacji biblioteki. 

4. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice 

uczniów. 

5. Biblioteka prowadzi nieodpłatne wypożyczanie podręczników, materiałów edukacyjnych 

zakupione z dotacji celowej MEN. Szczegółowe zasady dostępu do podręczników określa 

odrębny regulamin.  

6.Biblioteka szkolna współpracuje z innymi bibliotekami na rzecz realizacji celów i zadań, o 

których mowa w punkcie 1. 

7. Godziny pracy biblioteki dostosowane są do potrzeb Szkoły i umożliwiają dostęp do jej 

zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu. 

8. Szczegółowe zasady organizacji biblioteki, zgodne z potrzebami Szkoły, określa 

regulamin. 

 

 

§ 39 

 

1.Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Szkole obejmuje ogół działań 

podejmowanych przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do wyboru 

dalszej drogi kształcenia ponadto kształcenie w uczniach konkretnych umiejętności i 

dyspozycji, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w różnych rolach zawodowych 

i społecznych. 
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2. Za organizację doradztwa zawodowego odpowiada Dyrektor Szkoły, który wyznacza 

nauczyciela-koordynatora, planującego i realizującego zadania z zakresu doradztwa 

edukacyjno-zawodowego. Oprócz planowania i koordynowania nauczyciel ten odpowiada 

za: 

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje 

edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery 

zawodowej, 

2) gromadzenie, aktualizację i udostępnianie informacji edukacyjnych i 

zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia, 

3) prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania 

kariery i podjęcia roli zawodowej, 

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez Szkołę, 

5) współpracę z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań 

w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego. 

3. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem 

kształcenia i kariery zawodowej prowadzą nauczyciele, wychowawcy i specjaliści. 

 

§ 40 

 

1. W Szkole działa świetlica zapewniająca  opiekę do godziny 17
00

 oraz z rana od godziny 7
00

 

do 8
00

.  

2. Świetlica stwarza możliwie jak najlepsze warunki wszechstronnego rozwoju uczniów 

poprzez: 

1) prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych, 

2) organizowanie pomocy w nauce, tworzenie możliwie dobrych warunków do pracy 

własnej i przyzwyczajania do samodzielnej pracy umysłowej, 

3) organizowanie zabaw i gier ruchowych oraz innych form kultury fizycznej, 

4) rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień uczniów podczas zajęć 

świetlicowych i kół zainteresowań ; 

5) wpajanie zasad kultury zdrowotnej, nawyków higieny i czystości oraz dbałości o 

zachowanie zdrowia własnego i innych, 

6) organizowanie życia kulturalnego na terenie świetlicy, 

7) wyrabianie nawyków samodzielności, samorządności i odpowiedzialności za własne 

decyzje i działania, 

8) wdrażanie zasad bezpiecznego zachowania się w szkole i poza nią oraz podnoszenie 

poziomu kultury osobistej. 
3.Szczegółowe zasady pracy świetlicy określa regulamin. 

4.Rodzic/opiekun prawny, zgłaszając dziecko do świetlicy, zobowiązany jest do wypełnienia 

karty zgłoszeniowej.  

5.Udział w zajęciach świetlicowych jest nieodpłatny, opłatę pobiera się jedynie raz w 

semestrze na zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć, a jej wysokość ustala 

Dyrektor na dany rok szkolny. 

 

§ 41 

 

1. Szkoła zapewnia opiekę pielęgniarską w ograniczonym zakresie. Do zadań szkolnej 

pielęgniarki należą: 

1) wykonywanie testów przesiewowych do badań profilaktycznych, 

2) prowadzenie profilaktyki zdrowotnej, 
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3) prowadzenie edukacji zdrowotnej, 

4) prowadzenie dokumentacji medycznej uczniów zgodnie z odrębnymi przepisami, 

5) współpraca z wychowawcą, nauczycielami i rodzicami uczniów w celu realizacji 

powyższych zadań. 

 

 

§ 42 

1. Uczniowie Szkoły mogą odpłatnie korzystać z obiadów. 

2.Obiady są dowożone do Szkoły przez firmę cateringową.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW 

 

§ 43 

 

1. Rekrutacja jest organizowana przez Dyrektora Szkoły. 

2. Rodzice/ opiekunowie prawni chcący zapisać  swoje dziecko do Szkoły zobowiązani są 

uzupełnić podanie rekrutacyjne. 

3. Przyjęcie ucznia do klas nowotworzonych następuje  na podstawie kolejności złożenia 

podań rekrutacyjnych. Pierwszeństwo mają  rodzeństwa dzieci już uczących się w Szkole 

oraz dzieci  pracowników Szkoły. 

4. Dyrekcja Szkoły może poprosić rodzica wraz z dzieckiem na rozmowę. 

5. Dyrektor przy przyjmowaniu dziecka do Szkoły może pominąć  kolejność  zgłoszeń w 

przypadku, gdy jest zaburzona równowaga płci w danej klasie. 

6. Rodzice dzieci/opiekunowie prawni, które przyjmowane są do klasy pierwszej, 

zobowiązani są dostarczyć do Szkoły kartę oceny dojrzałości szkolnej. 

7. Przyjęcie ucznia do  klas istniejących następuje na podstawie rozmowy Dyrektora z 

dzieckiem i jego rodzicem/opiekunem prawnym oraz świadectwa ukończenia klasy 

programowo niższej i opinii wychowawcy klasy, do której 

uczęszcza  uczeń.  Dyrektor  może  podjąć  decyzję o przeprowadzeniu testu 

sprawdzającego wiedzę z określonych przedmiotów. W pierwszej kolejności  przyjmowani 

będą uczniowie  osiągający  bardzo wysokie wyniki w nauce i rodzeństwa dzieci uczących 

się w naszej Szkole. 

8. Warunkiem skutecznego zawarcia umowy o naukę jest wpłacenie wpisowego.  Kwota 

wpisowego nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji ze Szkoły. 

9. Rodzice/opiekunowie prawni uczniów mających opinie i orzeczenia  poradni 

psychologiczno-pedagogicznej są zobowiązani do poinformowania o tym fakcie dyrekcję 

Szkoły. Zatajenie takich faktów, może być powodem rozwiązania umowy o naukę dziecka. 

10. Szkoła prowadzi rekrutację  do wyczerpania wolnych miejsc w klasach. 

11. Dyrektor może na dany rok szkolny ustalić szczegółowe zasady rekrutacji  

w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i organem prowadzącym. 
 

 

ROZDZIAŁ VIII 
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WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASY IV-VIII 

 

§ 44 
 

CELE OCENIANIA 

 

1. Sprawdzanie i ocenianie wiadomości, umiejętności i postaw uczniów. 

2. Ujednolicenie zasad i kryteriów oceniania przez poszczególnych nauczycieli. 

3. Monitorowanie postępów uczniów i określanie ich potrzeb. 

4. Motywowanie uczniów do odpowiedzialności za udział w procesie uczenia się. 

5. Planowanie procesu nauczania i ewaluacji. 

6. Porównanie osiągnięć uczniów ze standardami. 

7. Motywowanie ucznia do dalszej pracy. 

8. Dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych             

uzdolnieniach ucznia. 

 

 

§ 45 
 

1.Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców /opiekunów/                                

o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu 

nauczania oraz  o sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów. 

2.Ocenie podlega przyrost wiedzy i umiejętności według kryteriów przedmiotowych lub 

blokowych opracowanych przez nauczycieli. Aby stopień spełniał funkcję motywującą i 

wspierającą karierę ucznia, ocenie podlega również wkład pracy oraz możliwości 

indywidualne ucznia.  

3.Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć 

artystycznych należy przede wszystkim  brać pod uwagę wysiłek wkładany przez uczniów 

w wywiązywaniu 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.  

4.W okresie  pierwszych dwóch tygodni września w klasach V-VIII szkoły podstawowej 

Nauczyciele nie wystawiają ocen niedostatecznych, natomiast w klasach IV-tych szkoły 

podstawowej przez cały pierwszy miesiąc nauki.   
                                                                                                  

 

§ 46 

 

OCENIANIE I KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA, ROCZNA 

 

1. W klasach IV-VIII szkoły podstawowej oceny bieżące, śródroczne, oceny klasyfikacyjne 

oraz końcoworoczne ustala się według następującej skali sześciostopniowej:            

1) stopień celujący - 6 

2) stopień bardzo dobry - 5 

3) stopień dobry - 4 

4) stopień dostateczny - 3 

5) stopień dopuszczający - 2 

6) stopień niedostateczny –1 
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2. W całej szkole przyjmuje się jednolity przelicznik punktów na oceny w przypadku  

sprawdzających prac pisemnych : 

1) celujący                       100%-97%   

2) bardzo dobry                96% - 90%  

3) dobry                            89%-75%      

4) dostateczny                  74%-50%      

5) dopuszczający              49%-25%    

6) niedostateczny              24% i mniej 

3. W szkole nie wystawiane są oceny z plusem i minusem. 

4. Uczeń, który otrzymał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim na 

świadectwie ukończenia szkoły z danych zajęć edukacyjnych otrzymuje ocenę końcową 

celujący. 
 

 

 

 

 

 

§ 47 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE  

 

1.WYMAGANIA KONIECZNE na stopień dopuszczający obejmują elementy treści 

nauczania: 

1)niezbędne w uczeniu się danego przedmiotu i konieczne w dalszej edukacji, 

2)potrzebne w życiu. 

2.WYMAGANIA PODSTAWOWE na stopień dostateczny obejmują elementy treści: 

1)najważniejsze w uczeniu się danego przedmiotu, 

2)łatwe dla ucznia nawet mało zdolnego, 

3)często powtarzające się w programie nauczania, 

4)dające się wykorzystać w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych, 

5)określone programem nauczania na poziomie nie przekraczającym wymagań 

zawartych, w podstawach  programowych, 

6) głównie proste, uniwersalne umiejętności, w mniejszym zakresie wiadomości.     

3.WYMAGANIA ROZSZERZAJĄCE na stopień dobry obejmują elementy treści: 

1)istotne w strukturze przedmiotu, 

2)bardziej złożone, 

3)o zakresie przekraczającym wymagania podstawowe, 

4)przydatne, ale nie niezbędne w opanowaniu treści z danego przedmiotu i innych 

przedmiotów szkolnych,  

5)użyteczne w szkolnej i pozaszkolnej działalności,  

6)wymagające umiejętności stosowania wiadomości w sytuacjach typowych według 

wzorów   /przykładów/ znanych z lekcji i podręcznika. 

4.WYMAGANIA DOPEŁNIAJĄCE  na stopień bardzo dobry obejmują zakres treści 

określanych programem nauczania. Są to treści: 

1)złożone, trudne, ważne do opanowania, 

2)wymagające korzystania z różnych źródeł, 

3)umożliwiające rozwiązywanie problemów, 

4) pośrednio użyteczne w życiu pozaszkolnym. 
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5.WYMAGANIA  na stopień celujący obejmują pełny zakres treści określonych w podstawie 

programowej: 

1)stanowiące efekt samodzielnej pracy ucznia, 

2) wynikające z indywidualnych zainteresowań, 

3)zapewniające pełne wykorzystanie  w pełnym zakresie wiadomości w praktyce, 

4)wymagające samodzielnego korzystania z różnych źródeł wiedzy. 

6. Każdy nauczyciel zobowiązany jest do opracowania ze swojego przedmiotu PSO                      

i   wymaganiach edukacyjnych  niezbędnych do uzyskania  śródrocznych  i rocznych ocen 

klasyfikacyjnych.  

 

§ 48 

SPOSOBY I NARZĘDZIA REJESTROWANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA  

 

1. Zapis w dzienniku internetowym i arkuszach ocen. 

2. Analiza bieżących i próbnych sprawdzianów.  

3. Prace klasowe. 

1) Prace klasowe są obowiązkowe. Sprawdzian to praca kontrolująca  wiadomości z     

więcej niż trzech ostatnich tematów lekcji. Każda taka praca musi być poprzedzona 

lekcją powtórzeniową. 

2) Ze wszystkich przedmiotów ( oprócz artystycznych, religii ) obowiązuje minimum 

jeden sprawdzian w ciągu semestru. O terminie pracy klasowej uczniowie dowiadują 

się z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. W przypadku nieobecności 

nauczyciela termin zapowiedzianego sprawdzianu musi być ponownie ustalony po 

jego powrocie do pracy.   

3) Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może napisać sprawdzianu z całą klasą, to 

powinien to uczynić po powrocie do szkoły i uzgodnieniu terminu z nauczycielem. 

Jeżeli uczeń nie zaliczy pracy klasowej w ustalonym terminie to nauczyciel ma prawo 

bez zapowiedzi skontrolować jego wiedzę z danego materiału i otrzymana ocena nie 

podlega poprawianiu. O tym, które sprawdziany uczeń powinien zaliczyć decyduje 

nauczyciel. Osoba nieobecna na sprawdzianie, niezależnie od powodu swojej 

absencjami, ma możliwość pisania sprawdzianu tylko raz, bez możliwości poprawy. 

4) Uczeń ma obowiązek poprawy ocen niedostatecznych i dopuszczających z kartkówek 

oraz klasówek. Pozostałe oceny według uznania nauczyciela. Oceny może poprawiać 

w następujących terminach: z kartkówki w ciągu tygodnia, a z pracy klasowej w ciągu 

dwóch tygodni od otrzymania oceny. Obie oceny są brane pod uwagę przy 

wystawianiu ocen śródrocznych i końcoworocznych.  

5) Uczeń przyłapany na ściąganiu traci możliwość poprawiania sprawdzianu i otrzymuje 

z niego ocenę niedostateczną. 

6) Uczniowie mogą pisać maksimum trzy prace klasowe w tygodniu. 

7) Nauczyciel zobowiązany jest do sprawdzenia, oddania i omówienia pracy kontrolnej 

w ciągu dwóch tygodni od daty jej napisania.   

8) Prace klasowe gromadzi prowadzący dany przedmiot nauczyciel i udostępnia do 

wglądu uczniom i rodzicom. Analizę klasówek, po omówieniu z uczniami, nauczyciel 

przekazuje Dyrektorowi Szkoły.   

4. Kartkówki i odpowiedzi ustne obejmują wiadomości z nie więcej niż trzech ostatnich  

tematów lekcji. 

5. W ciągu semestru uczniowie mają ocenione z każdego przedmiotu, co najmniej dwie prace 

domowe. 

6. Ostatni piątek każdego miesiąca jest dniem, w którym nie są zadawane prace domowe. 
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7. Przy ocenie dłuższych prac pisemnych z bloku humanistycznego, podobnie jak na języku 

polskim, będzie brana pod uwagę poprawność ortograficzna, językowa i interpunkcyjna.  

    

§ 49 

OCENA ZACHOWANIA 

 

1. W Szkole, począwszy od klasy czwartej, obowiązuje sześciostopniowa skala ocen               

z zachowania. Skala ta obejmuje cztery oceny pozytywne: wzorową, bardzo dobrą, dobrą                    

i poprawną oraz dwie oceny negatywne -  nieodpowiednią i naganną. 

2. Oceny  zachowania ucznia dokonuje się uwzględniając w szczególności: 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 

2) postępowania 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) stopień zaangażowania w realizację projektu edukacyjnego (dotyczy gimnazjum) 

3. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną                    

z zachowania. 

4. Śródroczną i roczną ocenę z zachowania ustala wychowawca po zasięgnięciu opinii 

nauczycieli, uczniów oraz ocenianego ucznia.  

5. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej, 

lub nie ukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono 

naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania.  

6. Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia 

lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na 

jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia 

o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w 

tym poradni specjalistycznej. 

7.  Każdy uczeń na początku semestru otrzymuje 150 punktów. Pracę nad sobą, swoimi 

mocnymi  i słabymi stronami zaczyna od  pozytywnej oceny z zachowania. O jej zmianie 

decyduje sam, w sposób dobrowolny i świadomy poprzez różnego rodzaju działania. Te o 

charakterze pozytywnym, wpisywane na czeku, ocenę podwyższą, te o negatywnym, 

wpisywane na wekslu - obniżą.  

8. Punkty dodatnie i ujemne wystawiane są w dzienniku internetowym. 

9. W sytuacjach problemowych, wynikających z przyznawania punktów, uczeń ma prawo 

niezwłocznie zgłosić sprawę wychowawcy, a w przypadku jego nieobecności – pedagogowi  

lub Dyrektorowi Szkoły. 

10. Skala ocen zachowania : 

1) 201 i powyżej –    wzorowe 

2) 180 –200 –            bardzo dobre 

3) 150 - 179   -          dobre 

4) 100-149–               poprawne 

5) 0 - 99  -                 nieodpowiednie  

6) poniżej 0 –             naganne 

Ilość zdobytych punktów nie jest jedynym wyznacznikiem przy wystawianiu oceny z 

zachowania. Powyższe zestawie sugeruje jedynie ocenę . Wychowawca musi wziąć pod 

uwagę samoocenę ucznia, ocenę koleżeńską, ocenę Rady Pedagogicznej oraz opracowane w 

szkole sylwetki uczniów na poszczególne oceny.  
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11. Szczegółowe zasady uzyskiwania przez ucznia oceny z zachowania określa dokument 

”Kryteria ocen z zachowania”. 

 

§ 50 

 

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE  

 

 

1.Ocenianie kształtujące jest stosowane w procesie uczenia się na etapie poznawania nowych 

wiadomości, nabywania umiejętności i sprawdzania osiągnięć.  Praca z ocenianiem 

kształtującym pozwala każdemu, nawet najsłabszemu uczniowi, uwierzyć w siebie, a to z 

pewnością ułatwia sukces.  

2.Ocena kształtująca jest wyrażana w postaci informacji zwrotnej, opisowej, w formie ustnej 

lub pisemnej (bez oceny w stopniu) i ma wpływu na ocenę semestralną. Może mieć formę 

oceny nauczycieli oraz samooceny lub oceny koleżeńskiej. Ocenie kształtującej mogą 

podlegać wybrane formy pracy na lekcji oraz praca domowa, nie podlegają natomiast 

sprawdziany. 

3. Każdy nauczyciel zobowiązany jest do zastosowania oceniania kształtującego co najmniej 

tyle razy w semestrze, ile godzin przewidziano w tygodniowym planie nauczania danego 

przedmiotu. W PSO określa szczegółowo, zgodnie ze specyfiką przedmiotu, formy pracy 

podlegające ocenianiu kształtującemu. 

4. Elementami oceniania kształtującego są również: 

1) cele lekcji: 

2) wymagania, zwane także „NaCoBeZu”: 

3) informacja zwrotna: 

4) ocena koleżeńska: 

5) samoocena: 

5. Wszystkie elementy oceniania kształtującego nauczyciel ma obowiązek zastosować  każdej 

klasie minimum raz w roku szkolnym. 

6. Ocenianie kształtujące a ocenianie  sumujące: 

Nauczyciel nie może jednocześnie stosować oceny kształtującej i sumującej, ale niepodjęcie 

lub niewykonanie pracy na ocenę kształtującą przez ucznia skutkuje  otrzymaniem oceny 

niedostatecznej. 

 

 

§ 51 

 

WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENA ROCZNA 

KLASYFIKACYJNA Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH I ZACHOWANIA 

 

1. Na miesiąc przed końcem semestru uczeń i jego rodzice/opiekunowie prawni pisemnie 

informowani są za pośrednictwem wychowawcy klasy o przewidywanych ocenach 

niedostatecznych z przedmiotów nauczania i ocenie nieodpowiedniej i   nagannej z 

zachowania. 

2. Najpóźniej na dwa tygodnie przed radą klasyfikacyjną rodzice/opiekunowie prawni zostają 

poinformowani przez wychowawcę o proponowanych ocenach z poszczególnych 
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przedmiotów oraz z zachowania. Wychowawca przekazuje informacje na piśmie lub 

telefonicznie /w razie nieobecności ucznia w Szkole/ i odnotowuje ten fakt w dzienniku. 

3. Uczeń ma prawo poprawiać ocenę klasyfikacyjną na wyższą. Może to uczynić                          

w przypadku: 

1) dłuższej, usprawiedliwionej nieobecności  

2) systematycznej i rzetelnej pracy przez cały semestr 

3) uzyskania zróżnicowanych ocen cząstkowych 

4. Uczeń lub jego rodzice/opiekunowie prawni mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora 

Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna 

klasyfikacyjna ocena z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 

dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później 

niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

po uzgodnieniu z rodzicami ( prawnymi opiekunami). Nie później jednak niż w terminie  5 

dni od zgłoszenia zastrzeżeń. Uczeń który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił, do 

egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w 

dodatkowym terminie w wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 

5. Tryb poprawy oceny klasyfikacyjnej: 

1) nauczyciel przedmiotu ustala termin, zakres materiału i formę poprawy oceny 

2) nauczyciel informuje ( z pisemnym potwierdzeniem) o powyższym trybie ucznia 

    i jego rodziców z tygodniowym wyprzedzeniem.  

6. Nauczyciel na wniosek ucznia lub jego rodzica ma obowiązek uzasadnienia wystawionej 

oceny z przedmiotów. Na prośbę rodzica - pisemnie w terminie 7 dni od daty wpływu 

pisemnej prośby do Dyrektora Szkoły. 

 

 

§ 52 

EGZAMIN POPRAWKOWY 

 

1.Jeżeli uczeń otrzymał jedną lub dwie oceny niedostateczne na koniec roku szkolnego, może 

przystąpić do egzaminu poprawkowego. Prośbę o egzamin wnoszą rodzice/opiekunowie 

prawni, w formie podania do Dyrektora Szkoły.  

2.Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły do dnia zakończenia rocznych 

zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

3.Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich . 

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

programowo wyższej. 

 

 

§ 53 

METODY I FORMY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIA 

 

1. Formy ustne: 

1) odpowiedzi / dialog, opis, streszczenie, opowiadanie / 

2) wypowiedzi w klasie / określane jako aktywność - sprawozdanie, referat, prezentacje, 

scenka dramatyczna / 

3)  recytacja. 

2. Formy pisemne: 



35 

 

1) prace klasowe 

2) sprawdziany 

3) kartkówki 

4) zadania domowe 

5) dyktanda, pisanie ze słuchu, pisanie z pamięci 

6) testy różnego typu 

7) karty pracy 

8) prace dodatkowe / np. gazetki /. 

3. Pomiędzy formą ustną a pisemną, w zależności od typu, znajdują się formy szczegółowe 

wypowiedzi, jak: własna twórczość, itp. 

4. Formy sprawnościowe, doświadczalne, praktyczne: 

1) testy sprawnościowe 

2) ćwiczenia laboratoryjne 

3) prace plastyczne 

4) muzykowanie 

5) śpiew 

6) projekty edukacyjne 

7) hodowle 

8) doświadczenia. 

 

 

 

 

§ 54 

SPOSOBY KORYGOWANIA NIEPOWODZEŃ UCZNIÓW 

 

1. Zespół wyrównawczy. 

2. Terapia pedagogiczna 

3. Współpraca z pedagogiem szkolnym. 

4. Czynna współpraca z rodzicami. 

5. W razie niepowodzenia w/w metod współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną 

na wniosek wychowawcy klasy, pedagoga i rady pedagogicznej. 

 

 

§ 55 

1. Do średniej ocen wlicza się oceny z religii i  języka niemieckiego. 

2. Świadectwo z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, którego średnia ocen z przedmiotów 

obowiązkowych, religii i języka niemieckiego wynosi co najmniej 4,75 a ocena z 

zachowania jest wzorowa lub bardzo dobra. 

 

 

 

 

§ 56 

      ZWOLNIENIA UCZNIA Z ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH 

 

1. Dyrektor Szkoły na wniosek rodziców/prawnych opiekunów oraz na podstawie opinii 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznych, zwalnia do 

końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, głęboką dysleksją rozwojową, z 
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niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym zespołem Aspargera z nauki drugiego języka 

obcego. 

2. Dyrektor może zwolnić ucznia na wniosek rodzica w przypadku odpowiednich wskazań 

medycznych  lub psychologicznych z zajęć wychowania fizycznego, zajęć 

komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej. Jeżeli okres zwolnienia ucznia 

z tych zajęć jest zbyt długi i nie jest możliwe ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny 

kwalifikacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony” 

 

 

  

ROZDZIAŁ IX 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASY I-III 

 

 

§ 57 
 

1. Ocena okresowa i roczna z postępów w nauce i  zachowania  jest oceną opisową. 

2. Ocenę z języka obcego ustala nauczyciel uczący zgodnie z kryteriami oceniania nauczania 

tego języka. 

3. Oceny opisowe konstruuje się na podstawie notatek z obserwacji ucznia, karty osiągnięć 

ucznia oraz na podstawie wpisów do dziennika. 

4. Osiągnięcia uczniów klas I -III są oceniane na bieżąco przez nauczyciela. Do nich należy 

zaliczyć:  

1) ciche czytanie  

2) głośne czytanie  

3) przepisywanie  

4) pisanie ze słuchu  

5) pisanie z pamięci  

6) wypowiedzi ustne  

7) wypowiedzi pisemne  

8) recytacja  

9) samodzielne zdobywanie wiadomości , lektura  

10) dostrzeganie zjawisk przyrodniczych  

11) liczenie pamięciowe  

12) wykonywanie i zapisywanie działań matematycznych  

13) układanie i rozwiązywanie zadań  

14) przeprowadzanie pomiarów  

15) stosowanie technik plastycznych i technicznych  

16) dokładność i estetyka wykonania prac  

17) wiedza o sztuce  

18) śpiewanie  

19) czytanie i zapisywanie nut , rozpoznawanie utworów muzycznych  

20) wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych  

21) zaangażowanie  

22) aktywność na lekcji  

23) praca w zespole  

5. Pisanie ze słuchu lub z pamięci przeprowadza się 2 razy w miesiącu. 

6. Zadania domowe  oceniane  są w formie oceny ustnej lub pisemnej. 

7. Ostatni piątek każdego miesiąca jest dniem, w którym nie są zadawane prace domowe. 

8. Zasady przeprowadzania sprawdzianów. 



37 

 

       1) Przed każdym pisemnym sprawdzianem wiadomości, nauczyciel podaje zagadnienia 

powtórzeniowe tydzień przed sprawdzianami utrwala przerobiony materiał. 

 2) Sprawdziany integrujące treści polonistyczne, przyrodnicze i matematyczne 

przeprowadzane są przynajmniej 4 razy w roku. 

 3) Prace klasowe gromadzi prowadzący dany przedmiot nauczyciel i udostępnia do 

wglądu uczniom i rodzicom. Analizę klasówek, po omówieniu z uczniami, nauczyciel 

przekazuje Dyrektorowi Szkoły.  

9.Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców /opiekunów/                                

o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu 

nauczania oraz  o sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów. 

10.Ocenie podlega przyrost wiedzy i umiejętności według kryteriów przedmiotowych lub 

blokowych opracowanych przez nauczycieli. Aby stopień spełniał funkcję motywującą i 

wspierającą karierę ucznia, ocenie podlega również wkład pracy oraz możliwości 

indywidualne ucznia.  

 

§ 58 

 

1.Oceny bieżące w trakcie roku szkolnego wyrażone są literowo A, B, C, D, E F , gdzie   A 

jest oceną najwyższą, a F najniższą. 

A - wspaniale 

B- bardzo dobrze 

C- dobrze 

D- postaraj się bardziej 

E – pracuj więcej 

F- nie podejmujesz pracy 

2. Dopuszcza się wystawianie ocen cząstkowych ze znakami „+” i „-” 

3.W klasach I – III szkole podstawowej  oceny śródroczne oraz ocena końcoworoczna    i 

klasyfikacyjna są ocenami opisowymi.  

1) Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom 

opanowania przez ucznia wiadomości 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 zdolności. 

4.W celu złagodzenia skutków trudnego przejścia na kolejny etap edukacyjny wprowadza się 

w II semestrze klasy III ocenę cyfrową, jaka funkcjonuje na wyższych etapach edukacji.  

5.W całej szkole zarówno w odniesieniu do ocen wyrażonych w stopniu jak i w skali literowej 

przyjmuje się jednolity przelicznik punktów na oceny w przypadku  sprawdzających prac 

pisemnych : 

1) A              100%-97%   

2) B               96% - 90%  

3)C                9%-75%      

4) D              74%-50%      

5) E               49%-25%    

6) F                24% i mniej 

4.Dopuszcza się w ocenie prac klasowych wstawianie ocen cząstkowych z plusem i minusem. 

 

§ 59 

PROMOCJA 
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1. Na wniosek rodziców/prawnych opiekunów i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub 

na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) 

Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły 

podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.  

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

przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy lub jego 

rodziców/ prawnych opiekunów  

 

 

§ 60 

KRYTERIA OCENY Z ZACHOWANIA 

 

1. Ocena z zachowania w kl. I- III wyrażona jest literowo: A, B, C, D, E, F, gdzie litery 

oznaczają, że uczeń: 

1) A:  

KULTURA OSOBISTA: 

      a)Zna i przestrzega zasad współżycia: koleżeński, uczynny, wrażliwy na krzywdę innych. 

b)Posiada i nawykowo stosuje zasady grzecznościowe. 

c)Z szacunkiem i życzliwością odnosi się do nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

d)Kulturalnie zachowuje się w klasie, na przerwach, w miejscach publicznych, daje 

przykład innym. 

e)Swoim zachowaniem nie naraża na niebezpieczeństwo siebie i innych. 

f)Szanuje i dba o mienie własne, szkolne i cudze. 

STOSUNEK DO OBOWIĄZKÓW SZKOLNYCH: 

a)Wzorowo wywiązuje się z obowiązków szkolnych. 

b)Wzorowo prowadzi zeszyty i dba o estetykę swoich przyborów szkolnych. 

c)Aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły. 

d) Wzorowo wywiązuje się z obowiązków dyżurnego. 

e) Bierze aktywny udział w prowadzonych zajęciach. 

f) Nie otrzymał czarnych i zielonych punktów za zachowanie.  

2)B: 
KULTURA OSOBISTA: 

a)Przestrzega podstawowych zasad współżycia. 

b)Posiada i często stosuje podstawowe nawyki grzecznościowe. 

c) szacunkiem odnosi się do wszystkich pracowników szkoły. 

d)Kulturalnie zachowuje się w klasie, na przerwach i w miejscach publicznych. 

e)Swoim zachowaniem nie naraża na niebezpieczeństwo siebie i innych. 

f)Szanuje mienie swoje, szkolne i cudze. 

STOSUNEK DO OBOWIĄZKÓW SZKOLNYCH: 

a)Bardzo dobrze wywiązuje się z obowiązków szkolnych. 

b)Starannie prowadzi zeszyty i dba o estetykę swoich przyborów szkolnych. 

c)Chętnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły. 

d) Wypełnia bardzo dobrze obowiązki dyżurnego. 

            e) Aktywnie uczestniczy w prowadzonych zajęciach. 

 f) Nie otrzymał więcej niż dwa zielone punkty za zachowanie. 

3)C: 

KULTURA OSOBISTA: 

a)Swoim zachowaniem tylko sporadycznie wykracza poza normy podstawowych 

zasad współżycia. 

b)Jego zachowanie i kultura nie budzą większych zastrzeżeń. 
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c)Poprawnie odnosi się do wszystkich pracowników szkoły. 

d)Odpowiednio zachowuje się w klasie na przerwach i w miejscach publicznych. 

e)Świadomie nie naraża na niebezpieczeństwo siebie i innych. 

           f) Nie niszczy mienia szkolnego, własnego i cudzego. 

STOSUNEK DO OBOWIĄZKÓW SZKOLNYCH: 

     a)Wywiązuje się z obowiązków szkolnych. 

             b) Poprawnie prowadzi zeszyty i dba o swoje przybory szkolne. 

     c)Wypełnia obowiązki zlecone przez nauczyciela. 

     d)Nie zawsze wypełnia obowiązki dyżurnego. 

    e)Uczestniczy w prowadzonych zajęciach. 

        f) Otrzymał więcej niż dwa zielone punkty za zachowanie. 

4)D: 
KULTURA OSOBISTA: 

a)Często wykracza swoim zachowaniem poza normy podstawowych zasad 

współżycia. 

b)Nie zawsze przestrzega zasad grzecznościowych w kontaktach z dorosłymi  

i rówieśnikami. 

c)Zdarza się, że niekulturalnie zachowuje się w klasie, na przerwach i w miejscach 

publicznych. 

d)Zdarza się , że swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu swojemu i innych. 

e)Niekiedy niszczy mienie swoje, szkolne i cudze. 

STOSUNEK DO OBOWIĄZKÓW SZKOLNYCH: 

              a)Często nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych. 

b)Niedbale prowadzi zeszyty przedmiotowe, nie dba o przybory szkolne. 

c)Nie uczestniczy w życiu klasy i szkoły. 

d)Często nie wywiązuje się z obowiązków dyżurnego.  

e)Często przeszkadza w prowadzeniu lekcji. 

f) Otrzymał czarny punkt za zachowanie. 

5)E   
KULTURA OSOBISTA: 

 a)Często wykracza swoim zachowaniem poza normy podstawowych    zasad 

     współżycia.      

 b) Nie przestrzega zasad grzecznościowych w kontaktach z dorosłymi  

      i rówieśnikami.  

 c) Niekulturalnie zachowuje się w klasie, na przerwach i w miejscach    

     publicznych. 

d)  Swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu swojemu i innych. 

 e) Niekiedy niszczy mienie swoje, szkolne i cudze. 

STOSUNEK DO OBOWIĄZKÓW SZKOLNYCH: 

a)  Często nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych. 

b)  Niedbale prowadzi zeszyty przedmiotowe, nie dba o przybory szkolne. 

c)  Nie uczestniczy w życiu klasy i szkoły. 

d) Często nie wywiązuje się z obowiązków dyżurnego.  

e) Często przeszkadza w prowadzeniu lekcji. 

f) Otrzymał dwa czarne punkty za zachowanie. 

6)F: 
KULTURA OSOBISTA: 

a) Nagminnie wykracza swoim zachowaniem poza obowiązujące normy 

współżycia. 

b) Niekulturalnie zachowuje się wobec pracowników szkoły. 
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c) Niewłaściwie zachowuje się w klasie, na przerwach i w miejscach 

publicznych. 

d) Świadomie zagraża swoim zachowaniem bezpieczeństwu swojemu i innych. 

e) Celowo niszczy mienie szkolne, własne i cudze. 

STOSUNEK DO OBOWIĄZKÓW SZKOLNYCH: 

a) Systematycznie nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych. 

b) Unika prowadzenia zeszytów, niszczy własne przybory szkolne. 

c) Nie uczestniczy w życiu klasy i szkoły. 

d) Nie wypełnia obowiązków dyżurnego. 

e) Świadomie przeszkadza w prowadzeniu zajęć. 

f) Otrzymał więcej niż dwa czarne punkty za zachowanie. 

2.Ocenę literową zachowania sporządza się  raz w miesiącu na podstawie obserwacji ucznia i 

codziennie przyznawanych punktów.  

3.Na koniec semestru oraz zakończenia roku szkolnego oceny literowe z zachowania 

zamienia się na ocenę opisową. 

 

 

 

 

 

 

§ 61 

 

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE   

 

1.Ocenianie kształtujące w nauczaniu zintegrowanym będzie obowiązywało od II semestru w 

klasie I i cały rok szkolny w klasie II i III. 

2. Każdy nauczyciel zobowiązany jest do zastosowania oceniania kształtującego w 

odniesieniu do każdego typu edukacji. 

3. Częstotliwość stosowania oceny kształtującej: 

1) edukacja polonistyczna (wypowiedź pisemna)- co najmniej raz w semestrze- ocena 

kształtująca w formie pisemnej 

2) edukacja matematyczna (zadania tekstowe)- co najmniej raz w semestrze- ocena 

kształtująca w formie pisemnej 

3) inne formy pracy ucznia( np.: dyktanda, pisanie z pamięci, recytacja, czytanie, 

kartkówka, praca plastyczna, projekty, praca domowa) - co najmniej raz w semestrze- 

ocena kształtująca w formie pisemnej  

4) edukacja muzyczna, plastyczna, ruchowa, język angielski ( wybrane aktywności)- 

co najmniej raz w semestrze- ocena kształtująca w formie ustnej 

4.Elementami oceniania kształtującego są: 

1) cele lekcji: 

2) wymagania, zwane także „NaCoBeZu”: 

3) informacja zwrotna: 

5.Ocena kształtująca, a ocena sumująca: 

Nie można jednocześnie stosować oceny kształtującej i sumującej. Niepodjęcie lub 

niewykonanie pracy na ocenę kształtującą powinno skutkować otrzymaniem przez ucznia 

oceny F – nie podejmujesz pracy 

6.Ocena kształtująca w formie pisemnej będzie znajdowała się pod ocenianą w ten sposób 

pracą ucznia. 
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SPOSOBY KORYGOWANIA NIEPOWODZEŃ UCZNIÓW 

§ 62 
 

1. Zespół wyrównawczy. 

2. Terapia pedagogiczna 

3. Współpraca z pedagogiem szkolnym. 

4. Czynna współpraca z rodzicami. 

5. W razie niepowodzenia w/w metod współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną 

na wniosek wychowawcy klasy, pedagoga i rady pedagogicznej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ X 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 63 

 
1. Statut Szkoły może być zmieniony uchwałą władz Zarządu,  z inicjatywy własnej Zarządu 

lub na wniosek innych organów Szkoły większością głosów przy obecności 2/3 członków 

Zarządu. 

2.Obowiązkiem Dyrektora Szkoły jest zapoznanie rodziców/opiekunów prawnych  ze 

Statutem Szkoły, wysokością i terminem opłaty czesnego oraz regulaminem Szkoły. 

Zmiany w powyższym będą ogłaszane każdorazowo na szkolnej tablicy ogłoszeń oraz na 

stronie internetowej Szkoły, co jest równoznaczne z dopełnieniem przez Dyrektora 

obowiązku zapoznania rodziców z wyżej wymienionymi dokumentami.  

 

 

§ 64 

 

1. Regulaminy organów Szkoły winny być uchwalone najpóźniej w ciągu miesiąca od ich 

powołania. 

2. Zmiana regulaminu organu Szkoły uchwalana jest przez ten organ. 

3. Dotychczasowy regulamin Szkoły i regulaminy organów Szkoły winny być dostosowane 

do przepisów niniejszego Statutu w terminie jednego miesiąca od dnia jego zatwierdzenia.  

4. Statut i regulamin Szkoły winny być stale dostępne dla wszystkich zainteresowanych. 

 

§ 65 

 

Osoby pełniące funkcje we władzach organu prowadzącego nie mogą być związane ze Szkołą 

stosunkiem pracy lub umową zlecenia. 
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§ 66 

 

1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentacje zgodną z odrębnymi przepisami. 

2. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z przepisami w sprawie tablic i pieczęci 

urzędowych. 

3. Tablice Szkoły wchodzącej w skład Zespołu mogą zawierać nazwę Zespołu. 

4. Szkoła może posiadać sztandar, godło oraz ceremoniał Szkoły. 
 

 

§ 67 

 

Sprawy nieuregulowane niniejszym Statutem rozstrzygane są w oparciu o obowiązujące 

przepisy prawa. 

 

 

 

 

 

 

Nowelizacja oraz tekst jednolity niniejszego Statutu został zatwierdzony uchwałą Zarządu 

BTO na posiedzeniu w dniu 18 stycznia 2017r. i wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 
 

 

 

 

 


