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Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
1. Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego uchwala się na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r.  

o systemie oświaty (j.t Dz. U. z  2004r.Nr 256,poz. 2572  ze zmianami) zwanej dalej Ustawą.

2. Pełna nazwa Zespołu brzmi: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej.

3. Zespół Szkolno-Przedszkolny zwany dalej Zespołem łączy organizacyjnie:

1) Przedszkole  w Woli Kiełpińskiej;

2) Szkołę Podstawową im. Witolda Zglenickiego w Woli Kiełpińskiej;

3) Gimnazjum  im. Witolda Zglenickiego w Woli Kiełpińskiej.

4. Pełna nazwa przedszkola brzmi: Zespół Szklono - Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej Przedszkole  
w Woli Kiełpińskiej

5. Pełna  nazwa  szkoły  podstawowej  brzmi:  Zespół  Szkolno  -  Przedszkolny  w  Woli  Kiełpińskiej
Szkoła Podstawowa im. Witolda Zglenickiego w Woli Kiełpińskiej

6. Pełna  nazwa  gimnazjum  brzmi:  Zespół  Szkolno  -  Przedszkolny  w  Woli  Kiełpińskiej
Gimnazjum im. Witolda Zglenickiego w Woli Kiełpińskiej

7. Ustalona nazwa używana jest przez szkoły w pełnym brzmieniu na pieczęciach i tablicach.

8. Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Przedszkole nie tracą swej odrębności.

9. Wszystkie te placówki mają wspólnego dyrektora.

10. Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia o Zespole , Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej,
Radzie  Zespołu  należy  przez  to  rozumieć  Zespół  Szkolno-Przedszkolny  w  Woli  Kiełpińskiej,
Dyrektora  Zespołu  Szkolno-Przedszkolnego  w  Woli  Kiełpińskiej,  Radę  Pedagogiczną  Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej.

11. Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia o Radzie Rodziców, Samorządzie Uczniowskim
należy przez to rozumieć  wspólną Radę Rodziców Zespołu i wspólny Samorząd Uczniowski Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum.

12. Zespół  posiada  pieczęć  urzędową  wspólną  dla  wszystkich  szkół  wchodzących  w  skład  Zespołu  
o brzmieniu: ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W WOLI KIEŁPIŃSKIEJ

13. Tablice i pieczęcie szkół wchodzących w skład Zespołu zawierają u góry nazwę Zespołu, a u  dołu
nazwę szkoły. 

14. Na świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez szkoły wchodzące w skład
Zespołu podawana jest nazwa szkoły; nazwa Zespołu umieszczona jest na pieczęci urzędowej.

15. Szkoły  wchodzące  w  skład  Zespołu  są  szkołami  publicznymi  w  rozumieniu  ustawy  o  systemie
oświaty,  prowadzonymi  przez  Miasto i Gminę Serock.
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16. Nadzór pedagogiczny nad Zespołem sprawuje Kurator Oświaty w Warszawie.

17. Zespół  jest  jednostką  budżetową,  której  obsługę  finansową  prowadzi  Zespół  Obsługi  Szkół  
i Przedszkoli w Serocku

Ogólne informacje o Przedszkolu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym.

§ 2

1. Przedszkole nosi nazwę: Przedszkole  w Woli Kiełpińskiej.

2. Przedszkole  może  mieć  nadane  imię.  Imię  nadaje  Rada  Miejska  w  Serocku  na  wniosek  Rady
Pedagogicznej i Rady Rodziców.

3. Przedszkole jest przedszkolem publicznym w rozumieniu Ustawy.

4. Wychowanie i nauczanie w przedszkolu w zakresie podstaw programowych (5 godzin dziennie) jest
bezpłatne.  Realizacja zapisów podstaw programowych odbywa się w godzinach 7.30- 12.30  oraz
11.30  -16.30.  Pozostałe  zajęcia  mogą  odbywać  się  poza  ramowym  czasem  przeznaczonym  na
realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego

5. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa  arkusz organizacji
przedszkola zatwierdzony przez organ prowadzący na wniosek dyrektora Zespołu w porozumieniu z
radą  pedagogiczna  na  każdy  rok  szkolny  z  uwzględnieniem  przepisów  w  sprawie  podstaw
programowych wychowania przedszkolnego.

6.  W arkuszu organizacyjnym przedszkola określa się w szczególności:

1) czas pracy przedszkola ustalany na podstawie rzeczywistych potrzeb rodziców w zakresie          

     wychowania przedszkolnego i możliwości organizacyjnych przedszkola

2) liczbę pracowników pedagogicznych i administracyjno- obsługowych

3) ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący

7. Rok szkolny rozpoczyna się 1 września a kończy 31 sierpnia.

8. Terminy przerw w pracy ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora Zespołu.

9. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez: 

1) Miasto i Gminę Serock;

2) rodziców w formie opłat stałych za pobyt dziecka w przedszkolu.

10. Wysokość opłat wnoszonych przez rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie
przekraczającym  czas  bezpłatnego  nauczania,  wychowania  i  opieki  ustala  dla  przedszkoli   Rada
Gminy .

11. Wysokość opłaty, o której mowa w ust.9, nie może być wyższa niż 1 zł za godzinę zajęć. 

12. Dzieci uczęszczające do przedszkola korzystają z wyżywienia:

1) dzieci  przebywające  w  przedszkolu  mogą  korzystać  z  jednego,   dwóch  lub  trzech  posiłków
dziennie, w zależności od woli rodziców;

2) dzienną stawkę żywieniową ustala Dyrektor Zespołu w porozumieniu z rodzicami na ogólnym
zebraniu rodziców i przedstawia do zaopiniowania organowi prowadzącemu;

3) odpłatność  za  wyżywienie  w  przedszkolu  stanowi  100  %  kosztów  surowca  zużytego  
do przyrządzania posiłków;
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4) odliczanie nadpłaconej kwoty za żywienie należnej z powodu nieobecności dziecka w przedszkolu
może być dokonane na wniosek rodzica w następnym miesiącu, jeżeli rodzic dopełnił obowiązku
zgłoszenia  nieobecności  dziecka przed lub w pierwszym dniu nieobecności.  Zgłoszenia  rodzic
dokonuje telefonicznie lub osobiście najpóźniej do godziny 8.30.

13. Opłaty  za  korzystanie  z  przedszkola  rodzice  wnoszą  ;  z  góry  do  dnia  10  każdego  miesiąca  za
wyżywienie i z dołu do 10  dnia każdego miesiąca za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin
dziennie.

14.  Wysokość opłat za świadczenia w zakresie wykraczającym poza podstawę programową  wnoszoną
przez  rodziców ustala  się  na podstawie stawki  godzinowej   oraz liczby godzin,  w czasie  których
dziecko  korzysta  z  przedszkola  zgodnie  z  umową zawieraną  po  zakończeniu  rekrutacji  pomiędzy
dyrektorem przedszkola a rodzicem / prawnym opiekunem dziecka.

15. Przedszkole  może  otrzymywać  darowizny,  które  ewidencjonowane  są  zgodnie  z  przepisami  
o gospodarce finansowej w jednostkach budżetowych.

16. Obsługę księgowo-administracyjną wykonuje Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku.

Ogólne informacje o Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym

§ 3
1. Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa im. Witolda Zglenickiego w Woli Kiełpińskiej.

2. Szkoła Podstawowa posiada hymn, sztandar i logo. Wzory sztandaru i logo  przedstawia

     załącznik nr 1 do Statutu. 

3. Logo Szkoły Podstawowej  może  być  umieszczane w pomieszczeniach szkoły, drukach 
i wydawnictwach szkoły oraz na odznakach przysługujących członkom społeczności szkolnej szkoły 
podstawowej. Za zgodą Dyrektora może być umieszczane także w innych miejscach i na innych 
przedmiotach. 

4. Szczegółowe  zasady   innego  sposobu  używania  logo  określa   każdorazowo  Dyrektor   w  formie
zarządzenia.

5. Szkoła  jest  publiczną  szkołą  podstawową  w  rozumieniu  Ustawy  i  wykonuje  w  szczególności
następujące zadania:

1) realizując  obowiązek  szkolny,  zapewnia  bezpłatne  nauczanie  w  zakresie  ramowych  planów
nauczania   w sześcioletnim cyklu kształcenia;

2) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone odrębnymi przepisami;

3) stosuje  ustalone  przez  Ministra  Edukacji  Narodowej  oraz  Wewnątrzszkolny  System Oceniania
zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów;

4) realizuje  zadania  opiekuńczo-wychowawcze  w  oparciu  o  opracowane  programy:  Program
Wychowawczy  Zespołu,  Program  Profilaktyki  i  Strategię  Oddziaływań  Wychowawczych
 i Profilaktycznych;

5) prowadzi bibliotekę szkolną, świetlicę oraz stołówkę szkolną.

6. Cykl kształcenia w szkole podstawowej trwa sześć lat i kończy się sprawdzianem zewnętrznym w
ostatnim roku nauki. Sprawdzian składa się z dwóch części  – części  pierwszej  z języka polskiego
 i matematyki i części drugiej z języka obcego nowożytnego.
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7. Obwód szkoły podstawowej określa Uchwała Nr 60/X/99 rady Miejskiej w Serocku z dnia 12 marca
1999 roku.

8. Czas  rozpoczynania  i  kończenia  zajęć  dydaktycznych  oraz  przerw i  ferii  w  danym  roku  określa
Minister Edukacji Narodowej w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego; zajęcia
rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września ,a kończą w ostatni piątek czerwca; jeśli
pierwszy  dzień  września  wypada  w  piątek  lub  sobotę,  zajęcia  dydaktyczno-  wychowawcze
rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu 1 września.

9. W  szkole obowiązuje podczas uroczystości szkolnych/państwowych strój galowy- biała 
bluzka/koszula i czarna lub granatowa spódnica/ spodnie.

10. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym,  
w którym dziecko kończy 6 lat .

11. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Witolda Zglenickiego przyjmowane są z urzędu dzieci
sześcioletnie zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców.

12. Do klasy  pierwszej  dyrektor  może  przyjąć  na  wniosek  rodziców dzieci  pięcioletnie  zamieszkałe  
w  obwodzie  szkoły.  Dyrektor  decyzję  w  tej  sprawie  podejmuje  na  podstawie  opinii  poradni
psychologiczno-pedagogicznej.

13. Dziecko, które zostało wcześnie przyjęte do szkoły podstawowej jest zwolnione z obowiązku odbycia
rocznego przygotowania przedszkolnego.

14. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej  na wniosek rodziców  mogą być przyjęte dzieci zamieszkałe
poza obwodem szkoły po  przeprowadzeniu naboru pod warunkiem, że szkoła dysponuje  wolnymi
miejscami i nie spowoduje to pogorszenia warunków pracy szkoły.

15. W naborze do klasy pierwszej szkoły podstawowej  brane są pod uwagę łącznie  

         następujące kryteria :

1)  w szkole w kolejnym roku szkolnym realizuje obowiązek szkolny rodzeństwo  kandydata- 4 pkt.;

2)   kandydat realizował roczny obowiązek przedszkolny w Przedszkolu w Woli  Kiełpińskiej -2pkt.;

3)   miejsce pracy rodziców/prawnych opiekunów znajduje się w miejscowości w której położona jest

  szkoła - 1 pkt .          

16. W przypadku  równorzędnych  wyników  uzyskanych  w  postępowaniu,  o  którym  mowa  w  ust.15,
decyduje kolejność zgłoszeń.

17. Zgłoszenie/ wniosek zawiera:

1) imię,  nazwisko,  datę  urodzenia  oraz  numer  PESEL kandydata,  a  w przypadku  braku  numeru
PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu   potwierdzającego tożsamość;

2)  imiona i nazwiska rodziców kandydata;

3)  adres miejsca zamieszkania rodziców kandydata i kandydata;

4)   adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata- o ile je  posiadają.

18. Do  przeprowadzenia  naboru  Dyrektor  szkoły  Zarządzeniem  powołuje  Komisję  w  składzie  :
wicedyrektor  –  jako  przewodniczący  komisji,  pedagog  szkolny   i  wychowawcy  tworzonych  klas
pierwszych – jako członkowie komisji.

19. Z  pracy  komisji   sporządza  się  protokół.  Protokół  zawiera  zwięzłe  ustalenia  dotyczące  wyników
naboru, w tym informacje o minimalnej liczbie punktów   uprawniającej do przyjęcia kandydata do
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klasy  pierwszej.  Lista  dzieci  przyjętych  i  lista  dzieci  nieprzyjętych  do  klasy  pierwszej  stanowią
załączniki do protokołu.

20. Od ustaleń podjętych w  wyniku naboru ustala się tryb odwoławczy:

1)   w terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,
rodzic  dziecka  może wystąpić  z  wnioskiem o  sporządzenie    uzasadnienia  odmowy przyjęcia
dziecka do szkoły;

2)    uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica  wnioskiem o którym
mowa w pkt.  1.  Uzasadnienie zawiera przyczyn  odmowy przyjęcia dziecka,  w tym najniższą
liczbę punktów, która uprawniała  do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą uzyskało dziecko w
postępowaniu  rekrutacyjnym;

3)    rodzic  dziecka  może  wnieść  do  dyrektora  szkoły   odwołanie  od   rozstrzygnięcia  komisji
rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania  uzasadnienia;

4)    dyrektor  szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia  Komisji  w terminie 7  dni  od dnia
otrzymania odwołania;

        5) na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

21. W naborze  na rok szkolny 2015/2016 ustala się następujący harmonogram:

1) od  3 marca .- 14 kwietnia 2015 r. składanie kart zgłoszeń przez rodziców kandydatów ( zgodnie z
art.18 ust.1 pkt1 U.S.O. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu zobowiązani są
do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły);

2)     od 15 kwietnia – 17 kwietnia 2015r. praca komisji;

3)    do  24  kwietnia  2015  r.  dyrektor  szkoły  podaje  do  publicznej  wiadomości  w  formie   list
kandydatów przyjętych z urzędu i w wyniku postępowania  do klas  pierwszych na rok szkolny
2015/2016  oraz  informację  o  postępowaniu   uzupełniającym  w  przypadku,  gdy  szkoła  nadal
dysponuje wolnymi miejscami.

4)   od 5 maja – 5 sierpnia 2015r. postępowanie uzupełniające ;

5)   20  sierpnia  2015r.  dyrektor  podaje  do  publicznej  wiadomości  listę  kandydatów  przyjętych
 i listę  kandydatów nieprzyjętych na rok szkolny 2015/2016 do klas   pierwszych.

22. Na wniosek rodziców, dyrektor szkoły odracza spełnianie obowiązku szkolnego przez dziecko, które
kończy w danym roku kalendarzowym 6 lat.

23. Do  wniosku,  o  którym mowa w ust.22,  dołącza  się  opinię,  z  której  wynika  potrzeba  odroczenia
spełniania  przez  dziecko  obowiązku  szkolnego  w danym roku  szkolnym,  wydaną  przez  poradnię
pedagogiczną.

24. Dziecko,  któremu  odroczono  spełnianie  obowiązku  szkolnego  kontynuuje  przygotowanie
przedszkolne.

25. Wniosek  o  odroczenie  obowiązku  szkolnego  dziecku  posiadającemu  orzeczenie  o  potrzebie
kształcenia  specjalnego  wydane  ze  względu  na  niepełnosprawności  sprzężone,  z  których  jedną  
z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, może być
złożony także w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
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Ogólne informacje o Gimnazjum w Zespole -Przedszkolnym.

§ 4
1. Gimnazjum nosi nazwę Gimnazjum im. Witolda Zglenickiego w Woli Kiełpińskiej.

2. Gimnazjum posiada hymn, sztandar i logo. Tekst hymnu oraz wzory sztandaru i logo  przedstawia
załącznik nr 2 do Statutu. 

3. Logo Gimnazjum może  być  umieszczane  w pomieszczeniach  szkoły,  drukach i  wydawnictwach
szkoły  oraz  na odznakach  przysługujących  członkom społeczności  szkolnej  gimnazjum.  Za zgodą
Dyrektora może być umieszczane także w innych miejscach i na innych przedmiotach. 

4. Szczegółowe  zasady  innego   sposobu  używania  logo  określa   każdorazowo  Dyrektor  w  formie
zarządzenia.

5. Gimnazjum im.  Witolda  Zglenickiego  w  Woli  Kiełpińskiej  zwane  dalej  ,,gimnazjum”  jest  szkołą
publiczną w rozumieniu Ustawy i wykonuje w szczególności następujące zadania:

1) zapewnia  bezpłatne  nauczanie  w  zakresie  ramowych  planów  nauczania  w  trzyletnim  cyklu
kształcenia;

2) zatrudnia nauczycieli posiadających  kwalifikacje określone odrębnymi przepisami;

3) realizuje  zasady  oceniania,  klasyfikowania  i  promowania  uczniów  ustalone  przez  Ministra
Edukacji Narodowej i   Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania;

4) realizuje  zadania  opiekuńczo-wychowawcze  w  oparciu  o  opracowane  programy:  Program
Wychowawczy  Zespołu,  Program  Profilaktyki  i  Strategię  Oddziaływań  Wychowawczych
 i Profilaktycznych;

5) prowadzi klub gimnazjalisty.

6. Cykl  kształcenia  w  gimnazjum  trwa  3  lata  i  kończy  się  egzaminem  gimnazjalnym  zewnętrznym
składającym  się  z  części  humanistycznej  ,  matematyczno  –  przyrodniczej  i  języka  obcego-
nowożytnego

7. Obwód gimnazjum określa Uchwała Nr 60/X/99 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 12 marca 1999r.

8. Do gimnazjum przyjmowani są  z urzędu absolwenci szkoły  podstawowej zamieszkali w obwodzie
gimnazjum na podstawie zgłoszenia rodziców.

9. Do gimnazjum na wniosek  rodziców mogą być przyjęte dzieci zamieszkałe poza  obwodem szkoły po
przeprowadzeniu  naboru  pod  warunkiem,  że   gimnazjum  dysponuje  wolnymi   miejscami  i  nie
spowoduje to pogorszenia warunków pracy szkoły.

10.  W naborze do klasy pierwszej gimnazjum  brane są pod uwagę   następujące kryteria :

1) wynik ogólny z pierwszej części i wynik z drugiej części sprawdzianu po   szkole podstawowej 
– wynik wyrażony w % z I i II części sprawdzianu    równa się liczbie punktów przy rekrutacji;

2)  końcowe oceny uzyskane przez kandydata na zakończenie VI klasy z trzech obowiązkowych
zajęć edukacyjnych:  język polski, matematyka, przyroda.   Liczba punktów obliczona  wg zasady:
ocena celująca- 6pkt, bardzo dobra-5 pkt., dobra -4pkt, dostateczna-3 pkt, dopuszczajaca-2pkt.;

3) uzyskane świadectwa z wyróżnieniem ukończenia szkoły podstawowej-4pkt.;

4) osiągnięcia sportowe/artystyczne/dydaktyczne na szczeblu co najmniej powiatowym potwierdzone
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wpisem na świadectwie ukończenia szkoły –    3pkt.;

5) ocenę  zachowania  obliczoną  wg  zasady:  wzorowe-5pkt,   bardzo  dobre-4  pkt,  dobre-3pkt,
poprawne -2 pkt, nieodpowiednie, naganna - 0pkt.;

6) rodzeństwo  kandydata  kontynuuje  naukę  w  gimnazjum,  o  przyjęcie  do    którego  ubiega  się
kandydat - 3pkt.

11. Laureaci konkursów o zasięgu co najmniej wojewódzkim przyjmowani są w pierwszej kolejności.

12. W przypadku  równorzędnych  wyników  uzyskanych  w  postępowaniu,  o  którym  mowa  w  ust.10,
decyduje kolejność wpływu wniosków .

13. Zgłoszenie/wniosek zawiera:

1)  imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku    braku numeru
PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu   potwierdzającego tożsamość;

2)  imiona i nazwiska rodziców kandydata;

3)  adres miejsca zamieszkania rodziców kandydata i kandydata;

4)  adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata- o ile je  posiadają. 

14.  Do przeprowadzenia  naboru Dyrektor szkoły Zarządzeniem powołuje Komisję  w składzie : 
wicedyrektor – jako przewodniczący komisji, pedagog szkolny 
i wychowawcy tworzonych klas pierwszych – jako członkowie komisji.

15. Z  pracy  komisji   sporządza  się  protokół.  Protokół  zawiera  zwięzłe  ustalenia  dotyczące  wyników
naboru, w tym informacje o minimalnej liczbie punktów uprawniającej  do przyjęcia kandydata do
klasy  pierwszej.  Lista  dzieci  przyjętych  i  lista  dzieci  nieprzyjętych  do  klasy  pierwszej  stanowią
załączniki do protokołu.

16. Od ustaleń podjętych w  wyniku naboru ustala się tryb odwoławczy:

1) w terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nie przyjętych,
rodzic  dziecka  może  wystąpić  z  wnioskiem o  sporządzenie   uzasadnienia  odmowy przyjęcia
dziecka do szkoły;

2) uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica z wnioskiem o którym
mowa w ust.16  pkt.1  .  Uzasadnienie  zawiera  przyczyny   odmowy przyjęcia  dziecka,  w  tym
najniższą  liczbę  punktów,  która uprawniała  do  przyjęcia  oraz  liczbę  punktów,  którą  uzyskało
dziecko w postępowaniu  rekrutacyjnym;

3) rodzic dziecka może wnieść do dyrektora szkoły  odwołanie od rozstrzygnięcia komisji  w 
terminie 7 dni od dnia otrzymania  uzasadnienia;

4)  dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji  o którym mowa w ust.16 pkt.3
w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania;

5)  na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

17. Terminy  postępowania w sprawie naboru oraz terminy składania dokumentów  na dany rok szkolny
określa  Mazowiecki Kurator Oświaty .

18. Terminy naboru uzupełniającego ustala dyrektor gimnazjum w  porozumieniu z organem 
prowadzącym.

19. Szczegółowe zasady naboru określa Regulamin Naboru do klas I.

20. Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii  określa Minister Edukacji
Narodowej  w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego. Zajęcia rozpoczynają się
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w pierwszym powszednim dniu września ,a kończą w ostatni piątek czerwca; jeśli  pierwszy dzień
września  wypada  w  piątek  lub  sobotę,  zajęcia  dydaktyczno-  wychowawcze  rozpoczynają  się  w
najbliższy poniedziałek po dniu 1 września.

21. W szkole obowiązuje  schludny strój zakazujący noszenia krótkich spódnic, bluzek odsłaniających
brzuch i duży dekolt, nakryć głowy; dozwolona jest skromna biżuteria;  obowiązuje lekkie obuwie
sportowe na jasnej podeszwie.

22. W czasie  uroczystości  obowiązuje  strój  galowy-   biała   bluzka/  koszula  i  czarna  lub  granatowa
spódnica/ spodnie.
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Rozdział II
CELE I ZADANIA ZESPOŁU

§ 5
1. Zespół  realizuje  cele  i  zadania  określone  w Ustawie  o  Systemie Oświaty,  Podstawie  Programowej

Kształcenia  Ogólnego,  Konstytucji  Rzeczypospolitej  Polskiej,  Powszechnej  Deklaracji  Praw
Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich  i  Politycznych, Konwencji o Prawach
Dziecka.

2. Zespół jest instytucją państwową  powołaną do kształcenia oraz  wypełniania praw dzieci i młodzieży,
do wychowania i opieki odpowiednio do wieku i osiągniętego rozwoju .

3. Praca  wychowawcza,  dydaktyczna  i  opiekuńcza  w  przedszkolu  i  szkołach  wchodzących  w  skład
zespołu  prowadzona  jest  w  oparciu  o  obowiązującą  podstawę  programową  kształcenia  ogólnego,
zgodnie  z  przyjętymi  programami   nauczania  dla  poszczególnych  edukacji  przedmiotowych
/poszczególnych  typów  szkół  /  programu  wychowania  przedszkolnego  i  zalecanych  warunków  i
sposobów realizacji .

1) program nauczania stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych w podstawie programowej
kształcenia ogólnego/ wychowania przedszkolnego,

2) program  nauczania  /wychowania  zawiera  szczegółowe  cele  edukacyjne,  tematykę  materiału
edukacyjnego, wskazówki metodyczne dotyczące sposobów realizacji programu,

3) nauczyciele  przedmiotu/edukacji  wczesnoszkolnej/wychowania  przedszkolnego  mogą  wybrać
program spośród  programów  dopuszczonych  do  użytku  przez  MEN  lub  opracować  program
samodzielnie  /zaproponować program opracowany przez innego autora/zaproponować program
opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi zmianami,

4) przed dopuszczeniem programu do użytku szkolnego dyrektor może zasięgnąć opinii nauczyciela
mianowanego lub dyplomowanego posiadającego wykształcenie wyższe,

5) każdy nauczyciel przedstawia dyrektorowi program nauczania /wychowania dla danej klasy/grupy

6) programy nauczania dopuszcza do użytku dyrektor szkoły,

7) dopuszczone do użytku programy nauczania stanowią szkolny zestaw programów.

4. Zespół zapewnia uczniom możliwość kształcenia oraz pełnego rozwoju, a w  szczególności:

1) realizację obowiązku szkolnego:

a) roczne  przygotowanie  dzieci   w  wieku  przedszkolnym  do  podjęcia  nauki  w  szkole
podstawowej,

b) indywidualne  przygotowanie  przedszkolne  oraz  indywidualne  nauczanie  w  sposób
zapewniający wykonanie zaleceń zawartych w orzeczeniu,

c) zapewnienie ciągłości procesu dydaktycznego od przedszkola do ukończenia  gimnazjum,

d) realizację obowiązku szkolnego oraz zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do dalszej
nauki w szkole ponadgimnazjalnej,

2) opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez możliwość realizowania indywidualnych
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programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie,

3) pobierania nauki  na szczeblu podstawowym i  gimnazjalnym przez młodzież niepełnosprawną
zgodnie z indywidualnymi potrzebami i predyspozycjami,

4) przygotowanie  uczniów do wyboru  kierunku kształcenia i  wyboru zawodu,

5) kształcenie  uczniowskiej  postawy  przedsiębiorczości  sprzyjającej   aktywnemu  uczestnictwu  
w życiu gospodarczym,

6) organizowanie  warunków  do  rozwoju  zainteresowań  i  uzdolnień  uczniów  poprzez   udział  
w  zajęciach  pozalekcyjnych  i  pozaszkolnych   oraz  kształcenia  aktywności  społecznej  
i umiejętności spędzania wolnego czasu,

7) dostosowanie  treści,  metod   organizacji  procesu  dydaktyczno-wychowawczego do  możliwości
psychofizycznych  uczniów/  wychowanków  a  także  możliwość  korzystania  z  pomocy
psychologiczno- pedagogicznej, jak niżej:

a) udzielanie pomocy przez nauczycieli poprzez korygowanie braków w opanowaniu programu
nauczania , dostosowania  form i metod pracy do specyficznych potrzeb i dysfunkcji dzieci,

b) udzielanie  pomocy  psychologiczno-  pedagogicznej  na  wniosek   wychowawcy,  pedagoga
szkolnego, rodziców, uczniów,

c) niesienie pomocy pedagogicznej  w formie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, 

zajęcia   organizuje  się   dla  uczniów ,  u  których  na  skutek  trudności  w uczeniu  się  lub
długotrwałej absencji wystąpiły znaczne opóźnienia w opanowaniu materiału programowego,

 rekrutacja  uczniów  na  zajęcia  odbywa  się   na  podstawie  orzeczenia/  opinii  poradni
psychologiczno- pedagogicznej lub na wniosek nauczyciela,

uczestnictwo  w zajęciach   trwa do  czasu  znaczącego  wyeliminowania  braków;  decyzję  
o zakończeniu podejmuje nauczyciel prowadzący,

 liczba uczestników zajęć nie powinna przekraczać 15 osób.

d) niesienie pomocy logopedycznej,

e) organizowanie zajęć gimnastyki korekcyjnej;

zajęcia  organizuje  się  w  miarę  możliwości  finansowych  dla  uczniów  /  wychowanków  
z wadami postawy,

zajęcia prowadzone są przez nauczyciela  spełniającego  wymagania kwalifikacyjne,

 rekrutacja  uczniów  /  wychowanków  odbywa  się  na  podstawie  skierowania  lekarskiego  
lub pielęgniarki szkolnej,

uczestnictwo  w zajęciach  trwa  do  czasu  istotnego  wyeliminowania  wad,  decyzję   w  tej
sprawie podejmuje nauczyciel prowadzący w porozumieniu z pielęgniarką szkolną.

5. Zespół realizuje zadania wychowawcze, opiekuńcze , profilaktyczne;

1) kształtując środowisko wychowawcze, stosownie do wieku rozwijające: poczucie własnej i cudzej
godności, przynależności i niezbywalności praw, odpowiedzialności , poszanowania dla wartości,
odrębności, poczucia tożsamości etnicznej, językowej i religijnej

2) wdrażając do współodpowiedzialności za wartość własnego życia i zdrowia oraz podejmowania
prób przeciwstawiania się przejawom demoralizacji i patologii społecznej,

3) wdrażając do czynnego uczestnictwa  w życiu społeczności szkolnej , rodziny i środowiska,
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4) upowszechniając  wśród  dzieci i młodzieży wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtując właściwe
postawy wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych,

5) zapewniając  opiekę dzieciom/uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej z powodu
warunków rodzinnych/losowych poprzez

a) udzielanie pomocy materialnej  w formach określonych w Regulaminie udzielania uczniom
pomocy materialnej

b) występowanie o  pomoc  dla  uczniów/  wychowanków do  rady  rodziców,  Opieki  Pomocy
Społecznej i sponsorów

6. Zespół  zapewnia  uczniom  opiekę  pedagogiczną  oraz  pełne   bezpieczeństwo  w  czasie  zajęć
organizowanych przez nauczycieli przedszkola/szkoły na terenie szkoły oraz poza jej terenem poprzez:

1) przebywanie wychowanków  przedszkola,  uczniów  klas  I  –  VI  szkoły  podstawowej  i  I-III
gimnazjum pod ciągłą opieką  nauczycieli prowadzących zajęcia obowiązkowe, nadobowiązkowe
i  pozalekcyjne.  Nauczyciel  zobowiązany  jest  również  do  niezwłocznego  poinformowania
dyrektora/wicedyrektora zespołu o każdym wypadku, mającym miejsce podczas zajęć;

2) kontrolę obecności uczniów na każdych zajęciach edukacyjnych i niezwłocznego reagowania na
nieobecność poprzez informowanie o tym osobiście lub za pośrednictwem wychowawcy rodziców
/prawnych opiekunów;

3) pełnienie  dyżurów  na  przerwach,  zgodnie  z  obowiązującym Regulaminem i  harmonogramem
dyżurów ;

4) wprowadzanie  uczniów  do  sal  i  pracowni  oraz  przestrzeganie  regulaminów  obowiązujących  
w tych pomieszczeniach;

5) pilnowanie porządku w tych salach, w których uczniowie pozostają w czasie przerwy;

6) zamykanie sal lekcyjnych i innych pomieszczeń po zakończeniu danej lekcji oraz pozostawiania
klucza w pokoju nauczycielskim;

7) podczas zajęć poza terenem zespołu pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów ponosi
nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek i imprez szkolnych- kierownik wycieczki lub
imprezy wraz z opiekunami;

8)  uczeń niećwiczący na zajęciach w-fu pozostaje w sali gimnastycznej pod opieką nauczyciela;

9) uczeń niebiorący udziału w lekcjach religii pozostaje pod opieką świetlicy szkolnej;

10) pełnienie dyżurów przez nauczycieli przed zajęciami   na korytarzach i terenie  przyległym do 
szkoły, zgodnie z obowiązującym Regulaminem i harmonogramem dyżurów;

11) otaczanie opieką świetlicy  dzieci przebywających  na terenie szkoły przed rozpoczęciem lekcji
 i po ich zakończeniu, zgodnie z planem pracy świetlicy;

12) otaczanie opieką w autobusach szkolnych, opiekunowie  odpowiadają również za bezpieczeństwo
w trakcie przeprowadzania na drugą stronę jezdni, uczą nawyków prawidłowego zachowania w
trakcie oczekiwania na autobus przed szkołą i na przystanku w miejscu zamieszkania;

13) naukę  zasad bezpiecznego zachowania się  na drodze publicznej oraz korzystania ze środków
komunikacji szkolnej i publicznej;

14)  organizowanie konkursów i zabaw utrwalających nawyki bezpiecznego zachowania się dzieci  
w ruchu w ramach zajęć świetlicy szkolnej i wychowania komunikacyjnego;

15)  odprowadzanie przez nauczycieli prowadzących ostatnie zajęcia z  dziećmi spełniającymi roczne
przygotowanie przedszkolne i z klas I-III szkoły podstawowej do świetlicy szkolnej i autokaru;

- 13 -



Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej

 

16)  sprawowanie opieki nad uczniami w czasie wyjść i wycieczek szkolnych, zgodnie z zasadą:

a) w czasie  wycieczek pieszych po najbliższej  okolicy na 20 uczniów musi przypadać jeden
opiekun,

b) w czasie wycieczek autokarowych z uczniami klas I - III jeden opiekun na 10 dzieci,

c) w czasie  wycieczek  autokarowych  z  uczniami  klas  IV  -  VI szkoły podstawowej  i  I-III
gimnazjum  jeden  opiekun  na  15  uczestników;  pozostałe  szczegółowe  zasady  określają
wewnętrzne  Procedury Turystyki Szkolnej.

7. W celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki w Zespole: 

1) w przedszkolu  przestrzega  się  ramowego  planu  dnia,  który  uwzględnia  podział  czasu  zgodnie  
z  zalecanymi  warunkami  i  sposobami  realizacji  podstawy  programowej  wychowania
przedszkolnego;

2) corocznie opracowuje jest plan lekcji ,który uwzględnia równomierne rozłożenie zajęć w kolejne
dni, różnorodność zajęć, niełączenie  w kilkugodzinne jednostki zajęć z tego samego przedmiotu;

3) przestrzega się liczebności grup na  zajęciach, które wymagają podziału na grupy;

4) nauczyciel  wychowania fizycznego z sali,  boiska odprowadza uczniów do szatni,  sprawując nad
nimi opiekę. Nauczyciel po wyjściu z szatni ostatniego ucznia, zamyka szatnię;

5) pracą domową obciąża się uczniów, przestrzegając zasad higieny;

6) umożliwia się uczniom pozostawienie w szkole części wyposażenia dydaktycznego;

7) oznakowuje się ciągi komunikacyjne zgodnie z przepisami;

8) przeprowadza  się  kontrolę   obiektów  budowlanych  należących  do  szkoły  ;kontroli  dokonuje
dyrektor co najmniej dwa razy w roku;

9)  umieszcza się w widocznym miejscu plan ewakuacji;

10)  drogi ewakuacyjne oznacza się w sposób wyraźny i trwały;

11) zabezpiecza się szlaki wychodzące poza teren szkoły w sposób uniemożliwiający bezpośrednie
wyjście na jezdnię;

12) teren przynależny do szkoły jest ogrodzony;

13) zabezpiecza się otwory kanalizacyjne, studzienki i inne wgłębienia;

14) uczniom nie wolno samodzielnie przebywać w obiektach sportowych;

15) uczniom nie wolno bez zezwolenia woźnej wchodzić do poszczególnych boksów szatni;

16) ogranicza się swobodny dostęp  uczniów do pomieszczeń kuchennych/gospodarczych;

17) schody wyposaża się w balustrady z poręczami antypoślizgowymi, a przestrzeń miedzy biegunami
klatki schodowej zabezpiecza się kratami;

18)  meble dostosowuje się do warunków antropometrycznych uczniów; w tym dzieci 
niepełnosprawnych;

19) bramki, kosze i inne urządzenia na placu zabaw/boisku /sali gimnastycznej  mocowane są na  stałe
w taki sposób, aby  uniemożliwić przemieszczanie się elementów zagrażających życiu i zdrowiu
ćwiczących;

20) personel  pedagogiczny  i  niepedagogiczny   jest  przeszkolony  w  zakresie  udzielania  pierwszej
pomocy; 
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21)  uczniom nie wolno w czasie przerw opuszczać budynku szkoły .

8. Uwzględniając wiek dzieci z oddziału przedszkolnego objętych opieką , wprowadza się następujące
zasady sprawowania tej opieki:

1) dzieci  muszą  być  przyprowadzane  i  odbierane  z  przedszkola  przez  rodziców  (opiekunów
prawnych)   lub  upoważnioną  osobę,  posiadającą  pełną  odpowiedzialność  prawną,  tj.  mającą
ukończone 18 lat, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;

2) dzieci z przedszkola nie będą wydawane rodzicom/ prawnym opiekunom, których stan wskazuje
na spożycie alkoholu;

3) obowiązkiem  rodzica  jest  wejście  z  dzieckiem  do  przedszkola,  rozebranie  go  i  powierzenie
nauczycielowi pracującemu w grupie, w której to dziecko w danym czasie powinno przebywać;

4) nie można pozostawiać dziecka w szatni bez żadnej opieki;

5)  dzieci  przebywają  pod  ciągłą  i  bezpośrednią  opieką  nauczyciela  -  wychowawcy  od  chwili
przyprowadzenia ich do przedszkola  aż do odebrania przez opiekuna;

6) dzieci   pięcioletnie i sześcioletnie dojeżdżające autokarem muszą być przyprowadzane  
i odbierane z przystanku przez rodziców (opiekunów prawnych) lub upoważnioną osobę, 
posiadającą pełna odpowiedzialność prawną tj. mająca ukończone 18 lat, zapewniającą dziecku 
pełne bezpieczeństwo.

9.  Z uwagi na pełne bezpieczeństwo uczniów w szkole i poza nią wprowadza się procedurę zwalniania
 z zajęć lekcyjnych.

10. Uczeń może być zwolniony z zajęć lekcyjnych:

1) na pisemną lub osobistą prośbę rodziców/prawnych opiekunów;

2) w przypadku choroby, złego samopoczucia, po uprzednim powiadomieniu rodziców/prawnych
opiekunów  i  odebraniu  ucznia  przez  samych  rodziców  lub  osobę  pisemnie  przez  nich
upoważnioną.

11. Zwolnienie indywidualne możliwe jest tylko w przypadku pisemnej prośby w zeszycie 
do korespondencji napisanej i podpisanej przez rodzica/prawnego opiekuna potwierdzonej telefonicznie
lub osobistej prośby, będącej wynikiem zgłoszenia się do szkoły i uzgodnienia czasu zwolnienia ucznia 
z wychowawcą lub nauczycielem przedmiotu rodzica/prawnego opiekuna. W przypadku nieobecności 
wychowawcy klasy i nauczyciela przedmiotu uprawniony do zwolnienia ucznia jest wicedyrektor lub 
dyrektor.

12. Zezwolenia  na  wysiadanie   przez  ucznia  na  innym  przystanku  autobusowym  niż  w  miejscu
zamieszkania , na którym zawsze wsiada i wysiada, udziela wicedyrektor/dyrektor szkoły na pisemną
prośbę rodziców.

13. W przypadku,  gdy  nauczyciel  zauważy  objawy  złego  samopoczucia  ucznia  lub  uczeń  sam  zgłosi
nauczycielowi taki fakt, nauczyciel:

1) odsyła go do pielęgniarki szkolnej , która po stwierdzeniu objawów powiadamia rodziców ucznia,
prosząc o pilne zgłoszenie się do szkoły;

2) w  przypadku  nieobecności  pielęgniarki  sam  powiadamia  rodziców  ucznia  ,  prosząc  o  pilne
zgłoszenie się do szkoły.

14. Dziecko odbiera rodzic /prawny opiekun najszybciej jak to możliwe.

- 15 -



Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej

 

15. W sytuacji, kiedy po odbiór ucznia z przyczyn, o których mowa w ust.13 zgłosi się rodzic, którego
zachowanie  wyraźnie  wskazuje na spożycie  alkoholu lub innych środków odurzających  wzywa się
policję.

16. Jeśli  sytuacja,  o  której  mowa  w  ust.  13  ma  miejsce  podczas  zajęć  lekcyjnych,  nauczyciel  za
pośrednictwem  innego  ucznia  klasy  lub  pracownika  będącego  w  pobliżu  sali  lekcyjnej  wzywa
pielęgniarkę , która przejmuje opiekę nad uczniem.

17. W przypadkach zagrażających zdrowiu lub życiu ucznia niezwłocznie wzywa się lekarza.

18. Dopuszcza  się  możliwość  zwalniania  uczniów  całej  klasy,    z  ostatniej  godziny  lekcyjnej   lub
odwoływania  zajęć  z  pierwszych  godzin  lekcyjnych,  zgodnie  z  planem  zajęć  ,  w  przypadkach
podyktowanych  nieobecnością  nauczycieli   lub  z  innych  ważnych  przyczyn  uniemożliwiających
zorganizowanie zastępstwa za nieobecnego nauczyciela.

19. Informację o zwolnieniu z zajęć lub ich odwołaniu podaje się uczniom i ich rodzicom najpóźniej dzień
wcześniej  .  Przy  czym,  uczniom  klas  I-III  szkoły  podstawowej  informację  podaje  się  w  formie
pisemnej,  natomiast  pozostałym uczniom szkoły  podstawowej  i  gimnazjum  przekazuje  się  ustnie  
z poleceniem odnotowania jej w zeszycie do korespondencji i zobowiązuje się uczniów do przekazania
tej informacji rodzicom/prawnym opiekunom.

20. Za przekazanie informacji, o której mowa w ust.19 odpowiedzialny jest wychowawca, a w przypadku
jego nieobecności inny nauczyciel wskazany przez wicedyrektora lub sam wicedyrektor.

21. Informację   o  zmianach  w  planie  zajęć  wicedyrektor/dyrektor   umieszcza  dla  uczniów  na  tablicy
informacyjnej na korytarzu szkolnym, a dla nauczycieli na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim.

22. W  przypadku  braku  możliwości  powiadomienia  uczniów  o  zmianach  w  palnie  zajęć  z  przyczyn
opisanych w ust.18, opiekę nad uczniami  przejmują wychowawcy świetlicy/klubu gimnazjaliści.

23. W celu  zapewnienia  bezpieczeństwa,  ochrony  przed  przemocą,  uzależnieniami,  demoralizacja  oraz
innymi przejawami patologii w budynku zespołu- o wejściu lub wyjściu z budynku zespołu decyduje
woźna lub inny pracownik( w zależności od czasu pracy), mający prawo zatrzymania wszystkich osób.

24. Woźnej nie wolno wpuścić( wypuścić  z budynku) do budynku osób, co do których nie ma pewności
ich poprawnego zachowania.

25. Cele i zadania Zespół realizuje poprzez:

1) pracę  dydaktyczno-wychowawczą  każdego  nauczyciela/  wychowawcy  Zespołu  opartą  na
wnikliwej obserwacji i  szczegółowej diagnozie pedagogicznej grupy powierzonej jego opiece
oraz indywidualnie każdego dziecka, a  także starannym doborze różnorodnych metod i  form
pracy oraz środków dydaktycznych sprzyjających wszechstronnemu i harmonijnemu rozwojowi
osobowości dzieci,

2) współpracę z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, w celu uzyskania pomocy w zakresie
diagnozy psychologicznej oraz terapii dzieci,

3) organizowanie terapii pedagogicznej dla dzieci, które jej potrzebują,

4) organizowanie kół zainteresowań oraz zespołów wyrównujących i uzupełniających wiedzę,

5) organizowanie zajęć gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z odchyleniami w prawidłowej budowie 
i postawie ciała oraz z obniżoną ogólną sprawnością fizyczną,

6) współpracę z logopedą w zakresie diagnozy i terapii dzieci z zaburzeniami mowy,

7) współpracę z pielęgniarką szkolną,

8) przyjmowanie  do  szkoły  dzieci  niepełnosprawnych,  otaczanie  ich  szczególną  opieką
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wychowawczą,  obniżanie  wymagań programowych w stosunku do  tych  uczniów ,  zgodnie  
z orzeczeniami poradni psychologiczno- pedagogicznej oraz zwolnienie ich z nauki niektórych
przedmiotów zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

9) prowadzenie pracy wychowawczej w oparciu o Program Wychowawczy , o którym mowa w
odrębnych  przepisach,  uchwalany  przez  Radę  Rodziców  po  zasięgnięciu  opinii  Rady
pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego,

10) prowadzenie pracy profilaktycznej w oparciu o  Program Profilaktyki ,

Szkolny Program Profilaktyki opracowuje na początku roku szkolnego zespół nauczycieli 
i rodziców pod kierunkiem pedagoga szkolnego, powołany przez dyrektora,

Szkolny Program Profilaktyki uwzględnia na dany rok  potrzeby rozwojowe uczniów 
i potrzeby środowiska szkolnego,

Szkolny Program Profilaktyki   uchwala w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia roku szkolnego  Rada 
Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. Jeżeli Rada Rodziców 
 w w/w terminie nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną, program ustala dyrektor szkoły w 
porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.

11) sprawowanie  opieki  indywidualnej  nad  uczniami  wybitnie  zdolnymi  i  umożliwianie  
im realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia Szkoły w skróconym
czasie zgodnie z odrębnymi przepisami;

12) otaczanie  szczególną  opieką  uczniów  realizujących  program  szkoły  specjalnej.  Opieka  ta
sprawowana jest poprzez różnicowanie wymagań programowych w stosunku do tych uczniów, 
a także za zgodą rodziców umożliwianie realizowania obowiązku szkolnego w Szkole Specjalnej
w Legionowie;

13) w sytuacjach określonych odrębnymi przepisami, umożliwianie  uczniom spełniania obowiązku
szkolnego w swoim domu w formie nauczania indywidualnego, a wychowankom przedszkola –
rocznego przygotowania przedszkolnego;

14) umożliwianie  rodzicom/prawnym  opiekunom  przystąpienia   do  dobrowolnego  grupowego
ubezpieczenia dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków według zasad:

a) przedstawienie  Radzie Rodziców oferty towarzystw ubezpieczeniowych. Decyzję o wyborze
ubezpieczyciela podejmuje Rada Rodziców,

b) sfinansowanie  kosztów  ubezpieczenia  ucznia  na  wniosek  rodzica  lub  wychowawcy  
ze środków finansowych szkoły. Decyzję o sfinansowaniu podejmuje dyrektor.
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Rozdział III
ORGANY ZESPOŁU I ICH SZCZEGÓŁOWE KOMPETENCJE

§ 6

1. Organami Zespołu są:

1) Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego

2) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno - Przedszkolnego

3) Rada Rodziców

4) Samorząd  Uczniowski

2. Obowiązki  i  kompetencje  organów  Zespołu  wynikają  z  Ustawy  o  systemie  oświaty,  aktów
wykonawczych wydanych na jej podstawie i Statutu Zespołu.

3. Wymienione w ust. 1 organy działają na podstawie własnych regulaminów.

4. Regulaminy organów Zespołu nie mogą być sprzeczne z obowiązującym prawem i postanowieniami
niniejszego Statutu.

5. Każdy z organów Zespołu wymienionych w ust. 1 ma zapewnioną możliwość swobodnego działania i
podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych Ustawą i niniejszym Statutem.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

§ 7

1. Zespołem kieruje dyrektor, którego powołuje i odwołuje organ prowadzący na następujących zasadach:

1) kandydata na Dyrektora Zespołu wybiera się w drodze konkursu ;

2) zasady przeprowadzenia konkursu reguluje art. 36 a Ustawy z dnia 7 września 1991r. o Systemie
oświaty .

2. Dyrektor Zespołu jest jednocześnie dyrektorem  przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum.

3. Dyrektor  Zespołu:

1) kieruje pracą Zespołu;

2) współdziała z innymi instytucjami działającymi na rzecz edukacji;

3) jest przewodniczącym rady pedagogicznej;

4) reprezentuje Zespół  na zewnątrz;

5) sprawuje opiekę nad uczniami oraz tworzy warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego;

6) organizuje  pomoc  psychologiczno-pedagogiczną  w  formach  i  na  zasadach  określonych  w
rozporządzeniu w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach i decyduje o jej zakończeniu;

7) udziela zezwoleń na indywidualny tok nauki;
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8) w  porozumieniu  z  organem  prowadzącym  organizuje  uczniom  nauczanie  indywidualne  na
zasadach  określonych  w  rozporządzeniu  w  sprawie  indywidualnego  obowiązkowego
przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży;

9) przyjmuje uczniów do szkoły i przydziela do konkretnego oddziału;

10) kontroluje   spełnianie obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki   dzieci  zamieszkałych  
w obwodzie szkoły;

11) w przypadku nieusprawiedliwionej  nieobecności  ucznia w okresie 1 miesiąca na co najmniej
50%  obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych  podejmuje  kolejno  działania:  przesyła  pisemne
upomnienie rodzicowi ucznia zawierające wezwanie do wykonania obowiązku z zagrożeniem
skierowania  sprawy  na  drogę  postępowania  egzekucyjnego,  wystawia  tytuł  wykonawczy,
następnie  występuje  z  wnioskiem  do  Burmistrza  o  wszczęcie  egzekucji  administracyjnej
 i nałożenia grzywny w celu przymuszenia do spełniania obowiązku szkolnego,

12) udziela  uczniom/  wychowankom  na  wniosek  rodziców/prawnych  opiekunów  po  spełnieniu
ustawowych wymogów zezwoleń na indywidualny  program  nauczania, spełnianie obowiązku
szkolnego/przedszkolnego  poza szkołą, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

13) odracza obowiązek szkolny;

14) dopuszcza  do  użytku  szkolnego  programy  nauczania  po  zaopiniowaniu  ich  przez  Radę
Pedagogiczną;

15)  podaje do publicznej wiadomości do  dnia 15 VI szkolny zestaw podręczników, który będzie
obowiązywał od początku następnego roku szkolnego;

16) opracowuje szkolne plany nauczania na cykl edukacyjny dla poszczególnych oddziałów, 

17) opracowuje ofertę realizacji w szkole dwóch godzin wychowania fizycznego po konsultacjach 
z organem prowadzącym i po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców;

18)  odpowiada za realizację projektów edukacyjnych w gimnazjum;

19) zwalnia  ucznia  w  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  losowych  lub  zdrowotnych,
uniemożliwiających udział  w realizacji  projektu edukacyjnego,  na udokumentowany wniosek
rodziców ucznia z realizacji projektu edukacyjnego;

20) odpowiada za zgodny z przepisami przebieg klasyfikacji i promowania;

21) odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu po klasie VI i egzaminu po klasie III;

22) występuje  w  porozumieniu  z  rodzicami/prawnymi  opiekunami  ucznia  do  dyrektora  OKE  
z  wnioskiem o  zwolnienie  ucznia  z  obowiązku  przystąpienia  do  sprawdzianu/egzaminu  lub
odpowiedniej jego części w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych; 

23) zwalnia  ucznia  z  zajęć  wychowania  fizycznego,  zajęć  komputerowych  ,informatycznych,
techniczno-informatycznych  na  czas  określony,  na   podstawie  opinii  o  ograniczonych
możliwościach uczestnictwa ucznia  w tych zajęciach ,wydanej przez lekarza;

24) zwalnia ucznia  z nauki drugiego języka obcego do końca drugiego etapu edukacyjnego z wadą
słuchu, głęboką dysleksją rozwojowa, afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, autyzmem,
zespołem  Aspergera   na  podstawie  orzeczenia  wydanego  przez  Poradnię  Psychologiczno-
Pedagogiczną  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego  albo  indywidualnego  nauczania  lub  na
wniosek rodziców/prawnych opiekunów;

25) powołuje  Komisję  Stypendialną  ,która  w  porozumieniu  z  organem  prowadzącym  ,ustala
wysokość stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe;
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26) powołuje komisję rekrutacyjną;

27) opracowuje  na  potrzeby  organu  prowadzącego  listę  osób  uprawnionych  do  korzystania  
z programu Wyprawka szkolna,

28) stwarza warunki do działania w szkole wolontariatu, stowarzyszeń i organizacji, których celem
statutowym jest działalność wychowawcza i opiekuńcza lub rozszerzenie i  wzbogacenie form
działalności wychowawczo-opiekuńczej w szkole.

4. Jest  kierownikiem  zakładu  pracy  dla  zatrudnionych  nauczycieli  i  pracowników  administracyjno  
– obsługowych:

1) nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zgodnie 
z  odrębnymi   przepisami;

2) przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom;

3) wnioskuje w sprawie odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli i  pracowników Zespołu,

4) opracowuje regulamin wynagradzania pracowników samorządowych;

5) udziela urlopów zgodnie z Kartą Nauczyciela i Kodeksem Pracy;

6) załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami;

7) wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem;

8) wydaje decyzje o nadaniu stopnia awansu nauczyciela kontraktowego;

9) przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi przez organ
prowadzący;

10) dysponuje środkami  Zakładowego Funduszu Świadczeń Społecznych;

11) określa zakres obowiązków /uprawnień/odpowiedzialności na stanowiskach pracy;

12) odbiera ślubowanie od pracowników;

13) współdziała  ze  związkami  zawodowymi  w  zakresie  uprawnień  związków  do  opiniowania
 i zatwierdzania.

5. Sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli i wychowawców:

1) dokonuje oceny pracy  i oceny dorobku zawodowego nauczycieli;

2) realizuje  uchwały  rady  pedagogicznej,  jeżeli  są  zgodne  z  prawem  oświatowym,  niezgodne  zaś
wstrzymuje i powiadamia o tym organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

6. Opracowuje organizację nadzoru pedagogicznego i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

7. Odpowiada za dyscyplinę pracy wszystkich pracowników, odpowiada za awans zawodowy nauczycieli.

8. Dysponuje środkami finansowymi Zespołu, odpowiada za ich prawidłowe wykorzystanie.

9. W przypadku braku kierownika administracyjnego organizuje administracyjną i gospodarczą obsługę
Zespołu.

10. Powierza stanowisko wicedyrektora i odwołuje z niego po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego
 i  Rady  Pedagogicznej  oraz  ustala  zakres  jego  obowiązków   i  innych  osób  pełniących  funkcje
kierownicze w szkole.

11. Współpracuje z  Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim.

12. Rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy organami:
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1) wstrzymuje wykonanie uchwał sprzecznych z prawem;

2) przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników –niepedagogicznych;

3) jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem, rodzicem i uczniem;

4) w przypadku braku uzgodnień sprawę przekazuje do rozstrzygnięcia organowi prowadzącemu.

13. Realizuje pozostałe zadania wynikające z Ustawy o Systemie Oświaty i Ustawy Karta Nauczyciela oraz
przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie.

14. Prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym dla dyrektora szkoły.

 

Wicedyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

§ 8

1.  Dyrektor  Zespołu może  utworzyć   stanowisko(a) wicedyrektora(ów),
jeżeli uzna, że istnieje taka potrzeba i uzyska zgodę organu prowadzącego.

2. Kompetencje i zadania wicedyrektora określa Dyrektor Zespołu: 

1) oddziałuje na nauczycieli , uczniów i rodziców w zakresie pełnej realizacji zadań zmierzających
 do właściwej  organizacji pracy szkoły;

2) sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego;

3) organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli; prowadzi ich właściwą dokumentację;

4) dba o dyscyplinę pracy nauczycieli i uczniów;

5) kontroluje prowadzenie dokumentacji szkolnej;

6) sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą stołówki i pracą personelu administracyjnego.

3. Działa w  imieniu  Dyrektora  Zespołu  w  ramach  obowiązków  i  pełnomocnictw  mu
przekazanych  przez  Dyrektora,  działania  te  nie  mogą  być  sprzeczne  z  zadaniami,  jakie  realizuje
dyrektor.

4. W  przypadku  nieobecności  dyrektora,  przejmuje  jego  obowiązki  w  zakresie  bieżącego
funkcjonowania Zespołu , a w szczególności:

1) podejmuje decyzje w sprawach pilnych;

2) podpisuje dokumenty w zastępstwie lub z upoważnienia dyrektora, używając własnej pieczątki;

3) współdziała na bieżąco z organem prowadzącym szkołę, związkami zawodowymi ora z innymi
instytucjami;

4) kieruje pracą sekretariatu;

5) w przypadku nieobecności  dyrektora spowodowanej zwolnieniem lekarskim, zatwierdza bieżące
dokumenty finansowe.
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Rada Pedagogiczna

§ 9

1. W Zespole działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem Zespołu w zakresie realizacji jej
statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowywania i opieki nad uczniami.

2. Rada  Pedagogiczna  przedszkola,  rada  pedagogiczna  szkoły  podstawowej  i  rada  pedagogiczna
gimnazjum tworzą jedną Radę Pedagogiczną Zespołu.

3. Pracą  Rady  Pedagogicznej  kieruje  Dyrektor  Zespołu  jako  jej  przewodniczący,  a  członkami  rady  
są wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole bez względu na wymiar czasu pracy.

4. Rada  Pedagogiczna  jest  odpowiedzialna  wraz  z  Dyrektorem  Zespołu  za  realizację  programu
dydaktyczno - wychowawczego, a także jest organem doradczo - opiniotwórczym Dyrektora Zespołu.

5. Uchwały Rady Pedagogicznej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej
członków. Nauczyciele  są zobowiązani  do nieujawniania  spraw poruszanych  na posiedzeniu Rady
Pedagogicznej,  które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli
 i innych pracowników Zespołu.

6. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1) zatwierdzenie planów pracy szkoły, po wcześniejszym zaopiniowaniu przez Radę Rodziców;

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promowania uczniów;

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych po  zaopiniowaniu
ich projektów przez Radę Rodziców i organ prowadzący,

4) podejmowanie uchwał w sprawie doskonalenia nauczycieli,

5) podejmowanie  wobec  uczniów  działań  dyscyplinarnych  określonych  Statutem  i  Regulaminem
Samorządu Uczniowskiego i Regulaminem Szkoły;

6) uchwalenie regulaminu swej działalności.

7. Rada  Pedagogiczna  wydaje  opinie  poprzez  stworzenie  przez  dyrektora  możliwości  swobodnego
wypowiedzenia się przez każdego z członków w trakcie posiedzenia rady pedagogicznej.

8. Rada Pedagogiczna opiniuje:
1) roczną  organizację  pracy szkoły i  przedszkola,  w tym między innymi tygodniowy rozkład  zajęć

lekcyjnych i pozalekcyjnych;

2) projekt  planu  finansowego Zespołu,  a  zwłaszcza  propozycje  dotyczące  zakupu  lub  uzupełnienia
pomocy dydaktycznych oraz poprawy warunków pracy uczniów i nauczycieli;

3) propozycje  dyrektora  w  sprawach  przydziału  nauczycielom  stałych  prac  i  zajęć  w  ramach
wynagrodzenia  zasadniczego  oraz  dodatkowo  płatnych  zajęć  wychowawczych,  opiekuńczych  
 i dydaktycznych;

4) projekty planów pracy Zespołu i  Rady Rodziców, w części  dotyczącej  prowadzenia  działalności
wspierającej realizację statutowych zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki;

5) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i wyróżnień.
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9. Rada  Pedagogiczna  przygotowuje  projekt  statutu  Zespołu  albo  jego  zmian  i  przedstawia  do
zatwierdzenia Radzie Pedagogicznej. Rada uchwala Statut po zaopiniowaniu przez  Radę Rodziców
 i Samorząd Uczniowski.

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

11. Rada Pedagogiczna działa zgodnie z uchwalonym przez nią Regulaminem Rady Pedagogicznej, a jej
posiedzenia są protokołowane.

Rada Rodziców

§ 11

1. Rodzice mają prawo do wyłaniania swej reprezentacji - Rady Rodziców - zgodnie z art. 53 i 54 Ustawy
o  Systemie  Oświaty  z  dnia  07.09.1991  r..  Rada  Rodziców  stanowi  reprezentację  rodziców
wychowanków przedszkola , uczniów szkoły podstawowej i uczniów gimnazjum    , którzy tworzą
jedną Radę Rodziców Zespołu.

2. Rada Rodziców jest reprezentacją ogółu rodziców uczniów i współdziała z pozostałymi organami szkoły
w realizacji jej statutowych działań.

3. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 
1) inicjowanie  i organizowanie form bezpośredniej pomocy rodziców w bieżącej działalności szkoły;

2) opiniowanie:  programu  i  harmonogramu  poprawy  efektywności  kształcenia  lub  wychowania,
propozycji  dyrektora  zawierającej  zestaw  podręczników,  materiałów  edukacyjnych
 i ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym, w przypadku braku zgody nauczycieli
co do wyboru jednego wspólnego podręcznika spośród podręczników oferowanych przez ministra
edukacji oraz projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły;

3) występowanie  do  dyrektora,  Rady  Pedagogicznej  ,  Organu  prowadzącego   i  Organu  Nadzoru
Pedagogicznego z wnioskami i sprawami dotyczącymi szkoły;

4) gromadzenie   funduszy  z  dobrowolnych  składek  rodziców,  prowadzenie  działalności  celem
pozyskania środków finansowych z innych źródeł i przeznaczenie ich na wspieranie działalności
szkoły;

5) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną: Programu Wychowawczego Szkoły,  Programu
Profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska.

4. Środki,  o  których  mowa w ust  3,  pkt.4  są  przechowywane  na  wydzielonym rachunku  bankowym.
Zasady ich wydatkowania określa Regulamin Rady Rodziców.

5. Rada Rodziców opiniuje szkolny  zestaw programów nauczania, Statut Szkoły ,plan finansowy składany
przez  dyrektora  szkoły,  program  i  harmonogram  poprawy  efektywności  nauczania  
i  wychowania.

6. Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Rodziców określa jej Regulamin, który ustala miedzy innymi:
1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady; tryb podejmowania uchwał;
2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady;
3) zasady  gromadzenia  i  wydatkowania  funduszy  z  dobrowolnych  składek  rodziców oraz  innych
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źródeł w celu wspierania działalności statutowej Zespołu.

Samorząd Uczniowski

§ 12
1. W szkole  działa  Samorząd  Uczniowski  utworzony  zgodnie  z  art.  55  Ustawy  o  Systemie  Oświaty  

z dnia 07.09.1991 r.

2. Samorząd  Uczniowski   tworzą   wszyscy  uczniowie  Zespołu.  Organy  Samorządu  są  jedynymi
reprezentantami ogółu uczniów.

3. Zasady  wybierania  i  działania  organów  Samorządu  określa  Regulamin  Samorządu  Uczniowskiego
uchwalony przez ogół uczniów.

4. W Zespole może zostać utworzony „Samorządzik”- samorząd klas I-III Szkoły Podstawowej

5. Celem Samorządu jest:

1)uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu  problemów oraz partnerstwo w stosunku
uczniów z nauczycielami w realizacji celów dydaktycznych i wychowawczych szkoły;

2)rozwijanie demokratycznych form współżycia;

3)kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stworzenia warunków do aktywności społecznej;

4)w całokształcie swojej działalności dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie
jej tradycji.

6. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we
wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczące realizacji praw uczniów, takich jak:

1) prawo do zapoznawania się z programami nauczania, ich treścią, celami  oraz stawianymi przez
nauczycieli wymaganiami edukacyjnymi na poszczególne stopnie i  oceny z zachowania;

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

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

4) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej;

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

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.

                                                                § 13

1. W Zespole mogą działać związki zawodowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

2. Organizacje  społeczne  służące  dziecku  mogą  działać  w  Zespole  tylko  za  zgodą  dyrektora,  
po zaopiniowaniu przez  Radę Rodziców.

3. W Zespole nie mogą działać partie polityczne i organizacje polityczne.
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Rozdział 4
ORGANIZACJA ZESPOŁU

SZKOLNO- PRZEDSZKOLNEGO
W WOLI KIEŁPIŃSKIEJ

Organizacja Przedszkola
w Zespole Szkolno - Przedszkolnym

§ 14
1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok z wyjątkiem przerwy wakacyjnej trwającej nieprzerwanie

miesiąc  w  okresie  od  30  czerwca   do  31  sierpnia.  Termin  przerwy  dyrektor  ustala  z  organem
prowadzącym.

2. Szczegółową  organizację  wychowania  i  opieki  w  danym  roku  szkolnym  określa  arkusz
organizacyjny przedszkola opracowany przez Dyrektora Zespołu najpóźniej do 30 kwietnia. Arkusz
zatwierdza Organ Prowadzący. 

3. W arkuszu  organizacyjnym przedszkola  określa  się  :  ogólną,  tygodniową i roczną liczbę  godzin
pracy finansowaną ze środków przydzielonych przez organ prowadzący ;czas pracy poszczególnych
oddziałów; liczbę oddziałów, liczbę dzieci,

4. Do przedszkola przyjmowane są dzieci zamieszkałe na obszarze gminy.

5. Wychowaniem   przedszkolnym   obejmuje  się   dzieci  od  początku  roku  szkolnego  w  roku
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w
którym dziecko kończy 5 lat. 

6. Obowiązek  odbycia  rocznego  przygotowania  przedszkolnego  rozpoczyna się  z  początkiem roku
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat.

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

8. Dzieci w wieku 3 i 4 lata mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. Dzieci 4 letnie
od  1 września 2015r., dzieci 3 letnie od 1 września 2017r. Dziecko uzyskuje prawo o którym mowa
 z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy odpowiednio – 4 i 3 lata.

9. W przypadku, gdy liczba dzieci zgłoszonych do przedszkola jest większa niż liczba miejsc, którymi
dysponuje przedszkole  na pierwszym etapie  postepowania  w sprawie naboru  są brane  pod uwagę
łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga  rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 
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7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

10. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postepowania  lub jeżeli
po  jego  zakończeniu  przedszkole  nadal  dysponuje  wolnymi  miejscami  ,  na  drugim  etapie
postepowania  są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

11. Dzieci  zamieszkałe  poza  obwodem  gminy  mogą  być  przyjęte  do  przedszkola,  jeżeli  
po  przeprowadzeniu  drugiego  etapu   postepowania  rekrutacyjnego  przedszkole  nadal  dysponuje
wolnymi miejscami .

12. Dzieci  są  przyjmowane  do  przedszkola  na  podstawie  uzupełnionej  i  złożonej  w  sekretariacie  
w terminie określonym w zasadach rekrutacji na dany rok Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola
 /  Potwierdzenia  woli  kontynuowania  edukacji  przedszkolnej   lub  Wniosku  o  przyjęcie  dziecka  
do przedszkola   według  obowiązujących  zasad  rekrutacji  do przedszkoli  publicznych i  oddziałów
przedszkolnych  zorganizowanych w szkołach podstawowych- prowadzonych przez gminę  Miasto  
i Gminę  Serock 

13. W  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  do  przedszkola  może  uczęszczać  dziecko,  które
ukończyło 2,5 roku;

14. Podstawową  jednostką  organizacyjną  przedszkola  jest  oddział  złożony  z  dzieci  zgrupowanych
według zbliżonego wieku.

15. Liczba dzieci w oddziale nie powinna przekraczać 25.

16. Dziecko, które ma odroczoną  realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola  
nie dłużej niż do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 8 lat.

17. Praca  wychowawczo-dydaktyczna  i  opiekuńcza  prowadzona  jest  na  podstawie  programu
wychowania  w  przedszkolu.  Program  wychowania  przedszkolnego  zawiera  treści  podstawy
programowej  wychowania  przedszkolnego  i  dopuszczany  jest  przez  dyrektora  do  użytku  w
przedszkolu.

18. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada ; sale dydaktyczne, plac zabaw wyposażony 
w urządzenia rekreacyjno – sportowe.

19. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład ustalony przez dyrektora w porozumieniu z
Radą Pedagogiczną z uwzględnieniem wymagań zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców.

20. Ramowy rozkład dnia uwzględnia czas przyprowadzania/odbierania dzieci, godzin posiłków, czas
realizacji 5 godzin podstawy wychowania przedszkolnego,

21. W przedszkolu  mogą być realizowane świadczenia  dodatkowe, obejmujące zajęcia  dydaktyczne,
wychowawczo-  opiekuńcze  odbywające  się  poza  czasem  przeznaczonym  na  realizację  podstawy
programowej opłacone przez Organ Prowadzący.

22. W przedszkolu  wydawane są posiłki;  śniadanie,  dwudaniowy obiad i  podwieczorek.  Odpłatność
 za korzystanie z posiłków ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców po zasięgnięciu
opinii organu prowadzącego.

23. Jeżeli droga dziecka pięcioletniego z domu do przedszkola przekracza 3 km, obowiązkiem gminy
jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu.
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Organizacja Szkoły  Podstawowej i Gimnazjum
w Zespole Szkolno - Przedszkolnym

§ 15
1. Rok szkolny składa się z dwóch semestrów.

2. Terminy   rozpoczęcia  i  zakończenia  ferii  zimowych,  wiosennych,  wakacji  oraz  rozpoczęcia
 i zakończenia semestrów  określają odrębne przepisy.

3. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone są przez 5 dni w tygodniu w godzinach 8.00 – 15.55

4. Lekcje przedzielone są przerwami 5 - minutowymi, i obiadową nie krótszą jednak niż 20-minut.

5. Zajęcia nadobowiązkowe i pozalekcyjne mogą odbywać się także w soboty.

6. Szkoła  prowadzi  stołówkę  szkolną  i  zapewnia  dwudaniowy  obiad  dla  uczniów  klas  1-VI  Szkoły
podstawowej i I-III Gimnazjum,

7. Odpłatność  za  korzystanie  z  posiłków w  stołówce  ustala  dyrektor  szkoły  w  porozumieniu  z  Radą
Rodziców  po  zasięgnięciu  opinii  organu  prowadzącego  .  Z  obiadów  mogą  korzystać  również
pracownicy szkoły. Odpłatność za obiady w tym przypadku określa się według zwiększonej stawki
uwzględniając zużycie produktów oraz przygotowanie posiłków.

8. Na wniosek Rady Rodziców w okresie  jesienno - zimowym szkoła może organizować dla uczniów
gorącą herbatę lub mleko w ramach II śniadania.

9. W szkole działają organizacje szkolne: Spółdzielnia Uczniowska, Szkolne Koło PCK, Koło Młodych
Ekologów. Inne organizacje mogą  być utworzone  w zależności od potrzeb i zainteresowań uczniów
oraz możliwości szkoły. Decyzję w tej sprawie podejmuje Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii
organu reprezentacyjnego rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

§ 16

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. Liczba uczniów w  klasach I-III szkoły
podstawowej   nie  może  być wyższa  niż  25 uczniów.  W pozostałych oddziałach  nie  powinna być
wyższa  niż  26  uczniów.  Nie  tworzy się  nowego oddziału tej  samej  klasy,  jeżeli  liczba  uczniów  
w oddziale byłaby mniejsza od 18.

2. Liczba  uczniów  w  oddziale  klas  I-III  szkoły  podstawowej,  o  której  mowa  w  ust.1  może  być
zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów, pod warunkiem, że dyrektor uzyska zgodę rady oddziałowej
rodziców  i  zatrudni  asystenta  nauczyciela  ,  który  wspiera  nauczyciela  prowadzącego  zajęcia
dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w danym oddziale. 

3. W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktycznych do
oddziału  klasy  I,II,III  szkoły  podstawowej,  ucznia  zamieszkałego  w  obwodzie  szkoły  po
poinformowaniu rady oddziałowej, dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów jest większa od 25.

4. W uzasadnionych  przypadkach  za  zgodą  organu  prowadzącego,  mogą  być  tworzone  oddziały  
z mniejszą liczbą uczniów niż określona w § 16, ust. 1.

§ 17

1. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych, zajęć komputerowych i  informatyki
oraz  na  zajęciach,  dla  których  z  treści  programów  nauczania  wynika  konieczność  prowadzenia
ćwiczeń z zastrzeżeniem ust. 2.
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2. Podział  na  grupy  jest  obowiązkowy  na  zajęciach  z  języków  obcych,  zajęć  komputerowych  
i informatyki w   oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz na zajęciach wychowania fizycznego,
jeżeli oddział liczy powyżej 26 uczniów.

3. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30 uczniów
podziału  na  grupy  na  zajęciach,  o  których  mowa  w  ust.  2,  można  dokonać  za  zgodą  organu
prowadzącego.

4. Zajęcia  z  wychowania  fizycznego w klasach  IV – VI  szkoły  podstawowej  i  I  –  III  gimnazjum
prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.

5. 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.

6. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I – III szkoły podstawowej ustala nauczyciel prowadzący
te zajęcia zachowując ogólny czas zajęć, o którym mowa w ust. 5.

§ 18

1. Uczeń gimnazjum bierze udział w realizacji projektu edukacyjnego na terenie szkoły.

2. Projekt edukacyjny jest zespołowym , planowym działaniem ucznia pod opieką nauczyciela mającym
na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod.

3. Projekt edukacyjny obejmuje:

1) wybór tematu projektu edukacyjnego;

2) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;

3) wykonanie zaplanowanych działań;

4) publiczną prezentację przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego;

5) podsumowanie pracy uczniów nad projektem edukacyjnym.

4. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć  wybranych treści nauczania określonych 
w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjum lub wykraczać poza te treści.

5. Dyrektor gimnazjum, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, ustala:

1) zadania nauczycieli, o których mowa w ust.3;

2) czas realizacji projektu edukacyjnego;

3) termin i sposób prezentacji przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego;

4) sposób podsumowania pracy uczniów nad projektem edukacyjnym;

5) inne elementy istotne dla prawidłowej realizacji projektu edukacyjnego.

6. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie rozpoczną realizacje projektu
edukacyjnego,  informuje  uczniów i  rodziców  o  warunkach  realizacji  projektu,  o  których  mowa  
w ust.5.

7. Informację o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu wpisuje się na
świadectwie  ukończenia gimnazjum.
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8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających  udział ucznia w realizacji projektu,
dyrektor może zwolnić ucznia , gdy:

1) nieobecność ucznia jest usprawiedliwiona;

2) uczeń realizuje obowiązek poza szkołą;

3) wobec ucznia stosowane jest nauczanie indywidualne;

4) uczeń realizuje indywidualny tok lub program nauki;

5) w innych przypadkach, np. zmiana szkoły.

9. W  przypadkach,  o  których  mowa  w  ust.  8  na  świadectwie  ukończenia  gimnazjum  w  miejscu
przeznaczonym  na  wpisanie  informacji  o  udziale  ucznia   w  realizacji  projektu  wpisuje  się
,,zwolniony” albo ,,zwolniona”.

10. Udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego uwzględnia się w kryteriach oceniania zachowania .

Świetlica Szkolna

§ 19

1. Dla  uczniów,  którzy  muszą  przebywać  w  szkole  dłużej  ze  względu  na  czas  pracy  ich  rodziców
(prawnych  opiekunów)  lub  organizację  dojazdu  do  szkoły,  szkoła  organizuje  świetlicę  lub  klub
gimnazjalisty.

2. Podstawowym  zadaniem   świetlicy,  (klubu)  jest  zorganizowanie  dzieciom  i  młodzieży  opieki,
odpowiednich warunków do odpoczynku  po zakończeniu zajęć ,  udzielanie pomocy w odrobieniu
prac domowych, nauce  oraz rozwijanie  zainteresowań. 

3. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna
przekraczać 25.

4. Czas  pracy  świetlicy  szkolnej,  klubu  gimnazjalisty  jest  corocznie  dostosowywany  przez  Dyrektora
Zespołu do tygodniowego rozkładu zajęć tak, aby zapewnić uczniom odpowiednią opiekę. Świetlica
jest czynna w godzinach 7.00- 16.00.

5. Do  zadań  opiekuńczych  świetlicy  należy   opieka  nad  uczniami  podczas  posiłków  -  II  śniadania
 i obiadu.

6. Zasady korzystania ze świetlicy / klubu oraz ich organizację określa Regulamin Świetlicy.

7. Nauczyciel – wychowawca świetlicy jest zobowiązany do prowadzenia dziennika zajęć.

8. Godzina pracy nauczyciela świetlicy trwa 60 minut.

9. Do zadań nauczyciela świetlicy należy:

1)opracowanie rocznego planu pracy zgodnego z planem pracy szkoły;

2)napisanie sprawozdania i przedstawienie Radzie Pedagogicznej podczas rad podsumowujących;

3)organizowanie   uczniom  pomocy  w  odrabianiu  zadań  domowych,  nauce,  tworzenie  warunków
 do nauki własnej, kształcenie nawyku samodzielnej pracy umysłowej;

4)organizowanie gier i zabaw ruchowych w pomieszczeniach i na powietrzu;

5)upowszechnianie  zasad  bezpieczeństwa,  kultury  zdrowotnej,  kształtowanie  nawyków  higieny  
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i czystości;

6)współpraca z rodzicami , Radą Pedagogiczną oraz z wychowawcami klas;

7)zapewnienie opieki uczniom oczekującym na zajęcia lub odjazd do domu.

Biblioteka Szkolna

§ 20
1. Biblioteka szkolna jest pracownią interdyscyplinarną  służącą realizacji :

1) potrzeb i zainteresowań czytelniczych  uczniów;

2) zadań dydaktyczno-wychowawczych Zespołu;

3) doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli;

4) popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

2. Z  Biblioteki  mogą  korzystać  uczniowie,  nauczyciele  oraz  inni  pracownicy  Zespołu.
Szczegółowe zasady określa Regulamin Biblioteki.

3. Pomieszczenie biblioteki szkolnej umożliwia:

1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów;

2) wypożyczanie zbiorów poza bibliotekę;

3) prowadzenie zajęć przysposobienia czytelniczo-informacyjnego dla uczniów;

4) korzystanie ze szkolnego Centrum Multimedialnego.

4. Do  zadań  nauczyciela  bibliotekarza  należy  praca  pedagogiczna,  a  w
szczególności:

1) udostępnianie zbiorów w wypożyczalni;

2) udzielanie informacji bibliotecznych i bibliograficznych;

3) informowanie uczniów i nauczycieli o wzbogaceniu księgozbioru;

4) poradnictwo w wyborach czytelniczych i zachęcanie uczniów do świadomego wyboru lektury;

5) przysposobienie  czytelnicze  polegające  na  przeprowadzeniu  lekcji  bibliotecznych  zgodnie
 z  programem  przysposobienia  czytelniczego  i  informacyjnego  oraz  wycieczek  uczniów  
do bibliotek pozaszkolnych;

6) udzielanie  pomocy  w  przeprowadzaniu  różnych  form  zajęć  dydaktyczno-  wychowawczych  
w bibliotece w tym pomoc w organizowaniu pracy z książką, czasopismem i innymi dokumentami,
informowanie nauczycieli o stanie czytelnictwa uczniów;

7) gromadzenie pomocy dydaktycznych do przysposobienia czytelniczego;

8) udział w szkoleniach, pracach kół samokształceniowych i zebraniach;

9) pomoc w wyszukiwaniu materiałów dydaktycznych z zasobów Internetu;

10) wypożyczanie podręczników uczniom.

5. W  zakresie  prac  organizacyjnych  do  obowiązków  nauczyciela  -
bibliotekarza należy:
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1) gromadzenie zbiorów zgodnie z potrzebami i możliwościami finansowymi placówki;

2) ewidencja zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami;

3) opracowanie biblioteczne zbiorów;

4) klasyfikowanie zbiorów wg stanu UKD;

5) katalogowanie zgodne z zasadami obowiązującymi w bibliotekarstwie;

6) selekcja zbiorów;

7) konserwacja zbiorów i dokonywanie napraw zniszczonych egzemplarzy;

8) prowadzenia dziennika biblioteki szkolnej i sprawozdań z pracy biblioteki;

9) uzgadnianie stanu majątkowego z księgowością;

10) odpowiedzialność za stan majątkowy i dokumentację biblioteki;

11) wprowadzenie zawartości księgozbioru na nośniki elektroniczne’

6. Czas  pracy  Biblioteki  jest  corocznie  dostosowywany  przez  Dyrektora
Szkoły do tygodniowego rozkładu zajęć tak,  aby umożliwić użytkownikom dostęp do jej zbiorów
podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

Stołówka szkolna

§21

1. Zespół  zapewnia  uczniom Szkoły  Podstawowej  i  Gimnazjum  oraz  wychowankom  przedszkola
możliwość  i  higieniczne  warunki  spożywania  ciepłego  posiłku  w  stołówce  szkolnej,  natomiast
wychowankom Przedszkola – trzech posiłków dziennie, w tym dwudaniowego obiadu.

2. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pozostali pracownicy Zespołu.

3. Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej ustala Dyrektor Zespołu w porozumieniu 
z Radą Rodziców po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego.

4. Odpłatność, o której mowa w pkt.3, wnoszą uczniowie w wysokości równej wartości produktów
wykorzystanych  do sporządzenia  danego posiłku.  W przypadku pozostałych  osób korzystających  
e stołówki Dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym ustala wysokość odpłatności.

5. Odpłatność  za  wyżywienie  wnosi  się  w  okresach  miesięcznych,  do  10  dnia  miesiąca  za  każdy
miesiąc, w którym następuje korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej, z zastrzeżeniem ust.6.

6. W uzasadnionych  przypadkach  dyrektor  szkoły  może  na  wniosek  rodzica  wyznaczyć  inny  niż
określony w ust.5 termin wniesienia opłaty za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej.

7. W przypadku  nieobecności  ucznia  zwrotowi  podlega  dzienna  wysokość  opłaty  za  korzystanie  
z  posiłku  w  stołówce  szkolnej  za  każdy  dzień  nieobecności,  jeżeli  zgłoszenie  nastąpiło  w  dniu
nieobecności do godziny 8.30.

8. Na podstawie upoważnienia, dyrektor szkoły może zwolnić z całości lub części opłat za korzystanie
przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej, w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej
rodziny ucznia oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych, z zastrzeżeniem ust.9.

9. Zwolnienia,  o  którym  mowa  w  ust.8,  udziela  się  w  sytuacji,  gdy  nie  jest  możliwe  uzyskanie
dofinansowania posiłków w stołówce szkolnej z pomocy społecznej.
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10. Skutki finansowe udzielonych zwolnień, o których mowa w ust.9, muszą znajdować zabezpieczenie 
w planie wydatków szkoły.

Organizacja Zespołu - inne informacje.

§ 22
1. Szczegółową  organizację  nauczania,  wychowania  i  opieki  w  danym roku  szkolnym określa  arkusz

organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania,
o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania - do dnia 30 kwietnia każdego
roku.

2. Arkusz organizacji szkoły/przedszkola zatwierdza organ prowadzący szkołę  do dnia 30 maja danego
roku.

3. W  arkuszu  organizacji  szkoły  zamieszcza  się  w  szczególności:  liczbę  pracowników,  w  tym
pracowników zajmujących  stanowiska  kierownicze,  ogólną  liczbę  tygodniowych/  rocznych  godzin
zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

4.  W arkuszu organizacji przedszkola/szkół  wchodzących w skład Zespołu podaje się z podziałem na
stopnie  awansu  zawodowego  liczbę  nauczycieli  ubiegających  się  o  wyższy  stopień  awansu
zawodowego, którzy będą  mogli przystąpić w danym roku   do postępowań kwalifikacyjnych lub
egzaminacyjnych  oraz   wskazuje  się  najbliższe  terminy  złożenia  przez  nauczycieli  wniosków  
o podjęcie postępowań,

5. Do wykazu  informacji  ,o  których  mowa  w ust.4  dodaje  się  2godziny  do każdego pełnego etatu,  
z wyłączeniem dyrektora/ wicedyrektorów, które wynikają z art. 42,ust 2,pkt 2 KN

§ 23

1. Na  podstawie  zatwierdzonego  arkusza  organizacyjnego  dyrektor  Zespołu,  z
uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy ustala tygodniowy rozkład zajęć określający
organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.

§ 24

1. Do realizacji celów statutowych Zespół posiada odpowiednio: 

1) sale lekcyjne z odpowiednim wyposażeniem;

2) sale przedszkolne z odpowiednim wyposażeniem;

3) salę do ćwiczeń gimnastycznych;

4) pomieszczenie świetlicy szkolnej;

5) pomieszczenie biblioteki szkolnej;

6) gabinet lekarski;

7) stołówkę;

8) pomieszczenia administracyjno – gospodarcze;

9) teren do zabaw z odpowiednim wyposażeniem;

10) boisko szkolne.

2. Przebywanie w tych pomieszczeniach/warunkach określają  wewnętrzne regulaminy.
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3. Zespół może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół
wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia
zawartego pomiędzy dyrektorem Zespołu z poszczególnymi nauczycielami lub szkołą wyższą.
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Rozdział 5
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY

Ogólne zasady zatrudniania w Zespole

§ 25

1. W  Zespole zatrudnia się nauczycieli, pracowników administracyjnych i obsługowych.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.

3. Nauczycieli zatrudnia i zwalnia - z zachowaniem przepisów ustawy Karta Nauczyciela - Dyrektor
Zespołu.

4. Warunkiem  zatrudnienia  na  stanowisku  pedagogicznym  jest  posiadanie  pełnych  kwalifikacji
pedagogicznych ustalonych w  obowiązujących przepisach prawa

5. Prawa  i  obowiązki  nauczycieli  określają  przepisy  ogólne  ustawy  Karta   Nauczyciela,  Kodeksu
Pracy, Statutu i Regulaminu Pracy Zespołu.

6. Pracowników administracyjnych zatrudnia i zwalnia dyrektor z zachowaniem przepisów Kodeksu
Pracy.

7. Bezpośredni  nadzór  nad  pracą  nauczycieli,  pracowników  administracji  sprawuje  dyrektor,
wicedyrektor  i  inne  osoby  na  stanowisku  kierowniczym  w  Zespole,  o  ile  stanowiska  zostaną
utworzone.

Obowiązki nauczycieli

§ 26

1. Nauczyciel ma obowiązek:

1) przedstawienia programu nauczania dla danej grupy/klasy ;

2) efektywnej i rytmicznej realizacji przyjętego programu nauczania;

3) sporządzania planu dydaktycznego z nauczanych przedmiotów,/zajęć edukacyjnych/
 i przedstawiania go do zatwierdzenia dyrektorowi w terminie do 15 IX każdego roku;

4) systematycznego i rzetelnego przygotowywania się do prowadzenia  zajęć lekcyjnych
 i pozalekcyjnych oraz realizować je zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć lekcyjnych
 i pozalekcyjnych oraz zasadami współczesnej dydaktyki i metodyki nauczania ;

5) opracowania przedmiotowego systemu oceniania z nauczanych przedmiotów, przedstawiania go
dyrektorowi najpóźniej do 15 IX każdego roku i dostosowania systemu do specyficznych potrzeb
uczniów lub zmian w przepisach prawa oraz informowanie o nich uczniów i rodziców;

6) opracowania  wymagań  edukacyjnych  niezbędnych  do  uzyskania
bieżących/semestralnych/rocznych ocen klasyfikacyjnych z prowadzonych zajęć  dydaktycznych
wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
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7) oceniania  uczniów  z  zajęć  edukacyjnych  mającego  na  celu  monitorowanie  pracy  ucznia  oraz
przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych, poprzez wskazywanie, co
uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć;

8) opracowania warunków i trybu uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej/semestralnej oceny
klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć klasyfikacyjnych i oceny zachowania:

9) motywowania uczniów i do aktywnego udziału w procesie dydaktycznym poprzez  wdrażanie  do
samodzielnego  myślenia  ,  uczenia  się  i  działania,  kształtowania  umiejętności  dobrego
organizowania pracy indywidualnej i zbiorowej;

10)  indywidualizacji  nauczania  w  pracy  z  uczniem  zdolnym  i  mającym  trudności  w  nauce,
dostosowywania  wymagań  do  indywidualnych   potrzeb  rozwojowych  i  edukacyjnych   oraz
możliwości psychofizycznych ucznia ;

11) udzielania uczniom indywidualnych i zbiorowych konsultacji oraz pomocy  w przygotowaniu się
do sprawdzianów, egzaminów, konkursów przedmiotowych;

12)  udzielania uczniom pomocy w przezwyciężeniu niepowodzeń szkolnych;

13) prowadzenia  obserwacji  pedagogicznych  mających  na  celu  poznanie  i  zabezpieczenie  potrzeb
rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji;

14) współpracy  ze  specjalistami  świadczącymi  pomoc  psychologiczno-  pedagogiczna,  opiekę
zdrowotną i inną.

2. Ścisłego stosowania zasad oceniania i obiektywizmu w ocenie  ucznia.

3. Informowania  na  bieżąco   uczniów,  rodziców/prawnych  opiekunów  o  postępach  i  trudnościach  
w    nauce, osiągnięciach i niepowodzeniach szkolnych.

4. Zapewnienia bezpieczeństwa uczniom  w czasie realizowanych zajęć, poprzez:

1) sprawowanie  opieki    podczas zajęć obowiązkowych / nadobowiązkowych, wycieczek, imprez
szkolnych;

2) rzetelne pełnienie  dyżurów  międzylekcyjnych i przed lekcjami zgodnie z przyjętym grafikiem;

3) sprawdzanie  na początku zajęć listę obecności; jeśli frekwencja jest niepokojąco niska- więcej  
niż 3 kolejne zajęcia na danym przedmiocie/, zgłaszanie   faktu  wychowawcy;

4) zwalnianie  uczniów z zajęć tylko pod opieką rodzica/prawnego opiekuna lub na pisemną prośbę
rodzica/ prawnego opiekuna przy  jednoczesnym telefonicznym potwierdzeniu prośby;

5) odprowadzanie  uczniów klas I-III i oddziału przedszkolnego do świetlicy/ autokaru szkolnego;

6) używanie  podczas  zajęć tylko   sprawnego sprzętu;

7) zamykanie  sal lekcyjnych, placu zabaw i sali gimnastycznej po zakończonych zajęciach;

8) opracowanie regulaminu pracowni;

9) ograniczanie  dostępu do niepożądanych informacji, które zagrażają zdrowiu, życiu i mogą służyć
demoralizacji młodzieży;

10) prowadzenie edukacji dzieci i młodzieży z zakresu bezpieczeństwa;

11) aktualizowanie  wiedzy z zakresu BHP poprzez udział  w okresowych szkoleniach;

12) wykonuje  zadania  zlecone  przez  dyrektora  związane  z  realizacją  projektu  edukacyjnego  
w gimnazjum:

a) planuje projekt edukacyjny, wybiera tematy,
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b) nadzoruje realizacje projektu,

c) uczestniczy w formułowaniu oceny,

d) organizuje publiczne przedstawienie projektu.

5. Kształtowania  postaw patriotycznych,  obywatelskich,  prospołecznych oraz wdrażania  do czynnego
uczestnictwa w życiu klasy, szkoły, środowiska, kraju, poprzez:

1) naukę  szacunku do symboli narodowych, szkolnych;

2) wdrażanie   i upowszechnianie  idei samorządności i demokracji;

3) naukę  obrzędowości szkolnej/państwowej;

4) popularyzację   wiedzy  o  prawach  i  obowiązkach  ucznia/człowieka  i  procedurach  ich
egzekwowania;

5) stwarzanie  możliwości  uczestniczenia / organizowania przedsięwzięć o charakterze 
środowiskowym.

6. Prowadzenia dokumentacji procesu dydaktycznego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. Doskonalenia umiejętności zawodowych, podnoszenia  poziomu swej wiedzy:

1) uczestnictwa w wewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym;

2) samokształcenia;

3) wymiany doświadczeń;

4) służenia pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną;

5) uczestnictwa w konferencjach przedmiotowo- metodycznych;

6) wdrażania działań nowatorskich i innowacyjnych;

7) zapoznawania się z aktualnym stanem prawnym w oświacie.

8. Dbania o powierzone mienie szkolne:

1) kontrolowania stanu technicznego sprzętu szkolnego, zgłaszania usterek;

2) zabezpieczenia powierzonego  mienia przed kradzieżą i dewastacją;

3) inwentaryzowania przydzielonego wyposażenia;

4) wnioskowania o zdjęcie z ewidencji przydzielonego wyposażenia w przypadku jego zużycia;

5) podejmowanie działań mających na celu podnoszenie estetyki i funkcjonalności przydzielonej sali i
innych pomieszczeń szkolnych.

9. Uczestniczenia w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i zespołów nauczycielskich.

10.  Prowadzenia obserwacji w szczególności:

1) w przedszkolu -obserwacji pedagogicznej zakończonej analizą oceny gotowości szkolnej dziecka
do podjęcia nauki w szkole;

2) w szkole- obserwacji pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy z uczniami, mającej na celu 
rozpoznanie trudności w uczeniu się, w tym, w przypadku uczniów klas I-III ryzyka wystąpienia 
specyficznych trudności w uczeniu się lub szczególnych uzdolnień oraz doradztwo zawodowo-
edukacyjne.

11. Wykonywać inne zadania zlecone przez dyrektora, niezbędne do zapewnienia uczniom 
bezpieczeństwa i pomocy w sytuacji, gdy uczeń takiej pomocy potrzebuje oraz ważne dla wizerunku
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zespołu.

Prawa nauczycieli

§ 27
1. Nauczyciele mają prawo do:

1) wyboru podręczników, doboru programów nauczania;

2) wyboru metod pracy, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych w zakresie
nauczanego przedmiotu, zgodnie z obowiązującymi  przepisami prawa oświatowego;

3) doboru treści programowych w przypadku prowadzenia koła zainteresowań, koła przedmiotowego
lub innych zajęć pozalekcyjnych;

4) wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów;

5) czynnego  opiniowania  spraw  dotyczących  pracy  szkoły  w  zakresie  zadań  wynikających  
z  kompetencji  stanowiących  i  opiniujących  Rady  Pedagogicznej  zgodnie  z  obowiązującym
prawem;

6) korzystania z praw zawartych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka;

7) obrony prawnej z urzędu  w przypadku  określonym w art. 63 ustawy Karta Nauczyciela.

Wychowawcy klas/ oddziałów przedszkolnych

§ 28

1. Dyrektor  Zespołu  powierza  każda  klasę  /  oddział  opiece  wychowawczej  jednemu  z  nauczycieli
uczących w tym oddziale, zwanemu dalej ,,Wychowawcą”.

2. Dla zapewnienia  ciągłości  pracy  wychowawczej  i  jej  skuteczności  pożądane  jest,  by wychowawca
opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego/przedszkolnego.

3. Dyrektor Zespołu może powierzyć wychowawstwo danego oddziału innemu nauczycielowi :

1) na pisemny wniosek Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego poparty przez co najmniej 2/3
zainteresowanych  rodziców/  uczniów  zawierający  w  uzasadnieniu  udokumentowane
zaniedbywanie obowiązków wychowawcy;

2) na wniosek nauczyciela- wychowawcy z powodu uzasadnionej przyczyny osobistej;

3) na czas określony/ zastępstwo w przypadku dłuższej nieobecności spowodowanej chorobą,  bądź 
z powodu urlopu przysługującemu nauczycielowi.

4. Dyrektor  Zespołu w terminie 14 dni od daty wpłynięcia  wniosku ma obowiązek  rozpatrzenia  go  
i  podjęcia  decyzji.  Decyzja  musi  mieć  formę  pisemną.  Decyzja  dyrektora  nie  jest  ostateczna  
- wnioskującemu przysługuje prawo wniesienia odwołania za pośrednictwem dyrektora  do organu
prowadzącego. 
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Obowiązki wychowawcy

§ 29

1. Obowiązkiem  wychowawcy  jest  sprawowanie   opieki  wychowawczej  nad
powierzonymi uczniami i zapewnienie bezpieczeństwa:

1) diagnozowanie potrzeb uczniów/ wychowanków  w zakresie  opieki,  wychowania  i  profilaktyki
dokonywane na  początku roku szkolnego oraz w trakcie i udzielanie pomocy;

2) udzielanie porad, wskazówek;

3) udzielanie  pomocy  w  uzyskiwaniu  bezpłatnych  posiłków  w  stołówce  szkolnej,  zgodnie  z
odrębnymi przepisami;

4) uzyskiwanie pomocy finansowej przy zakupie podręczników i przyborów szkolnych, zgodnie z
odrębnymi przepisami;

5)  kierowanie do specjalistów;

6)  pełnienie funkcji  koordynatora zespołu  specjalistów realizującego zadania z zakresu pomocy
psychologiczno-pedagogicznej i doradztwa zawodowego dla ucznia, którego jest wychowawcą;

7) poznawanie osobowości , warunków życia  i stanu zdrowia wychowanków;

8) systematyczna współpraca z rodzicami/ prawnymi opiekunami;  

9) organizowanie spotkań klasowych;

10) przeprowadzanie rozmów indywidualnych/konsultacji;

11) pedagogizacja rodziców;

12) wizyty w domach rodzinnych w zależności od potrzeb;

13) informowanie na początku każdego roku szkolnego uczniów, rodziców o warunkach, sposobie,
kryteriach  oceniania  zachowania,  warunkach  uzyskiwania  wyższych  niż  przewidywane  ocen
klasyfikacyjnych  z zajęć  edukacyjnych oraz  oceny zachowania oraz  warunkach odwoływania
się od trybu ustalenia ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i oceny  zachowania;

14) dbanie o systematyczną realizację obowiązku szkolnego;

15) informowanie  uczniów,  rodziców  o  następujących  zasadach  usprawiedliwiania  nieobecności.
Rodzice  piszą  usprawiedliwienie  w  zeszycie  do  korespondencji,  uczeń  przynosi
usprawiedliwienie  najpóźniej  na  pierwszą  godzinę  wychowawczą  po  ustaniu  nieobecności.
Niedotrzymanie terminu skutkuje nieusprawiedliwieniem nieobecności;

16) sporządzenie  miesięcznego  zestawienia  frekwencji  w  dzienniku  lekcyjnym/  dzienniku  zajęć
przedszkola;

17) podejmowanie działań w przypadku przedłużającej się nieobecności (dłuższej niż 7 dni) ucznia na
zajęciach poprzez kontakt telefoniczny z rodzicami w celu ustalenia przyczyny absencji. Jeżeli
kontakt  telefoniczny  jest  niemożliwy,  wychowawca  kieruje  do  rodziców  pismo  opatrzone
pieczęcią szkoły z prośbą o przybycie do szkoły i wyjaśnienie przyczyn nieobecności dziecka. W
przypadku gdy,  zastosowane środki  nie  skutkują i  rodzice nie  kontaktują się  z wychowawcą,
 a  absencja  ucznia   nie  ustaje,  wychowawca  wraz  z  pedagogiem szkolnym składają  wizytę
domową rodzicom/prawnym opiekunom w celu naocznego ustalenia przyczyny absencji ucznia.
Z odbytej wizyty spisany zostaje protokół podpisany przez pedagoga, wychowawcę i rodzica. W
przypadku gdy, powyższe działania  nie skutkują obecnością ucznia na zajęciach, wychowawca
wraz  
z pedagogiem , informuje  dyrektora na piśmie, dołączając zgromadzoną dokumentację.  Dalsze

- 38 -



Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej

 

postępowanie w sprawie  prowadzi dyrektor;

18) badanie  przyczyn  niewłaściwego  zachowania  się  uczniów,  wychowanków  podejmowanie
środków  zaradczych  w  porozumieniu  z  rodzicami/  prawnymi  opiekunami  i  innymi
nauczycielami;

19) wdrażanie do dbania o higienę osobistą i stan higieniczny otoczenia oraz przestrzeganie zasad
BHP w szkole i poza szkołą;

20) sprawowanie  opieki  w  czasie  zajęć  ,  podczas  wyjść  i  wyjazdów  oraz  innych  uroczystości
organizowanych przez szkołę;

21) opracowanie wspólnie z rodzicami i uczniami programu wychowawczego klasy/ grupy w oparciu
o  diagnozę  potrzeb  ,   Program Wychowawczy,  Program Profilaktyki,  Strategię  Oddziaływań
Wychowawczych.

2. Wspieranie procesu dydaktycznego wychowanków:

1) troskę o właściwy stosunek ucznia do nauki i  osiąganie przez niego jak najlepszych wyników  
w nauce;

2) utrzymanie stałego kontaktu z innymi nauczycielami w celu ujednolicenia sposobów udzielania
uczniom pomocy w nauce;

3) interesowanie się postępami uczniów / wychowanków w nauce, zwracanie szczególnej uwagi na
tych, którzy napotykają trudności; analizowanie w zespole nauczycielskim przyczyn  i sposobów
pomocy;

4) zachęcanie do aktywnego udziału w zajęciach pozalekcyjnych rozwijających zdolności, wiedzę 
i aktywność uczniów;

5) organizowanie klasowych kół pomocy koleżeńskiej;

6) sugerowanie pomocy specjalistycznej w przypadku specyficznych trudności w nauce.

3. Przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie poprzez:

1) wskazywanie wzorów zachowań;

2) wpływanie  na  kształtowanie  wśród  wychowanków  atmosfery  życzliwości  i  współdziałania,
koleżeństwa i przyjaźni;

3) wpajanie zasad pokojowego rozwiązywania konfliktów,  postaw asertywnych;

4) uczenie szacunku dla symboli, tradycji narodowych;

5) uczestnictwo  i zachęta do korzystania z dóbr kultury;

6) wpajanie dbałości o piękno mowy ojczystej;

7) wskazywanie na potrzebę okazywania szacunku innym osobom;

8) udzielanie porad w zakresie dalszego kształcenia się, wyboru zawodu.

4. Przygotowanie i prowadzenie dokumentacji  procesu dydaktycznego i
wychowawczo- opiekuńczego w formie:

1) prowadzenie  dziennika  lekcyjnego/zajęć  przedszkola,  dziennika  zajęć  pozalekcyjnych  zajęć
specjalistycznych, arkuszy ocen, świadectw szkolnych;

2) dokonywania statystyk , zestawień dotyczących klasy;

3)  przygotowania  dokumentacji  dotyczącej   oceny  gotowości  szkolnej,  sprawdzianu  po  klasie  
VI i egzaminu po klasie III gimnazjum; dostarczenie  jej dyrektorowi;
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4)  wydawania opinii o wychowankach na prośbę poradni psychologiczno- pedagogicznej;

5) dokumentowanie  zebrań z rodzicami; tematyki , listy obecności rodziców na zebraniach;

6)  sporządzanie w miarę potrzeb wykazu uczniów/ wychowanków korzystających z: autokarów,
świetlicy/ klubu gimnazjalisty, zajęć specjalistycznych (korekcyjnych, logopedycznych),

7) dokumentowanie  wyjść i wyjazdów zgodnie z obowiązującymi procedurami;

8)  prowadzenie statystyki  dotyczącej udzielania uczniom/ wychowankom pomocy materialnej;

9) dokumentowanie   pracy   zespołu  nauczycieli-   przedmiotowego,  klasowego,  którego  jest
przewodniczącym.

5. Doskonalenie kompetencji wychowawczych.

6. Informowanie na początku roku szkolnego , w którym uczniowie
Gimnazjum  będą  realizować  projekt  edukacyjny  uczniów  i  ich  rodziców  o  warunkach  realizacji
projektu i zasadach oceniania .

7. Informowanie  na  początku  roku  o  sposobach  realizacji  zadań  z
uwzględnieniem  wspomagania  indywidualnego  rozwoju  dziecka  oraz  wspomaganie  rodziny  w
wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki.

8. Realizowanie  innych  zadań  statutowych  i  zleconych  przez
dyrektora, wicedyrektora Zespołu.

Prawa wychowawcy

§ 30

1. Wychowawca ma prawo:

1)  poszanowania godności osobistej;

2) współdecydowania  z  samorządem  klasowym,  rodzicami/prawnymi  opiekunami  ucznia   w
doborze i sposobie realizacji planu działań wychowawczo- opiekuńczych i profilaktycznych na
dany rok/cykl edukacyjny;

3) uzyskania  wsparcia,  pomocy  merytorycznej,  metodycznej,  psychologiczno-  pedagogicznej  od
pedagoga szkolnego, dyrektora;

4) ustanawiania  przy  współpracy  z  oddziałową/  szkolną   Radą  Rodziców  własnych  form
nagradzania / motywowania  wychowanków, o ile nie są sprzeczne z katalogiem kar i nagród
spisanych w § 39 Statutu.

Zespoły nauczycielskie

§ 31

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół,
którego zadaniem jest w szczególności ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania z
zakresu kształcenia ogólnego.
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2. Dyrektor  zespołu może tworzyć  zespoły  wychowawcze,  zespoły
przedmiotowe  lub  inne  zespoły  problemowo-zadaniowe.  Pracą  zespołu  kieruje  przewodniczący
powołany przez dyrektora na wniosek zespołu.

3. Nauczyciele pracują w zespołach i komisjach:                           

1) klasowe zespoły nauczycielskie;

2) nauczania zintegrowanego;

3) humanistycznym;

4) przyrodniczym;

5) matematycznym;

6) wychowania przedszkolnego,

7) komisja  inwentaryzacyjna;

8)  do opracowania programu pracy zespołu;

9)  do układania tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych;

10) inne, doraźne powoływane komisje. 

2. Do  zadań  powołanych  zespołów  nauczycieli  należy w
szczególności : 

1) organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania,
programu  wychowawczego,  programu  profilaktyki  i  strategii  oddziaływań  wychowawczych  i
zapobiegawczych, tj. dobór, monitorowanie;

2) diagnozowanie i modyfikowanie w miarę potrzeb tych programów, korelowanie treści nauczania
w ramach realizowanych przedmiotów i ścieżek edukacyjnych;

3)  zaproponowanie  szkolnego zestawu programów nauczania dla danego oddziału;

4) decydowanie o realizacji wybranych programów nauczania, zgodnie z zalecanymi warunkami i
sposobami ich realizacji: z zastosowaniem podręcznika, materiałów edukacyjnych lub materiału
ćwiczeniowego lub bez zastosowania podręcznika lub materiałów, o których mowa w ust.2 pkt.4
lit.a,

5) opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów;

6) analizowanie postępów i osiągnięć uczniów z danego oddziału;

7) ustalanie i realizacja doraźnych zabiegów wychowawczych w odniesieniu do zespołu klasowego
oraz pojedynczych uczniów;

8) ustalanie dla całego zespołu uczniowskiego i poszczególnych uczniów zadań    dostosowanych do
zainteresowań i zdolności;

9) organizowanie międzyprzedmiotowych olimpiad i konkursów wiedzy;

10) opracowywanie i wdrażanie innowacji i eksperymentów;

11) uzgadnianie wspólnych działań związanych z organizowaniem zielonej szkoły;

12) wybranie  obszarów  do  wewnętrznej  ewaluacji  (zgodnie  z  planem  ewaluacji  w  szkole)  
i opracowanie arkuszy diagnostycznych w tym zakresie;

13) analizowanie  wyników  badania  osiągnięć  uczniów,  organizowanie  wewnątrzszkolnego
doskonalenia  zawodowego  oraz  doradztwa  metodycznego  dla  siebie  i  początkujących
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nauczycieli;

14) opiniowanie  przygotowanych  przez  nauczycieli  w  szkole  autorskich,  innowacyjnych  lub
eksperymentalnych programów nauczania;

15) wyrażanie opinii w innych istotnych kwestiach dotyczących nauczania, wychowania i opieki.

3. Zespół nauczycieli prowadzących nauczanie w klasach 1-3 szkoły podstawowej oraz zespól nauczycieli
prowadzących  nauczanie  danych  zajęć  edukacyjnych  w klasach  4-6  szkoły  podstawowej  i  gimnazjum
przedkłada dyrektorowi propozycję:

1)    jednego podręcznika do zajęć z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej
i  społecznej  oraz  jednego  podręcznika  z  zakresu  języka  obcego  nowożytnego  lub  materiałów
edukacyjnych;

2)    jednego podręcznika do danych zajęć edukacyjnych lub materiału edukacyjnego do danych
zajęć  edukacyjnych  dla  uczniów  danej  klasy-  w  przypadku  klas  4-6  szkoły  podstawowej  i
gimnazjum;

3) materiałów ćwiczeniowych.

4. Zespoły nauczycieli, o których mowa w ust.3, mogą przedstawić dyrektorowi szkoły propozycję więcej
niż jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego.

5.  W przypadku braku porozumienia w zespole  nauczycieli,  decyzję w  sprawie wyboru podręczników,
materiałów edukacyjnych ustala dyrektor po zasięgnięciu rady pedagogicznej i rady rodziców.

Zespół specjalistów realizujący zadania z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej

§ 32

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna  w przedszkolu/szkole  udzielają  uczniowi,  wychowawcy oraz
specjaliści  wykonujący  w  przedszkolu/szkole  zadania  z  zakresu  pomocy  psychologiczno-
pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi i terapeuci
pedagogiczni, zwani dalej specjalistami.

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana  w przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu
na rozpoznane  potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne  wymaga objęcia
pomocą psychologiczno-pedagogiczną .

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu/szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu
indywidualnych  potrzeb  rozwojowych  i  edukacyjnych  ucznia  oraz  rozpoznawaniu  możliwości
psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności z :

1)  niepełnosprawności;

2)   niedostosowania społecznego;

3)  zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

4)  szczególnych uzdolnień;

5)  specyficznych trudności w uczeniu się;

6)  zaburzeń komunikacji językowej;

7)  choroby przewlekłej;

8)  sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
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9) niepowodzeń szkolnych;

10)   zaburzeń  środowiskowych  związanych  z  sytuacją  bytową  ucznia  i  jego  rodziny,  sposobem
spędzania wolnego czasu i kontaktami środowiskowymi;

11)   trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska
edukacyjnego.

4. Dyrektor wyznacza osobę koordynującą pracę zespołu, tj. wychowawcę klasy.

5. Zespół organizuje swoje posiedzenia w miarę potrzeb ,nie  rzadziej jednak niż dwa razy w roku.

6. Zespół jest  powołany przez dyrektora zawsze dla:

1) ucznia  posiadającego  orzeczenie  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego,  orzeczenie  o  potrzebie
indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie
indywidualnego nauczania lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej;

2) ucznia  ,który  nie  posiada  opinii/orzeczenia,  niezwłocznie  po  przekazaniu  przez  nauczyciela/
wychowawcę  lub  specjalistę  informacji  o  potrzebie  objęcia  ucznia  pomocą  psychologiczno-
pedagogiczną.

7. Do zadań zespołu należy:

1) ustalenie zakresu , w którym uczeń wymaga pomocy z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe
 i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne;

2) określanie  zalecanych  form,  sposobów i  okresu  udzielania  uczniowi  pomocy  psychologiczno
-pedagogicznej odpowiednio do dokonanego rozpoznania, z uwzględnieniem zaleceń zawartych 
w orzeczeniu lub opinii;

3) niezwłoczne udzielenie pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz poinformowanie innych
nauczycieli o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną;

4) dokonywanie okresowej oceny efektywności pomocy udzielanej  uczniom, w tym efektywności
prowadzonych  zajęć  specjalistycznych,  rewalidacyjnych,  resocjalizacyjnych  oraz   innych
stosownie do potrzeb, oraz przedstawienie wniosków  i zaleceń do dalszej pracy z uczniem;

5) współpraca  z  rodzicami/innymi  nauczycielami/specjalistami  poradni  psychologiczno-
pedagogicznej;

6) opracowanie  i  wdrażanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego  dla ucznia  
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;

7) informowanie rodziców o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną oraz
pisemnie  o  ustalonych   formach  i  okresie  udzielania  pomocy/wymiarze  godzin,  w  którym
poszczególne formy będą realizowane;

8) podejmowanie  działań  wychowawczych i  opiekuńczych,  w tym   rozwiązywanie  problemów
wychowawczych; 

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

10) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych wobec rodziców;

11) wspieranie rodziców w innych działaniach wyrównujących szanse edukacyjne uczniów;

12) monitorowanie pracy z   uczniem  posiadającym opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej;

13)  zasięganie opinii rodziców przy ustalaniu kryteriów oceniania z zajęć edukacyjnych i

- 43 -



Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej

 

14)  zachowania dla uczniów, którzy mają zindywidualizowane wymagania.   

8. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w trakcie bieżącej pracy z uczniami oraz
w formie:

1) zajęć  terapeutycznych  dla  uczniów  z  dysfunkcjami,  liczba  uczniów  w  grupie  nie  może
przekroczyć 10;

2) zajęć  rozwijających  uzdolnienia  prowadzonych  z  wykorzystaniem  aktywnych  metod,  liczba
uczniów w grupie  nie może przekroczyć 8;

3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów mających trudności w nauce, liczba  uczniów w
grupie nie może przekroczyć 8;

4) zajęć  specjalistycznych:  zajęć  korekcyjno-kompensacyjnych,  ,logopedycznych,
socjoterapeutycznych oraz innych o charakterze  terapeutycznym, liczba uczniów w grupie nie
może przekroczyć 4;

5) zajęć  związanych  z  wyborem kierunku kształcenia  i  zawodu oraz  planowaniem kształcenia  i
kariery zawodowej w przypadku uczniów gimnazjum;

6) warsztatów;

7) konsultacji.

9. W  przedszkolu  pomoc  psychologiczno-pedagogiczna  udzielana  jest  w  trakcie  bieżącej  pracy  z
dzieckiem oraz w formie:

1) zajęć rozwijających zainteresowania;

2) zajęć  specjalistycznych:  zajęć  korekcyjno-kompensacyjnych,  logopedycznych,
socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

3) porad i konsultacji.

Pedagog szkolny

§ 33

1. W Zespole  jest  zatrudniony pedagog.

2. Do zadań pedagoga należy w szczególności:

1) prowadzenie  badań  i  działań diagnostycznych uczniów,  w tym diagnozowanie  indywidualnych
potrzeb  rozwojowych  i  edukacyjnych  oraz  możliwości  psychofizycznych  uczniów  w  celu
określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczej w przedszkolu /szkole w celu rozwiązywania problemów
wychowawczych  oraz wspierania rozwoju uczniów;

3) udzielanie  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  w  formach  odpowiednich  do  rozpoznanych
potrzeb;

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5) minimalizowanie  skutków zaburzeń  rozwojowych,  zapobieganie  zaburzeniom zachowania  oraz
inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
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7) pomoc  rodzicom  i  nauczycielom  w  rozpoznawaniu  i  rozwijaniu  indywidualnych  możliwości,
predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8) wspieranie  nauczycieli,  wychowawców  i  innych  specjalistów  w  udzielaniu  pomocy
psychologiczno-pedagogicznej.

3. W  zakresie  dbania  o  realizację  obowiązku  szkolnego  przez
uczniów zadaniem pedagoga szkolnego jest:

1) monitorowanie zastawień frekwencji przygotowywanych przez wychowawców;

2) współpraca z wychowawcą w zakresie kontroli uczniów uchylających się od realizacji obowiązku
szkolnego;

3) jeżeli uczniowi uchylającemu się od realizacji obowiązku szkolnego zostanie przydzielona opieka
kuratora, pedagog pozostaje w kontakcie z kuratorem.

4. Pedagog  jest  zobowiązany  do  prowadzenia  właściwej
dokumentacji.

5. Pedagog  pełni  funkcje  doradcy  zawodowego.  Do  jego  zadań
należy w szczególności:

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i  zawodowe
oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

2) gromadzenie, aktualizacja i  udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych
dla danego poziomu kształcenia;

3) prowadzenie  zajęć  związanych  z  wyborem  kierunku  kształcenia  i  zawodu  oraz  planowanie
kształcenia i kariery zawodowej;

4) koordynowanie działalności informacyjno0doradczej prowadzonej przez szkołę; 

5) współpraca  z  innymi  nauczycielami  w tworzeniu  i  zapewnianiu  ciągłości  działań w zakresie
doradztwa edukacyjno-zawodowego;

6) wspieranie  nauczycieli,  wychowawców  i  innych  specjalistów  w  udzielaniu  pomocy
psychologiczno-pedagogicznej.

          Logopeda

§34
1.  W  zespole  organizuje się zajęcia  logopedyczne.

2.  O liczbie  godzin  zajęć  logopedycznym w danym roku decyduje  dyrektor  w  oparciu  o analizę
potrzeb w tym zakresie.

3. Uczniowie kierowani są na zajęcia przez wychowawcę, pedagoga szkolnego, a diagnozę wstępną
przeprowadza logopeda.

4. Przy kwalifikowaniu  uczniów na zajęcia obowiązuje kolejność ; dzieci  przedszkolne, odbywające
roczne  przygotowanie  do  podjęcia  nauki  szkolnej,  następnie  uczniowie  szkoły  podstawowej  
 (w przypadku stopnia nasilenia zaburzeń mówienia).

5. Zajęcia  prowadzone  są  w  pomieszczeniu  zwanym  gabinetem,  gdzie  gromadzone  są  pomoce
specjalistyczne i  przechowuje się dokumentację z przebiegu terapii.

6. Zajęcia prowadzone są indywidualnie lub w grupie liczącej nie więcej  niż 5 osób.

7. Zajęcia z uczniami trwają od 30 do 45 minut.
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8. Do zadań logopedy należy w szczególności:

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badan przesiewowych w celu ustalenia stanu
mowy uczniów;

2) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców w zakresie
stymulacji rozwoju mowy i eliminowania jej zaburzeń w grupie liczącej więcej niż 4 uczniów;

3) podejmowanie  działań  profilaktycznych  zapobiegających  powstawaniu  zaburzeń  komunikacji
językowej we współpracy z rodzicami uczniów;

4) wspieranie  nauczycieli,  wychowawców  i  innych  specjalistów  w  udzielaniu  pomocy
psychologiczno-pedagogicznej .

Psycholog

§ 35
1. Pomoc psychologiczną organizuje dyrektor szkoły.

2. W szkole może być zatrudniony psycholog.

3. Do zadań psychologa należy w szczególności:

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

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

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

8) zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu;

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

10) wspieranie wychowawców klas oraz zespołów  nauczycielskich w działaniach wynikających  
z programu profilaktyki i programu wychowawczego.

Pracownicy administracji i obsługi

§ 36

1. Podstawowym  obowiązkiem  pracownika  Zespołu  jest  wykorzystanie  czasu  pracy  na  pracę
zawodową, którą pracownik winien wykonywać sumiennie, przestrzegając dyscypliny pracy, a także
stosować się do poleceń przełożonego związanych z wykonywana pracą.

2. Pracownik obowiązany jest w szczególności:

1) przestrzegać  ustalonego  w  zakładzie  pracy  czasu  i  wykorzystywać  go  w  sposób  najbardziej
efektywny na pracę zawodową;

2) dokładnie i sumiennie wykonywać polecenia przełożonych;

3) dbać o dobro zakładu pracy;
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4) przestrzegać tajemnicy państwowej, służbowej;

5) przestrzegać  zasad  współżycia  społecznego  oraz  dążyć  do  kształtowania  prawidłowych
stosunków międzyludzkich;

6) obowiązkiem pracownika jest ciągłe doskonalenia się w zawodzie.

3. Pracownik  obowiązany  jest  do  natychmiastowego  zawiadomienia  swego  przełożonego  o
przeszkodach  w  rozpoczęciu  pracy  lub  jej  wykonywaniu  oraz  o  stwierdzonych  wadach  w
dostarczonym  materiale
 i sprzęcie.

4. Każdy pracownik ma obowiązek czynnego zapobiegania kradzieżom mienia zakładu pracy.

5. Do zadań pracowników administracyjno - obsługowych należy w szczególności:

1) systematyczne przygotowywanie pomieszczeń szkoły do odbywania stałych lekcji i innych zajęć;

2) naprawa, konserwacja sprzętu szkolnego;

3) prowadzenie spraw kadrowych pracowników (sekretarka szkoły);

4) zaopatrywanie kuchni szkolnej w produkty potrzebne do przygotowywania obiadów;

5) dokonywanie innych zakupów na potrzeby szkoły;

6) utrzymywanie  porządku  na  całym  terenie  przyszkolnym,  wokół  budynku  i  we  wszystkich
pomieszczeniach szkoły;

7) obowiązki poza wymienionymi określa regulamin pracy.

6. Pracowników niepedagogicznych szkoły zatrudnia i zwalnia z zachowaniem ogólnych przepisów
prawa dyrektor.

7. Szczegółowy zakres obowiązków, uprawnienia  i odpowiedzialności tych pracowników określają
zakresy czynności ustalone przez  dyrektora.

8. Wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych (administracyjnych i obsługowych) ustala się 
na podstawie odrębnych przepisów.

Odpowiedzialność nauczycieli i innych pracowników

§ 37

1. Nauczyciel  odpowiada  służbowo przed dyrektorem Zespołu,
organem sprawującym nadzór  pedagogiczny za:

1) poziom  wyników dydaktycznych  w obrębie realizowanych zajęć;

2) stan warsztatu pracy: sprzętów i urządzeń, pomocy naukowych;

3) uchybienia przeciwko porządkowi pracy;

4) uchybienia godności  zawodu nauczyciela;

5) prawidłowe prowadzenie dokumentacji;

6) niewypełnianie powierzonych mu obowiązków;

2. Na nauczycielu spoczywa odpowiedzialność cywilna/ karna za:

1)  brak  nadzoru  nad  bezpieczeństwem  uczniów  podczas  zajęć  lekcyjnych,  pozalekcyjnych,
wyjazdów, wycieczek, dyżurów na przerwach międzylekcyjnych i przed zajęciami;
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2) zniszczenie lub stratę powierzonych mu elementów majątku szkolnego w wyniku nieporządku,
braku nadzoru i  zabezpieczenia.

3. Wychowawca odpowiada  służbowo przed dyrektorem zespołu za:

1) osiąganie celów wychowania w swojej klasie;

2) integrowanie  wysiłków  nauczycieli  i  rodziców /  prawnych  opiekunów  uczniów do  realizacji
programu  wychowawcy klasy;

3) poziom opieki i pomocy indywidualnej udzielanej wychowankom;

4) realizację  szkolnych  przedsięwzięć , programów;

5) prawidłowe prowadzenie dokumentacji wychowawcy klasy.

6. Pracownik administracji odpowiada służbowo przed dyrektorem Zespołu, organem prowadzącym oraz
cywilnie lub karnie za:

1) efektywność gospodarowania środkami, materiałami powierzonymi do wypełniania obowiązków;

2)dbałość o powierzony sprzęt,  mienie szkolne;  między innymi poprzez zapobieganie przypadkom
dewastacji, marnotrawstwa;

3) efektywne wykorzystanie czasu pracy;

4) przestrzeganie dyscypliny pracy;

5) przestrzeganie przepisów BHP.

Rozdział 6
UCZNIOWIE   ZESPOŁU

      Zasady przyjmowania uczniów

§ 38
1. Nauka w szkole podstawowej i gimnazjum jest obowiązkowa. 

2. Obowiązek  szkolny  dziecka  rozpoczyna  się  z  początkiem  roku  szkolnego  w  tym  roku
kalendarzowym,  w którym dziecko  kończy  6  lat  oraz  trwa do ukończenia  gimnazjum,  nie  dłużej
jednak niż do ukończenia 18 roku życia.

3. Do szkoły podstawowej  przyjmowani są uczniowie zamieszkali  w obwodzie od 6 do 13 roku życia.

4. Do szkoły podstawowej mogą uczęszczać także uczniowie spoza obwodu szkoły , w przypadku gdy
szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

5. Zespoły  klasowe  tworzy  się  ,  przydzielając  do  klas  dzieci  zamieszkałe  w  tych  samych
miejscowościach  lub objętych tym samym kursem dowożenia, lub ze względu na inne obowiązujące
na dany rok założenia Rocznego Programu Rozwoju Szkoły.

6. Na wniosek rodziców :

1)  dziecko  5 – letnie rozpoczyna naukę w szkole;

2) dyrektor  może  odroczyć obowiązek szkolny dziecku 6 – letniemu;

3) może  zezwolić na spełnienie obowiązku szkolnego poza szkołą po zasięgnięciu opinii  Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej.
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6. Absolwenci szkoły podstawowej kontynuują kształcenie w gimnazjum.

7. Do gimnazjum uczęszczają uczniowie w wieku od 13 do 16 roku życia zamieszkujący w
ustalonym dla szkoły obwodzie.

8. Na  wniosek rodziców / prawnych opiekunów dyrektor może przyjąć ucznia spoza  obwodu, 
w przypadku gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami. 

9. Postępowanie  rekrutacyjne dla uczniów spoza obwodu  przeprowadza komisja rekrutacyjna .
Zasady pracy  komisji i terminy rekrutacji określa  Regulamin naboru do klas I.

10.  Komisja rekrutacyjna ,w przypadku, gdy liczba kandydatów spoza obwodu jest większa niż
liczba  wolnych miejsc,   kieruje  się    dodatkowymi kryteriami  określonymi w ustawie  ,  zasadach
rekrutacji .

11. W postępowaniu rekrutacyjnym do gimnazjum zespoły klasowe tworzy się z zachowaniem
następujących zasad:

1) kontynuacji nauczania języka obcego przy czym obowiązkowy jest język angielski, dodatkowy zaś
inny język nowożytny;

2) przydzielania uczniów do  klasy w  zależności od wybranych zajęć dodatkowych przypisanych 
w danym roku do klasy;

3) przydzielania uczniów z tych samych miejscowości lub objętych tym samym kursem autokaru  
do jednego oddziału klasowego.

Prawa uczniów

§ 39
1. Uczeń  szkoły podstawowej i gimnazjum ma prawo do bezpłatnej nauki.

2. Uczniowie  szkół  podstawowych  i  gimnazjów  maja  prawo  do  bezpłatnego  dostępu  do
podręczników,  materiałów  edukacyjnych  lub  materiałów  ćwiczeniowych,  przeznaczonych  do
obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych  z  zakresu  kształcenia  ogólnego  określonych  w  ramowych
planach nauczania.

3. Wyposażenie szkół w podręczniki, o których mowa w ust.2 zapewnia minister właściwy do
spraw  oświaty,  wychowania  i  opieki.  Podręczniki  te  staja  się  własnością  organu  prowadzącego
 i są gromadzone w bibliotece szkolnej.

4. Czynności  związane  z  zakupem  do  biblioteki  szkolnej  podręczników,  materiałów
edukacyjnych  
i  materiałów  ćwiczeniowych  oraz  czynności  związane  z  gospodarowaniem  tymi  podręcznikami  
i materiałami wykonuje dyrektor.

5. Uczniom szkoły podstawowej i gimnazjum nieodpłatnie:

4) wypożycza się podręczniki lub materiały edukacyjne mające postać papierową;

5) zapewnia dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych mających postać elektroniczną;

6) przekazuje materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub je udostępnia.     

6. Szczegółowe warunki korzystania, o których mowa w ust.5 określa dyrektor szkoły w regulaminie.

6. Uczeń ma prawo do informacji:

1)  o  prawach i  uprawnieniach warunkujących korzystanie z  praw oraz  procedurach dochodzenia
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swoich praw;

2) do znajomości programów nauczania, zasad oceniania i jawności ocen;

3) o różnych źródłach wiedzy i z różnych źródeł wiedzy (z wyjątkiem koniecznych ograniczeń,  
np. ze względu na wiek);

4) o decyzjach podejmowanych w jego sprawie.

7. Uczeń ma prawo do wolności / swobody wypowiedzi:

1) zgodnie z  własnym światopoglądem;

2) w wyrażaniu opinii na temat programów i  metod  nauczania oraz spraw ważnych z życia klasy,
szkoły, samorządu;

3) w  wypowiadaniu  opinii  i  przedstawianiu  stanowiska  we  własnej  sprawie  (  np.  w  sytuacji
konfliktu).

8. Uczeń ma prawo do wolności myśli, sumienia , wyznania:

1) do   uzewnętrzniania   (lub  przeciwnie  nieuzewnętrzniania)  swoich  przekonań  religijnych  
i światopoglądowych;

2) do równego traktowania  niezależnie od swojej religii i światopoglądu.         

9. Uczeń ma prawo do wolności od poniżającego traktowania / karania:

3) do  nietykalności fizycznej (Stosowania wobec niego jakiejkolwiek formy przemocy fizycznej);

4) do poszanowania godności- ( wolności od obrażania, poniżania, wyśmiewania, stosowania presji
psychicznej).         

10. Uszczegółowione zapisy dotyczące praw uczniów określa Regulamin Szkoły.

11. Uczniowie  zapoznawani  są z przynależnymi prawami przez nauczycieli,  wychowawców,
pedagoga szkolnego, Samorząd Uczniowski.

12. Uczeń lub jego rodzic mają prawo do składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia,
 jeśli stwierdzą, że te prawa zostały naruszone.

13. Skargi, o których mowa w ust.9 składane są w formie ustnej lub  pisemnej do wychowawcy,
pedagoga i  dyrektora ,  w terminie  3  dni  roboczych  od powzięcia  wiadomości  o naruszeniu  praw
ucznia.

14. Złożona skarga musi zawierać opis sytuacji i konkretne zarzuty dotyczące naruszenia praw
ucznia.

15. Osoba,  do  której  wpłynęła  skarga  przeprowadza  postepowanie  wyjaśniające  i  udziela
odpowiedzi.

16. Jeśli skarga ma formę pisemną, dyrektor przeprowadza postępowanie wyjaśniające w ciągu
14 dni roboczych.

17. Odpowiedź pisemną przekazuje wnioskodawcy.

18. W  przypadku  negatywnej  odpowiedzi  dyrektora,  rodzice  ucznia  mają  prawo  odwołać  
się do Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
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Obowiązki uczniów

§ 40
1. Uczeń  ma obowiązek:

1) uczestniczenia we wszystkich zajęciach lekcyjnych;

2) przygotowywania się do zajęć lekcyjnych;

3) wywiązywania się ze wszystkich obowiązków szkolnych;

4) właściwego zachowania się w trakcie zajęć;

5) przestrzegania zasad kultury w kontaktach z innymi ludźmi;

6) poszanowania  zdrowia własnego i innych ludzi;

7) godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią;

8) okazywania szacunku innym osobom;

9) dbania o mienie szkolne i innych uczniów;

10) stosowania  się  do  zarządzeń  dyrektora,  poleceń  nauczycieli,  wychowawców,  pracowników
szkoły;

11) przestrzegania ustaleń dotyczących korzystania z urządzeń elektronicznych i multimedialnych,
 tj.

 całkowitego zakazu posiadania w szkole odtwarzaczy CD, MP3, MP4, kamer wideo, aparatów
fotograficznych,

 fotografowania,  nagrywania  (z  wyłączeniem  imprez  szkolnych  i  wycieczek  po  uzyskaniu
zgody wychowawcy),

 używania telefonów komórkowych w trakcie zajęć szkolnych, tj. lekcji, zajęć dydaktycznych,
świetlicowych.

 w przypadku korzystania przez ucznia z telefonu niezgodnie z postanowieniem, aparat zostaje
zdeponowany  w sekretariacie  szkoły.  Osobą  uprawnioną  do  odbioru  jest  rodzic  /  prawny
opiekun ucznia. Dwukrotne złamanie przepisu skutkuje zakazem przynoszenia urządzenia do
końca roku szkolnego.

2. Uczeń gimnazjum bierze udział  w realizacji projektu edukacyjnego na terenie szkoły.

3. Uszczegółowione zapisy  dotyczące obowiązków ucznia określa Regulamin Szkoły.

4. Uczniowie zapoznawani są  z obowiązkami przez nauczycieli, wychowawców, pedagoga szkolnego,
Samorząd Uczniowski.

Nagrody i kary

§ 41
1. Za  udział  w  różnego  rodzaju  konkursach,  zawodach  sportowych,  przeglądach  uczeń

otrzymuje pochwałę na apelu wobec całej społeczności szkolnej.

2. Udział,  zdobyte lokaty oraz wyróżnienia w konkursach wiedzy, zawodach sportowych
itp. odnotowuje się na świadectwach szkolnych zgodnie z obowiązującym prawem.
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3. Za  wzorową  i  przykładną  postawę  uczeń  może  otrzymać  następujące  nagrody  i
wyróżnienia:

1) pochwałę na forum klasy;

2) pochwałę na forum szkoły;

3) dyplom;

4)  nagrodę rzeczową;

5) List Pochwalny skierowany do rodziców.

4. Za nieprzestrzeganie Statutu uczeń może być  ukarany:

1) upomnieniem wychowawcy klasy;

2) upomnieniem wychowawcy  wobec klasy;

3) naganą wychowawcy;

4) upomnieniem dyrektora;

5)  naganą dyrektora;

6) naganą  dyrektora  udzieloną  w  obecności  wychowawcy  i  przewodniczącego  samorządu
szkolnego;

7) pisemną naganą dyrektora szkoły;

8) wezwaniem rodziców do szkoły;

9) wyłączeniem z imprez klasowych i szkolnych;

10) wyłączeniem z udziału w zajęciach pozalekcyjnych;

11) przeniesieniem do równoległego oddziału w swojej szkole;

12) przeniesieniem do innej szkoły za zgodą kuratora.

5. O każdej karze wychowawca zawiadamia rodziców/prawnych opiekunów.

6. Wykonanie  kary  może  być  zawieszone  (nie  dłużej  niż  jeden  miesiąc)  jeżeli  uczeń  uzyska
poręczenie samorządu klasowego, wychowawcy, samorządu szkolnego.

7. Od każdej wymierzonej kary uczeń lub jego rodzice  mogą  się odwołać  w terminie dwóch dni
od dnia nałożenia kary. 

8. Odwołanie musi być złożone na piśmie. 

9. Odwołanie rozpatruje odpowiednio wychowawca klasy lub dyrektor.

10.  Osoba, która nałożyła karę ma 3 dni na rozpatrzenie odwołania. 

11. Osoba, która nałożyła karę,  może ją utrzymać, obniżyć, zawiesić  wykonanie na okres próby  
lub uchylić.  

12. Utrzymanie nałożonej kary wymaga uzasadnienia.

13. Od decyzji,  o  której  mowa w ust.11 nałożonej  przez wychowawcę przysługuje odwołanie  
do dyrektora szkoły.

14. Dyrektor  udziela  odpowiedzi  na  piśmie  w  drodze  decyzji  w  ciągu  3  dni  od  wpłynięcia
odwołania.

15. Decyzja dyrektora w tej kwestii jest ostateczna.
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16. Od nagany dyrektora wręczonej uczniowi na piśmie, uczeń  lub jego rodzic może odwołać się do
rady pedagogicznej w terminie 3 dni od wręczenia uczniowi nagany.

17. Rada  pedagogiczna  podejmuje  uchwałę  w  tej  sprawie  w  ciągu  7  dni  od  dnia  wpłynięcia
odwołania.

18. Uchwała rady pedagogicznej w tej kwestii jest ostateczna.

19. Uczeń  może  być  ukarany  za  zgodą  kuratora  skreśleniem  z  listy  uczniów  i  dyscyplinarnie
przeniesiony do innej szkoły za szczególnie drastyczne naruszenie Statutu i regulaminu .

20. Uczniowie zapoznawani są z obowiązującym w zespole systemie kar i nagród przez nauczycieli
wychowawców, pedagoga szkolnego, Samorząd Uczniowski.

21. Rodzice zapoznawani są z obowiązującym system kar i nagród podczas spotkania rodziców  
z wychowawcą klasy podczas pierwszego zebrania w nowym roku szkolnym.

Prawa i obowiązki rodziców/ prawnych opiekunów

§ 42
1. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za  wychowywanie i rozwój swoich dzieci.

2. Rodzice   współpracują   z  nauczycielami  w  sprawach  wychowania,  profilaktyki  i
kształcenia dzieci.

3. Rodzice uczniów zobowiązani są do:

1) zapisania dziecka do szkoły  we właściwym czasie;

2) zapewnienia regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne;

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć;

4) zapewnienia dziecku obowiązującego w szkole  stroju, niezbędnych przyborów szkolnych;

5) kontrolowanie postępów dziecka w nauce;

6)utrzymywanie  ścisłego  kontaktu  z  wychowawcą/  szkołą  poprzez:  uczestniczenie  w  zebraniach
klasowych  lub  innych  spotkaniach  organizowanych  przez  szkołę,  stawianie  się  na  wezwanie
wychowawcy lub dyrektora ;  zwłaszcza w szczególnych przypadkach, gdy zostały naruszone dobra
osobiste jego dziecka lub innych członków społeczności  szkolnej,  które naruszyło jego dziecko,
kontaktowanie  się  z  wychowawcą/  nauczycielami  w  przypadku  pojawiających  się  trudności  
w nauce;     

7) dbania o zdrowie i bezpieczeństwo swojego dziecka;

8) usprawiedliwiania  pisemnie  przy  zastosowaniu  ustalonych  procedur   nieobecności  dziecka  w
szkole;

9) bieżącej  kontroli  zeszytów  do  korespondencji,  potwierdzenia  podpisem  faktu  zapoznania  
się
 z informacjami, zamieszczania informacji zwrotnych;

10) odbierania dziecka uczęszczającego do klas 0-III z przystanku autobusowego;

11) respektowania i szanowania uchwał Rady Pedagogicznej, Rady Szkoły i Rady Rodziców podjętych
w ramach ich kompetencji  stanowiących i opiniujących.
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4. Rodzice  ponoszą  odpowiedzialność  finansową  za  szkody  świadomie  i
umyślnie spowodowane przez ich dziecko  na terenie szkolnym.

5. Rodzice mają prawo do:

1) uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn
trudności w nauce;

2) zapoznania  z  przepisami  dotyczącymi  oceniania,  klasyfikowania  i  promowania  uczniów  oraz
przeprowadzania egzaminów sprawdzających;

3) uzyskania informacji o wynikach bieżącego oceniania i przewidywanych ocenach  śródrocznych 
/ rocznych  oraz możliwościach uzyskiwania wyższej niż przewidywane ocen klasyfikacyjnych  
z zajęć edukacyjnych i oceny zachowania;

4) uzyskania informacji na piśmie o wynikach diagnozy gotowości szkolnej;

5) ubiegania się o  zwolnienie dziecka z zajęć wychowania fizycznego lub wykonywania określonych
ćwiczeń, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania tych ćwiczeń wydanej
przez lekarza, na czas określony w tej opinii;

6) wniesienia podania do dyrektora o dostosowanie warunków przeprowadzenia egzaminu   po klasie
III / sprawdzianu po klasie VI do możliwości ucznia w sytuacji posiadania  odpowiedniej opinii; 

7) wystąpienia na piśmie do dyrektora szkoły  o zezwolenie na indywidualny  tok nauki  lub realizację
indywidualnego programu  zgodnie z obowiązującym prawem;

8) decydowania  o uczestnictwie dzieci w zajęciach religii   i wychowania do życia w rodzinie;

9) ubiegania  się  o  objęcie  dziecka   w  szkole  zajęciami  wyrównawczymi,  logopedycznymi,  jeśli
wymaga tego dobro dziecka oraz  opieką świetlicy  w ramach możliwości Zespołu, jeśli  rodzic
 nie jest w stanie zabezpieczyć opieki;

10) wyrażania opinii i występowania z inicjatywami dotyczącymi  wszystkich zadań  realizowanych
przez Zespół  bezpośrednio lub przez swoich przedstawicieli;

11) opiniowania  i podejmowania uchwał w  ramach kompetencji  stanowiących i  opiniujących Rady
Rodziców, wynikających z przepisów prawa.
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Rozdział 7
SZCZEGÓLOWE ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z
2015r., poz.357).

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia  30  kwietnia 2007r ( Dz.
U.   z  2007r.Nr  83;poz.562   z   póź.  zm.)  w  sprawie  warunków i  sposobu oceniania,  klasyfikowania  i
promowania  uczniów  i słuchaczy  oraz  przeprowadzania  sprawdzianów  i  egzaminów  w  szkołach
publicznych.

ROZPOZRĄDZENIE  MINISTRA EDUKACJI  NARODOWEJ   z  dnia  10  czerwca  2015r.  w  sprawie
szczegółowych  warunków  i  sposobu  oceniania,  klasyfikowania  i  promowania  uczniów  i  słuchaczy  w
szkołach publicznych.

Zasady  ogólne
§ 43

1. W  szkole  obowiązują  wewnątrzszkolne  zasady  oceniania  ,  stanowiące  integralną  część  statutu
szkoły.

2. System reguluje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. 

3. Ocenianie  wewnątrzszkolne  osiągnięć  edukacyjnych  ucznia  polega  na   rozpoznawaniu  przez
nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku
do:

1)  wymagań  określonych  w  podstawie  programowej   kształcenia  ogólnego  oraz   wymagań
edukacyjnych wynikających z  realizowanych w szkole programów nauczania ;

2) wymagań  edukacyjnych  wynikających  z  realizowanych  w  szkole  programów  nauczania-  w
przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

3) Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz
uczniów danej  klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i  norm
etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.

4. Ocenianiu podlegają: 

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 

2) zachowanie ucznia.

6. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania  ma na celu:

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

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił
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dobrze i jak powinien się  dalej uczyć;

3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;

4) motywowanie ucznia do  dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

5) dostarczenie  rodzicom  (prawnym  opiekunom)   i  nauczycielom  informacji  o  postępach  i
trudnościach w nauce i zachowaniu oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia;

6) umożliwienie  nauczycielom  doskonalenia  organizacji  i  metod    pracy  dydaktyczno-
wychowawczej.

7. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje :

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

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

3) ustalanie  ocen  bieżących;

4) ustalanie    śródrocznych   ocen  klasyfikacyjnych  z  obowiązkowych  i  dodatkowych   zajęć
edukacyjnych;

5) ustalanie śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

6)  przeprowadzanie egzaminów  klasyfikacyjnych;

7)  ustalanie  rocznych  ocen   klasyfikacyjnych   z   obowiązkowych  i  dodatkowych   zajęć
edukacyjnych;

8)   ustalanie  rocznej  oceny klasyfikacyjnej zachowania;

9)  ustalanie ocen końcowych; 

10) ustalenie  warunków  i  trybu  otrzymywania  wyższych  niż  przewidywane  rocznych  ocen
klasyfikacyjnych  z  obowiązkowych  i  dodatkowych  zajęć  edukacyjnych  oraz  rocznej  oceny
klasyfikacyjnej zachowania;

11) przeprowadzanie egzaminów poprawkowych.

Wymagania edukacyjne

§ 44

1. Nauczyciele  sporządzają  rejestr  wymagań  edukacyjnych,  wynikających  z  realizowanego
przez  siebie  programu  nauczania,  niezbędnych  do  otrzymania  przez  ucznia  poszczególnych
śródrocznych, rocznych i końcowych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych i prezentują je w miejscach ogólnodostępnych w szkole – biblioteka, świetlica.

2. Nauczyciele indywidualizują pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

3. Nauczyciele  dostosowują  wymagania  do  indywidualnych  potrzeb  rozwojowych   i
edukacyjnych  oraz  możliwości  psychofizycznych  ucznia,  u  którego  stwierdzono  zaburzenia
rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się , na podstawie  opinii publicznej lub niepublicznej
poradni psychologiczno-pedagogicznej .

- 56 -



Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej

 

4. W sytuacji, gdy stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub
utrudnia kontynuowanie nauki, szkoła stwarza szanse uzupełnienia braków. W tym celu prowadzone
są zajęcia wyrównawcze i wspomagające.

5. Nauczyciele przedmiotu  opracowują dla danej klasy przedmiotowy system oceniania( PSO),
który musi być zgodny z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania i podstawą programową.

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

7.  Uczeń  może  być  zwolniony  na  czas  określony  z  zajęć  wychowania  fizycznego,  zajęć
komputerowych, informatyki oraz technologii informacyjnej.

8. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć, o których mowa w ust. 6 podejmuje dyrektor szkoły na
podstawie pisemnej opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej
przez lekarza na czas określony w tej opinii.

9. W przypadku  zwolnienia  ucznia  z  zajęć  wychowania  fizycznego,  zajęć  komputerowych,
informatyki  lub  technologii  informacyjnej,  gdy  czas  zwolnienia  uniemożliwia  ustalenie
semestralnej/rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  w  dokumentacji  przebiegu  nauczania  zamiast  oceny
klasyfikacyjnej wpisuje się zwolniony, zwolniona

10. Dyrektor  szkoły,  na wniosek  rodziców (  prawnych opiekunów) oraz  na podstawie  opinii
poradni psychologiczno-pedagogicznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego  ucznia z wadą
słuchu lub głęboką dysleksją rozwojową a także niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem
w tym z Zespołem Aspergera z nauki drugiego języka obcego. 

11. W  przypadku  ucznia  posiadającego  orzeczenie  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego  albo
indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie
tego orzeczenia.

12. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się zwolniony, ,zwolniona

13. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia z religii polega na rozpoznaniu przez nauczyciela
religii  poziomu  wiedzy  religijnej  ucznia  i  postępów  w  opanowaniu  przez  ucznia  wiadomości
wynikających  z  „Podstawy  programowej  katechezy  Kościoła  katolickiego  w  Polsce”  oraz
realizowanego przez nauczyciela programu nauczania.

14. Ocenianiu  nie  podlegają  praktyki  religijne,  tylko  wiedza  religijna.  Nauczyciele  religii  na
początku każdego roku szkolnego  informują  uczniów oraz ich rodziców o wymaganiach niezbędnych
do uzyskania poszczególnych ocen śródrocznych i rocznych/semestralnych z religii. 

15. Określone są również formy ewentualnego odwołania się ucznia od trybu ustalenia oceny
katechety – jak w przypadku innych przedmiotów.

16.  Ocena  roczna  z  religii,  etyki   nie  ma  wpływu  na  promocję  do  następnej  klasy  ani  na
ukończenie szkoły.

17. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię/ etykę do średniej
ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.
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Informowanie rodziców /prawnych opiekunów i uczniów o wymaganiach edukacyjnych i kryteriach
oceniania,  udzielania  informacji  zwrotnej  oraz  warunki  udostępniania  uczniom  i  ich  rodzicom
pisemnych prac kontrolnych oraz innej dokumentacji dotyczącej oceniania.

§ 45
1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców/ prawnych opiekunów.

2. W  pierwszym  tygodniu  roku  szkolnego  nauczyciele  informują   uczniów,  a  wychowawca
rodziców/prawnych  opiekunów  na  pierwszym  w  danym  roku  szkolnym  zebraniu  rodziców,  
o:

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych
ocen  klasyfikacyjnych  z  obowiązkowych  i  dodatkowych  zajęć  edukacyjnych  wynikających  
z realizowanego przez siebie programu nauczania;

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia;

3) warunkach  i  trybie  otrzymania  wyższej  niż  przewidywana  rocznej   oceny  klasyfikacyjnej  
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

4) wskazują miejsca, w których znajdują się szczegółowe opracowania dotyczące wewnątrzszkolnych
zasad oceniania.

3. Wychowawcy klas  w pierwszym tygodniu roku szkolnego( na pierwszej godzinie do dyspozycji
wychowawcy) informują  uczniów , a rodziców na pierwszym w  roku szkolnym zebraniu o:

1) warunkach i i sposobach oraz kryteriach oceniania zachowania; 

2) warunkach  i  trybie  uzyskiwania  wyższej  niż  przewidywana  rocznej  oceny   klasyfikacyjnej
zachowania;

3) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

4)  wskazują  miejsca,  w  których  znajdują  się  szczegółowe  opracowania  dotyczące
wewnątrzszkolnych zasad oceniania. 

4. Rodzice/prawni opiekunowie podpisują informację, że zapoznali się z zasadami oceniania  
i wymaganiami, o których mowa w ust.2 i 3. 

5. W przypadku nieobecności rodzica/prawnego opiekuna na zebraniu wychowawca informuje 
o możliwościach zapoznania się ze szczegółowymi zasadami  wewnątrzszkolnego oceniania poprzez :
bezpośredni  kontakt  z   nauczycielami  poszczególnych  zajęć  edukacyjnych,  z  dokumentów( statut,
przedmiotowe zasady oceniania –PSO) zgromadzonych w bibliotece szkolnej, świetlicy , w gabinecie
dyrektora.

6.  Szczegółowe  wymagania  edukacyjne  wynikające  z  podstawy  programowej  i  realizowane  przez
poszczególnych nauczycieli zajęć edukacyjnych zawiera dokument ,, Wymagania edukacyjne”  stanowiący
integralną część PSO.

7. Szczegółowe zasady oceniania z poszczególnych zajęć edukacyjnych zawiera dokument ,, Przedmiotowy
System Oceniania”

8. Dokumenty, o których mowa w ust. 6 i 7  nauczyciele/ zespoły nauczycieli opracowują nie później niż do
końca sierpnia na dany rok szkolny i prezentują w miejscach ogólnie dostępnych w szkole- tj. biblioteka,
świetlica i przekazują dyrektorowi do dokumentacji .
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9. Na dwa tygodnie przed posiedzeniem klasyfikacyjnym, uczeń poznaje propozycje ocen ze wszystkich
zajęć   edukacyjnych  i  ocenę  zachowania.  Informacja  ma  formę  ustną  przekazywaną  uczniowi  przez
poszczególnych nauczycieli.

10. Na tydzień przed terminem  klasyfikacji rocznej/semestralnej wystawia się  stopnie szkole ze wszystkich
zajęć edukacyjnych i oceny zachowania.

11. Wychowawca klasy zobowiązany jest do pisemnego poinformowania ucznia i jego rodziców (prawnych
opiekunów)  o  przewidywanych  dla  niego  ocenach  śródrocznych  (rocznych)  na  tydzień  przed
klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady  Pedagogicznej w sposób opisany w ust.12.

12.O  przewidywanych   niedostatecznych   ocenach  klasyfikacyjnych  nauczyciel  informuje  ucznia,  
a  wychowawca  rodziców /prawnych  opiekunów na  miesiąc  przed  klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady
Pedagogicznej w następujący sposób:

1) uczeń podpisuje oryginał informacji o przewidywanych ocenach , wpisując datę  jej otrzymania;

2) kserokopię  informacji  uczeń  przekazuje  do podpisu  rodzicom (prawnym opiekunom) i  zwraca
wychowawcy w terminie 3 dni od daty jej otrzymania;  

3) w  przypadku  niedotrzymania  terminu  określonego  w  ust.  11  wychowawca  listem  poleconym
niezwłocznie  przesyła  rodzicom (prawnym opiekunom) kserokopię  informacji  podpisaną  przez
ucznia.

13.    Uczeń   ma  prawo  do  poprawy  wszystkich  ocen  semestralnych/rocznych  z  obowiązkowych  
i dodatkowych zajęć edukacyjnych i   rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, jeśli nie zgadza się z oceną
ustaloną przez nauczyciela.  

14. Informacja o rozpoznanych problemach  i uzdolnieniach ucznia przekazywana jest rodzicom nie rzadziej
niż dwa razy w roku szkolnym podczas dni otwartych.

15. Nauczyciel ma obowiązek udzielić uczniowi informacji zwrotnej zawsze, kiedy ten otrzymuje ocenę.
Informacja  zwrotna  ma postać  ustną  lub pisemną.  O sposobie udzielenia  informacji  zwrotnej  decyduje
nauczyciel  ,  z wyjątkiem dłuższych prac pisemnych, w przypadku których informacja zwrotna powinna
mieć formę pisemną.

16. Informacja zwrotna musi być ściśle związana z kryteriami określonymi przed wykonaniem zadania.

17.  Użyteczna  i  prawidłowa   informacja  zwrotna  wymaga  od  nauczyciela  stworzenia  warunków
pozwalających  na  poczucie  bezpieczeństwa  u  uczniów  i  zawiera  cztery  elementy:  wyszczególnienie
 i docenienie tego co uczeń zrobił dobrze, odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy
ze strony ucznia, wskazówki, w jaki sposób uczeń powinien poprawić te konkretną pracę oraz wskazówki 
w jakim kierunku uczeń powinien pracować.

18.Uczeń/jego  rodzic   ma  prawo zapoznania  się  ze   wszystkimi  sprawdzonymi  i  ocenionymi  pracami
pisemnymi oraz uzyskania wyczerpującego ustnego uzasadnienia ustalonej oceny. W przypadku, gdy we
wniosku rodzica jest zawarta   prośba o pisemne uzasadnienie oceny- uzasadnienie powinno mieć formę
pisemną.

19. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne nauczyciel przekazuje uczniom do wglądu na lekcji, w czasie
której omawia wyniki pracy, wskazuje co uczeń zrobił dobrze, najczęściej występujące błędy, problemy oraz
wyjaśnia wątpliwości uczniów. Wskazuje co i jak  wymaga poprawy oraz jak powinien uczyć się dalej.

20.Na  wniosek  ucznia  lub  jego  rodziców/prawnych  opiekunów  sprawdzone  i  ocenione  pisemne  prace
kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępniane do wglądu uczniowi i jego
rodzicom :

1) w czasie dni otwartych organizowanych w szkole;

- 59 -



Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej

 

2) zebrań z rodzicami;

3)  indywidualnych konsultacji . 

21. Termin indywidualnej konsultacji, o której mowa w ust.18 pkt.3 rodzic ustala wcześniej z nauczycielem
telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub zeszytu do korespondencji ucznia. 

22. Konsultacja, o której mowa w ust.19 może się odbyć tylko i wyłącznie w czasie, gdy nauczyciel nie
realizuje planowych zajęć edukacyjnych lub nie wykonuje innych obowiązków związanych z zapewnieniem
uczniom opieki i bezpieczeństwa.

23.  Okazanie  prac  i   innej  dokumentacji  dotyczącej  oceniania  odbywa się  wyłącznie  na terenie  szkoły
 i w obecności nauczyciela, który te prace ocenił, a jeśli to nie jest możliwe-inny, upoważniony przez niego
nauczyciel  lud dyrektor  szkoły.   Jeśli  praca pisemna zawiera  tylko odpowiedzi ucznia  ,  należy  do niej
dołączyć  zestaw  zadań  lub  pytań.  Fakt  zapoznania  się  z  pracą  kontrolną/  dokumentacją  egzaminów/
uzasadnieniem ocen niedostatecznych z zajęć edukacyjnych i naganną oceną zachowania-   uczeń/rodzic
potwierdza datą i podpisem.

24.  Wszystkie  prace  pisemne   uczniów  są  przechowywane  przez  nauczycieli  prowadzących  zajęcia
edukacyjne  w  oddziale,  do  którego  uczęszcza  uczeń,   do  końca  danego  roku  szkolnego,  tj.  do  dnia  
31 sierpnia.  Uzasadnienia ocen niedostatecznych  z obowiązkowych i  dodatkowych zajęć edukacyjnych,
nagannych ocen zachowania oraz inna dokumentacja do końca danego etapu edukacyjnego. Z wyjątkiem
dokumentacji  egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych,  która zostaje dołączona do  arkusza  ocen
ucznia.

25. Pisemne prace kontrolne przechowuje nauczyciel danych zajęć edukacyjnych. Pozostała dokumentacja
jest przekazywana dyrektorowi . 

26.W przypadku dłuższej  nieobecności  rodziców/  prawnych opiekunów( np. pobyt za granicą)mogą oni
wskazać na piśmie osobę upoważnioną do uzyskania informacji o ocenach i zachowaniu ucznia.

                             

Sposoby gromadzenia informacji

§ 46
1. Ocenianie  bieżące  w  edukacji  wczesnoszkolnej  polega  na  prowadzeniu

systematycznej  obserwacji  ucznia  i  zamieszczaniu  jej  wyników w dzienniku lekcyjnym wg  skali
określonej w § 48 ust 5.

2. Wychowawcy   klas  I-III  prowadzą   systematyczną  obserwację
uczniów( predyspozycji,  zainteresowań,   osiągnięć,  postępów, trudności,  zachowania  i  postawy,
zaangażowania uczniów), gromadzą wyniki szkolnych osiągnięć ucznia oraz zbierają prace ucznia i
odnotowują wyniki obserwacji w dzienniku lekcyjnym.

3. Ocenianie  polega  na  gromadzeniu  informacji,  rozpoznawaniu  przez
nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności, a także jego
postawy w stosunku do wymagań edukacyjnych.

4. Nauczyciele klas I- III stosują  różnorodne formy bieżącej oceny, zgodnie z w
§ 47 ust.1 . 

5. Formę  i  częstotliwość  przeprowadzenia  sprawdzianów  pisemnych  ustala
nauczyciel,  dostosowując  
je do możliwości psychofizycznych  ucznia.
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6. W klasach IV –VI Szkoły Podstawowej i w klasach I – III Gimnazjum  ocenie
podlegają odpowiedzi ustne, jeżeli:

1) uczeń otrzymał pytanie problemowe wymagające dłuższej odpowiedzi;

2) uczeń otrzymał co najmniej trzy pytania.

7. Ocenie podlegają prace pisemne:

1) Dyktanda;

2) dłuższe i krótsze formy wypowiedzi;

3) sprawdziany;

4) testy;

5) kartkówki;

6) zadania domowe;

7) pisanie z pamięci.

8. Ocenie  podlegają  ćwiczenia  i  zadania  praktyczne  zlecone  uczniowi  przez
nauczyciela.

9. Ocenie  podlegają  formy  pośrednie:  referat,  projekt  oraz  inna  własna
twórczość.

10. Ocenie podlegać może zeszyt ćwiczeń i zeszyt przedmiotowy.

11. Ocenie podlegają formy sprawnościowe, doświadczalne i praktyczne.

12. Prace pisemne wymienione w ust.7 są obowiązkowe dla każdego ucznia.

13. Uczeń  nieobecny  na  pracy  pisemnej,  o  której  mowa w ust.  7  pkt.3  ,  ma
obowiązek  przystąpić do niej w terminie uzgodnionym z nauczycielem, nie później jednak niż w
ciągu 7 dni po ostatnim dniu nieobecności.

14. Uczeń  ma  jednorazowe  prawo  do  poprawy  oceny  uzyskanej  z  prac
pisemnych ,o których mowa w ust.7 w terminie uzgodnionym z nauczycielem.

15. Uczeń nieobecny na pracy pisemnej, o której mowa w ust.7 pkt.3, z przyczyn
nieusprawiedliwionych traci możliwość jej poprawy.

16. Uczeń,  który  bez  usprawiedliwienia   nie  przystąpił  do  pracy  w  terminie
określonym  
w ust. 13 otrzymuje ocenę niedostateczną.

17. Nauczyciel na 7 dni przed terminem pracy pisemnej jest zobowiązany podać:

3)  zakres programowy – nacobezu;

4) formę i kryteria oceniania.

15. Liczba  klasowych prac pisemnych,  o  których mowa w ust.7  pkt.3  nie  może być większa  niż  jedna
dziennie i trzy  w tygodniu.

16. Jeżeli  klasowa  praca  pisemna  została  przełożona  na  prośbę  uczniów  (klasy)  lub  gdy  uczeń  jest
zobowiązany  przystąpić  do  pracy,  w  przypadku  określonym  w  ust.13,  dopuszcza  się  możliwość
zwiększenia liczby prac, o  których mowa w ust.15.
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17. W terminie  do  2  tygodni  od  daty  przeprowadzenia  pracy  pisemnej,  nauczyciel  jest  zobowiązany  
do sprawdzenia, oceniania i poinformowania ucznia o uzyskanej ocenie  oraz udzielenia informacji
zwrotnej w której wskaże:

1) co uczeń zrobił dobrze ;

2) co wymaga poprawy;

3) jak należy to poprawić

4) w jakim kierunku uczeń powinien pracować dalej.

18. W  przypadku  obszernych  prac  z  języka  polskiego,  języków  obcych,  historii  lub  sprawdzianów  
o charakterze interdyscyplinarnym, termin sprawdzenia, ocenienia i poinformowania ucznia o cenie nie
może przekroczyć 3 tygodni.

19. Nauczyciel, który z powodu nieobecności swojej lub ucznia (lub innych ważnych przyczyn losowych)
nie poinformował ucznia o ocenie z pracy pisemnej, zobowiązany jest do niezwłocznego dopełnienia
tej powinności.

20. Zadania  wymienione  w  ust.1  oceniane  są  według  skali  określonej  w  §  47ust.1i  ust.2   a  zadania
wymienione w ust.6, 7  oceniane są według skali określonej w § 47 ust.3 i ust.4

21. W przypadku innych, niż wymienione w ust.6, 7,   form sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia,
nauczyciel  może  ocenić  je  według  skali  określonej  w § 48 ust.  3i  4    lub zaznaczyć  je  znakiem
aktywności zgodnie z § 47 ust.4.

22. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia jest systematyczne w ciągu całego semestru/roku szkolnego.

23. Nauczyciele   i  wychowawcy  przedszkola  są  zobowiązani  do  wnikliwej  obserwacji  uczniów
/ wychowanków oraz notowania ich postępów, do tego celu służą:

1) zapisy w dzienniku, kartach obserwacji;

2) prace, przechowywane przez okres roku szkolnego;

3) inne  wytwory  działalności;

4) ocena gotowości szkolnej.

24. Nauczyciele /wychowawcy dokonują  między sobą wymiany uwag i spostrzeżeń o uczniu.

25. Nauczyciele  stwarzają  uczniom  szansę  uzupełnienia  braków  z  zakresu  wymagań
edukacyjnych spowodowanych dłuższą nieobecnością lub innymi deficytami poprzez:

1) zorganizowanie  zajęć  wyrównawczych  z  języka  polskiego  i  matematyki  na  każdym poziomie
nauczania;

2) kierowanie na badania w poradni psychologiczno-pedagogicznej celem określenia sposobów pracy
z  uczniem;

3) udziału ucznia w zajęciach specjalistycznych, zgodnie z wydanym orzeczeniem;

4) pedagogizację rodziców.

26. Wychowawcy prowadzą zeszyt , w którym rejestrują  zastosowane wobec ucznia   nagrody  i
kary oraz uwagi dotyczące zachowania.

27. Uczeń ma prawo do dwukrotnego  zgłoszenia (w ciągu  semestru)  nieprzygotowania  do
każdego  
z zajęć edukacyjnych.
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28. Każde  następne  zgłoszenie  nieprzygotowania  z  danych  zajęć  edukacyjnych  skutkuje
wystawieniem bieżącej oceny niedostatecznej.

29. Dla  pisemnych  form  sprawdzania  osiągnięć  edukacyjnych  uczniów,  ze  wszystkich  zajęć
edukacyjnych,  przyjmuje  się  jednolity  próg  oceny  pozytywnej  (dopuszczający)  i  wszystkich
następnych ocen wg tabeli:

Oceny Procenty udziału punktów

niedostateczny 32–0

dopuszczający 50–33

dostateczny 74–51

dobry 90–75

bardzo dobry 91- 99

celujący                                               100

Skala ocen

§47
1. W klasach I-III Szkoły Podstawowej wewnątrzszkolne ocenianie ucznia z zajęć edukacyjnych odbywa
się:

1) ocenianie  śródroczne  i roczne – opisowo

2) ocenianie bieżące w stopniach wg skali:

6   – celujący (cel)
5 –   bardzo dobry (bdb)
4 –   dobry (db)
3 –   dostateczny (dst)
2 –   dopuszczający (dop)
1 –   niedostateczny (ndst).

3) ocenianie bieżące odbywa się również w sposób:

a) werbalny- pochwała, komentarz;

b) pisemny – pochwała, komentarz.

2. Ocena bieżąca, o której mowa w ust.1  pkt.2 ma na celu informowanie  o postępach i poziomie
osiągnięć ucznia. Wskazuje mocne i słabe strony ucznia. Daje dziecku informacje o tym, co już umie,
nad  czym  powinno  popracować  oraz  jak  daleko  jest  na  drodze  do  osiągnięcia  celu.  Uwzględnia
możliwości dziecka oraz wkładany wysiłek.
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3.  Ocena  śródroczna  polega  na  podsumowaniu  osiągnięć  edukacyjnych  określonych  w  programie
nauczania i jest wynikiem półrocznej obserwacji. Zawiera zalecenia oraz wskazówki do dalszej pracy.

4.Ocena roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych w danym roku szkolnym. Podkreśla
zmiany w rozwoju dziecka, wynikające ze wskazówek zawartych w ocenie semestralnej.

5.Oceny  bieżące,  śródroczna  i  roczne  oceny  klasyfikacyjne  z  zajęć  edukacyjnych  dla  ucznia  z
upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

       6.W klasach IV –VI Szkoły Podstawowej i w klasach  I –III Gimnazjum

1) oceny bieżące i  w stopniach wg skali:

stopień celujący 6
stopień bardzo dobry plus 5 +
stopień bardzo dobry 5
stopień dobry plus 4 +
stopień dobry 4
stopień dostateczny plus 3 +
stopień dostateczny            3
stopień dopuszczający plus    2 +
stopień dopuszczający 2
stopień niedostateczny plus 1 +
stopień niedostateczny 1

2) oceny roczne i końcowe w stopniach według skali:

stopień celujący
stopień bardzo dobry
stopień dobry
stopień dostateczny
stopień dopuszczający
stopień niedostateczny

3) Dopuszcza  się  stosowanie  przez  nauczycieli  w  dzienniku  lekcyjnym  (w  części  dotyczącej
oceniania) jednolitych symboli na określenie:

np. nieprzygotowania
nb nieobecności
nc niećwiczenia
+ aktywności
- braku aktywności, braku pracy domowej,
zw. zwolnienia             

4) W klasach IV –VI Szkoły Podstawowej i w klasach I –III Gimnazjum ocenę semestralną  ustala się
na  podstawie  ocen  cząstkowych,  a  ocenę  roczną  na  podstawie  oceny  semestralnej  i  ocen
cząstkowych.

5) Wewnątrzszkolne ocenianie zachowania odbywa się:

 w klasach I-III Szkoły Podstawowej opisowo;

 w klasach IV-VI Szkoły Podstawowej  i w klasach I – III Gimnazjum wg skali:

wzorowe
bardzo dobre
dobre
poprawne
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nieodpowiednie
naganne

6) Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

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

Kryteria oceniania osiągnięć edukacyjnych ucznia

§ 48

1. Wewnątrzszkolne  ocenianie  osiągnięć  uczniów  klas  I  –  III  Szkoły  Podstawowej  z  zajęć
edukacyjnych odbywa się według następujących kryteriów:

1) wymagania na ocenę dopuszczającą:

a) obejmują wiadomości i umiejętności niezbędne w dalszej edukacji i potrzebne w życiu,

b) wiadomości i umiejętności zdobywane i wykonywane tylko z pomocą nauczyciela

c) wskazują na braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności podstawowych,

2) wymagania na ocenę dostateczną:

a) obejmują wiadomości i umiejętności najważniejsze z punktu widzenia edukacji,

b) obejmują wiadomości  i  umiejętności  proste,  łatwe do opanowania  przez  uczniów przeciętnie
uzdolnionych,

c) obejmują wiadomości często powtarzane w programie,

d) obejmują  wiadomości  i  umiejętności  określone  programem  nauczania  na  poziomie  nie
przekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej.

3) wymagania na ocenę dobrą obejmują :

a) wiadomości i umiejętności mniej przystępne,

b) wiadomości bardziej złożone, o szerszym zakresie,

c) poszerzające informacje między elementami treści,

d) istotne w strukturze logicznej przedmiotu,

e) przekraczające wymagania podstawy programowej,

f) przydatne, ale nie zbędne w dalszej edukacji,

g) rozwijające zainteresowania,

h) umiejętności  umożliwiające  stosowanie  wiadomości  w  sytuacjach  typowych według  wzorów
poznanych z lekcji i podręcznika.
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4) wymagania na ocenę bardzo dobrą obejmują pełen zakres treści określony programem nauczania,
są to  treści:

a) złożone, trudne, ważne do opanowania,

b) wymagające korzystania z różnych źródeł wiedzy,

c) umożliwiające rozwiązywanie problemów,

d) pośrednio użyteczne w życiu pozaszkolnym,

e) pełne opanowanie programu.

5) wymagania na ocenę celującą obejmują treści:

a) wykraczające poza program edukacji,

b) stanowiące efekt samodzielnej pracy ucznia,

c) wynikające z indywidualnych zainteresowań i uzdolnień,

d) zapewniające pełne wykorzystanie wiadomości dodatkowych.

2. Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej i uczniów klas I-III
Gimnazjum, z zajęć edukacyjnych odbywa się według następujących kryteriów:

1) stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

a) posiada wiedzę i umiejętności  wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie,
samodzielnie i twórczo rozwija  własne zainteresowania,

b) biegle  posługuje  się  zdobytymi  wiadomościami  w  rozwijaniu  problemów  programowych
proponuje  rozwiązania  nietypowe  oraz  rozwiązuje  zadania  wykraczające  poza  program
nauczania danej klasy, lub

c) osiąga sukcesy w konkursach i  olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych
kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada
inne porównywalne osiągnięcia.

2) stopień bardzo  dobry plus otrzymuje uczeń,  którego osiągnięcia edukacyjne  są większe niż  na
stopień bardzo dobry, ale nie osiągnął jeszcze kryteriów na stopień celujący.

3) Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

a) opanował pełen zakres wiadomości i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu
w danej klasie,

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, rozwiązuje samodzielnie
problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem, potrafi  zastosować posiadaną wiedzę do
rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.

4) Stopień dobry plus otrzymuje uczeń, którego osiągnięcia edukacyjne są większe niż na stopień
dobry, ale nie osiągnął jeszcze kryteriów na stopień bardzo dobry.

5) Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

a) opanował bardziej złożone programowe treści nauczania, przydatne w 

b) szkolnej i pozaszkolnej działalności,

c) poprawnie  stosuje  umiejętności  i  wiadomości,  rozwiązuje  (wykonuje)  samodzielnie  typowe
zadania teoretyczne lub praktyczne.
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6) Stopień  dostateczny  plus otrzymuje  uczeń,  którego  osiągnięcia  edukacyjne  są  większe  niż  na
stopień dostateczny, ale nie osiągnął jeszcze kryteriów na stopień dobry.

7) Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

a) opanował  wiadomości  i  umiejętności  o  niewielkim stopniu  złożoności  określone  programem
nauczania,

b) rozwiązuje  (wykonuje)  typowe zadania teoretyczne  lub praktyczne  dające się  wykorzystać w
sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych.

8) Stopień dopuszczający plus otrzymuje uczeń, którego osiągnięcia edukacyjne są większe niż na
stopień dopuszczający, ale nie osiągnął jeszcze kryteriów na stopień dostateczny.

9) Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

a) opanował  treści  programowe  niezbędne  w  dalszym  uczeniu  się  danego  przedmiotu  oraz
potrzebne w życiu,

b) ma braki w opanowaniu treści programowych, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania
przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki, oraz

c) rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności.

10) Stopień niedostateczny plus otrzymuje uczeń, który nie spełnił kryteriów na stopień dopuszczający,
ale jego osiągnięcia edukacyjne są większe niż na stopień niedostateczny.

11) Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

a) nie spełnił kryteriów na stopień dopuszczający,

b) ma braki  w wiadomościach i  umiejętnościach uniemożliwiające dalsze zdobywanie  wiedzy z
danego przedmiotu.

Kryteria oceniania zachowania ucznia

§ 49
1. Śródroczna  i roczna ocena klasyfikacyjna  zachowania uwzględnia  w szczególności:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

3) dbałość o honor i tradycje szkoły;

4) dbałość o symbole i tradycje narodowe;

5) dbałość o piękno mowy ojczystej;

6) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób;

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

8) okazywanie szacunku innym osobom;

9) poszanowanie odmienności.

2. Śródroczna i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według skali określonej w § 47, ust
6.

3. W  ocenianiu  bieżącym  zachowania  stosuje  się  skróty  literowe  ocen  zachowania  w  dzienniku
lekcyjnym;
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wzorowe  -  wz;  bardzo  dobre  -  bdb;  dobre  -  db;  poprawne  –  pop;
nieodpowiednie- ndp;   naganne - ng.

4. W klasach I – III Szkoły Podstawowej ocenianie zachowania odbywa się, zgodnie z poniższymi
kryteriami:

1) ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który swoją postawą stanowi wzór dla innych  :

a) zachowania w szkole,

b) zachowania w miejscach publicznych,

c) dbałości o higienę, zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych

d)  kultury osobistej,

e) stosunku do kolegów, pracowników szkoły i innych osób,

f)  wywiązywania się z obowiązków szkolnych,

g)  aktywności społecznej,

h) znajomości symboli i tradycji narodowych;

2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń,  wobec którego nie zastosowano żadnej kary z katalogu kar
zawartych w Statucie szkoły oraz który:

a) należycie spełnia  wymagania w zakresie zachowania i wywiązuje się z obowiązków szkolnych,

b) charakteryzuje się wysokim poziomem kultury osobistej,

c) ma właściwy stosunek do obowiązków szkolnych,

d) aktywnie uczestniczy w życiu szkoły i klasy,

e) jest inicjatorem działań na rzecz szkoły/ klasy

f) godnie reprezentuje szkołę,

g) zna symbole i tradycje narodowe,

h) zna zagrożenia, potrafi o nich powiadomić;

3) ocena dobrą  otrzymuje uczeń, który należycie spełnia wszystkie wymagania, o których mowa w
ust.4 pkt.1 ale niczym się nie wyróżnia:

a)  jego kultura osobista nie budzi zastrzeżeń,

b)  uczestniczy w życiu klasy,

c) wywiązuje się z powierzonych zadań,

d) ma właściwy stosunek do obowiązków szkolnych,

e) odróżnia dobro od zła, nie krzywdzi słabszych

f) zna symbole i tradycje narodowe

g) zna zagrożenia, potrafi o nich powiadomić;

4)  ocenę poprawną otrzymuje uczeń , który:

a) ma właściwy stosunek do obowiązków szkolnych, ale nie zawsze właściwie je wypełnia,

b) ma właściwy stosunek do kolegów i pracowników szkoły, ale nie zawsze właściwie reaguje w
sytuacjach trudnych,
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c) sporadycznie, w sposób niezamierzony narusza zasady kultury osobistej,

d) stara się, ale nie zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa,

e) zazwyczaj odróżnia dobro od zła,

f) zna symbole i tradycje narodowe, ale nie zawsze pamięta jak się wobec nich zachować,

g) potrafi powiadomić o wypadku, zna numer alarmowy 112;

5)  ocenę nieodpowiednią  otrzymuje uczeń , który świadomie nie przestrzega wymagań, o których
mowa  w  ust.4  pkt.1   ,  a  w  szczególności,  pomimo  oddziaływań  wychowawcy,  pedagoga  i
psychologa szkolnego:

a)  nie odróżnia dobra od zła, krzywdzi innych,

b) popada w konflikty z kolegami,

c) niszczy mienie szkolne lub dopuszcza się kradzieży,

d) używa słów niecenzuralnych, gestów, kłamie,

e) często nie respektuje obowiązków ucznia,

f) ma trudności z dokonaniem samooceny ,

g) często nie potrafi właściwie reagować w sytuacjach trudnych,

h) zna prawa i obowiązki ucznia, rzadko ich przestrzega,

i) często nie przestrzega zasad bezpieczeństwa, w tym poruszając się po budynku szkoły,

j) rzadko rozpoznaje sygnały alarmowe, myli numery;

6)  ocenę  naganną  otrzymuje  uczeń  ,  który  oprócz  zachowań  określonych  w  kryterium  oceny
nieodpowiedniej  w rażący sposób narusza zasady kultury, współżycia społecznego, co spotyka się
z jednoznaczną negatywną oceną , nauczycieli, społeczności uczniowskiej:

a) stosuje przemoc fizyczną wobec innych uczniów zagrażającą ich  zdrowiu bądź naruszającą ich
bezpieczeństwo,

b) nie dokonuje samooceny swoich zachowań,

c) nie rozumie na czym polega koleżeństwo, ma trudności z utrzymaniem prawidłowych relacji  
z rówieśnikami,

d) nie potrafi właściwie reagować w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych,

e) nie respektuje praw i obowiązków,

f) często używa słów niecenzuralnych, gestów, kłamie,

g) nie zna numerów alarmowych,

h) nie wykazuje szacunku i zrozumienia dla innych,

i) nie rozumie znaczenia pracy.

5. W klasach IV -  VI  Szkoły  Podstawowej  i  w klasach  I  –  III  Gimnazjum ocenianie  zachowania
odbywa się zgodnie z niżej wymienionymi kryteriami:

1) ocenę wzorową otrzymuje uczeń , który spełnia wszystkie wymagania zawarte w  Statucie  Szkoły,
względem którego nie zastosowano żadnej kary z katalogu kar oraz który:

a) reprezentuje szkołę w konkursach, zawodach, przedstawieniach ,
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b) jest aktywnym członkiem Samorządu Szkolnego lub organizacji działających  na terenie szkoły,

c) jest inspiratorem lub organizatorem imprez na terenie klasy, szkoły lub poza nią,

d) szczególnie wyróżnia się na tle społeczności szkolnej swoją kulturą i taktem, lub

e) pracuje dodatkowo na rzecz klasy, szkoły oraz środowiska, lub

f) dokonuje czynów rzadko spotykanych; np.: opieka nad chorym, dłuższa pomoc koledze w nauce,

g) systematycznie uczęszcza do szkoły i dostarcza usprawiedliwienia  wszystkich nieobecności,

h) swoim postępowaniem szczególnie podkreśla wartości godne Polaka,

i) służy za wzór postępowania dla innych,

j) ponadto  uczeń  Gimnazjum  ,  który  wykazał  się  dużą  samodzielnością  i  innowacyjnością  we
wszystkich etapach realizacji projektu edukacyjnego gimnazjum, wspomagał członków zespołu
w realizacji  poszczególnych zadań w ramach projektu i wykazał  się umiejętnością dokonania
krytycznej samooceny i wyciągania wniosków;

2) ocenę  bardzo  dobrą  otrzymuje  uczeń  SP i  G,  wobec  którego  nie  zastosowano  żadnej  kary  
z katalogu kar zawartych w Statucie szkoły oraz który:

a) należycie spełnia  wymagania i wywiązuje się z obowiązków szkolnych,

b) charakteryzuje się wysokim poziomem kultury osobistej,

c) ma właściwy stosunek do obowiązków szkolnych,

d) aktywnie uczestniczy w życiu szkoły i klasy,

e) jest inicjatorem działań na rzecz szkoły/ klasy,

f) godnie reprezentuje szkołę,

g) w semestrze ma nie więcej niż 7 godzin nieusprawiedliwionych,

h)  ponadto  uczeń  Gimnazjum,  który  był  aktywny  uczestnikiem  zespołu  realizującego  projekt
edukacyjny, a jego współpraca w zespole z pozostałymi członkami była rzeczowa i nacechowana
życzliwością;

3) ocenę  dobrą  otrzymuje uczeń SP i  G,  który należycie  spełnia wszystkie wymagania zawarte   
w  Regulaminie Szkoły, ale niczym się nie wyróżnia:

a) jego kultura osobista nie budzi zastrzeżeń,

b) aktywnie uczestniczy w życiu klasy,

c) wywiązuje się z powierzonych zadań,

d) ma właściwy stosunek do obowiązków szkolnych,

e)  przeprowadzono z nim  indywidualne rozmowy lub  otrzymał upomnienie ustne   wychowawcy
klasy,

f) w semestrze ma nie więcej niż 15 godzin nieusprawiedliwionych,

g)  uczeń  Gimnazjum,  który  współpracował  w  zespole  realizującym  projekt  edukacyjny
gimnazjalny, wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania;

3) ocenę poprawną otrzymuje uczeń SP i G, który:

a) spełnia  swoje obowiązki, ale popełnia sporadycznie drobne uchybienia,
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b) ma  właściwy  stosunek  do  obowiązków  szkolnych,  nie  otrzymał  nagany  dyrektora  
za nieprawidłowe spełnianie obowiązku szkolnego,

c) ma właściwy stosunek do kolegów i pracowników szkoły,

d) sporadycznie, w sposób niezamierzony narusza zasady kultury osobistej,

e)  w semestrze ma nie więcej niż 21 godzin nieusprawiedliwionych,

f) uczeń  G,  który  współpracował  w  zespole  realizującym  projekt  gimnazjalny,  wypełniając
stawiane przed sobą i zespołem zadania, przy czym jego działania były podejmowane na prośbę
lidera zespołu lub po interwencji opiekuna projektu;

4) ocenę nieodpowiednią  otrzymuje uczeń SP i G ,  który świadomie nie przestrzega postanowień
Regulaminu  Szkoły,  a  w  szczególności,  pomimo  oddziaływań  wychowawcy,  nauczyciela,
pedagoga i psychologa szkolnego:

a) świadomie opuszcza  zajęcia szkolne,

b) popada w konflikty z kolegami,

c) niszczy mienie szkolne lub dopuszcza się kradzieży,

d) używa słów niecenzuralnych, gestów, kłamie,

e) swoim zachowaniem uwłacza godności ucznia,

f) używa alkoholu, narkotyków lub pali tytoń,

g) w semestrze otrzymał dwukrotnie naganę dyrektora szkoły,

h) w semestrze ma nie więcej niż 50 godzin nieusprawiedliwionych,

i)  uczeń G, który mimo złożenia deklaracji o przystąpieniu do zespołu realizującego projekt nie
wywiązał  się  w  terminie  ze  swoich  obowiązków,  czego  konsekwencją  były  opóźnienia  w
realizacji projektu lub konieczność realizacji zadań przez innych członków zespołu;

5) ocenę naganną otrzymuje uczeń SP i G, który oprócz zachowań określonych w kryterium oceny
nieodpowiedniej  w rażący sposób narusza zasady kultury, współżycia społecznego, co spotyka się
z jednoznaczną negatywną oceną dyrektora, nauczycieli, społeczności uczniowskiej:

a) stosuje przemoc fizyczną wobec uczniów,  nauczycieli  lub innych osób zagrażającą ich życiu
 i zdrowiu bądź naruszającą ich bezpieczeństwo,

b) rozpowszechnia  wśród  uczniów  materiały  przedstawiające   okrucieństwo  wobec  drugiego
człowieka, treści pornograficzne lub obrażające uczucia religijne,

c) wchodzi z konflikt z prawem,

d) otrzymał kilkakrotnie naganę dyrektora szkoły,

e) nie podejmuje działań zmierzających do poprawy swego zachowania,

f)  uczeń G, który nie uczestniczył lub odmówił udziału w realizacji projektu gimnazjalnego.

6. Uczeń, który jest obojętny na przejawy zła: arogancji, nietolerancji, agresji czy wandalizmu może
mieć obniżoną ocenę  zachowania.

7. Wystawienie  oceny  nieodpowiedniej  /  nagannej  z  zachowania  wychowawca  ma  obowiązek
skonsultować z pedagogiem /psychologiem szkolnym.

8. Uczeń,  rodzice  ucznia/  prawni  opiekunowie  mogą  za  pośrednictwem   dyrektora  szkoły  złożyć
wniosek  o ponowne rozpatrzenie i  zmianę oceny z zachowania. Wniosek należy złożyć w ciągu 
2 dni od daty otrzymania informacji .
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9. Usprawiedliwienie  nieobecności  na  zajęciach  winno  być  przedstawione  w  postaci  pisemnego
oświadczenia rodziców , odnotowanego w dzienniczku ucznia ,w ciągu 7 dni od momentu ustania
absencji.

Klasyfikowanie uczniów
§ 50

1. Klasyfikację  śródroczną  i  roczna  uchwala  rada  pedagogiczna  na  zebraniu  rady  pedagogicznej  
w sprawie wyników klasyfikacji śródrocznej i rocznej.

2. Przed  zebraniem  uchwalającym  wyniki  klasyfikacji  śródrocznej  i  rocznej  odbywają  się  zebrania
klasowych zespołów nauczycieli .

3. Przed zebraniem w sprawie klasyfikacji śródrocznej i rocznej nauczyciel przygotowują:

1) pisemne  uzasadnienia  ocen  niedostatecznych  z  obowiązkowych  i  dodatkowych  zajęć
edukacyjnych;

2) pisemne uzasadnienie ocen nagannych zachowania.

4. Klasyfikacja  śródroczna   przeprowadzana  w  przedostatnim  tygodniu  przed  rozpoczęciem  ferii
zimowych polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych,
określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu – semestralnych ocen
klasyfikacyjnych  z  zajęć  edukacyjnych  i  semestralnej  oceny  klasyfikacyjnej  zachowania,  
z zastrzeżeniem ust.5 i 10. 

5. Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym
polega  
na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych  szkolnym
planie nauczania, z uwzględnianiem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego,
i  zachowania  ucznia  oraz  ustaleniu  semestralnych   ocen  klasyfikacyjnych  z  zajęć  edukacyjnych  i
semestralnej  oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

6. Klasyfikacja  roczna przeprowadzana w przedostatnim tygodniu przed zakończeniem roku szkolnego 
w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć 
edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny 
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych
 i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

7. W klasach I-III szkoły podstawowej semestralne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych
są ocenami opisowymi.

- 72 -



Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej

 

8. Klasyfikacja  w klasach I-III szkoły podstawowej obejmuje:

1) śródroczna – ma charakter informacyjny, diagnostyczny i motywacyjny.

Ocenę  opisową opracowuje wychowawca na podstawie karty obserwacji osiągnięć
i  zgromadzonych  wytworów  dziecka  i  dołącza  do  dokumentacji  szkolnej.
Kserokopię oceny przekazuje rodzicom.

2) roczna –  jest oceną opisową. 

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

3) ocenę śródroczna   i roczną z języka angielskiego.

4) ocena śródroczna i roczną z religii/etyki .

9. Klasyfikacja  roczna  ucznia  z  upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym
 w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu jego osiągnięć z zajęć edukacyjnych
określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego
opracowanego dla niego i  jego zachowania w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej  rocznej
oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

10. Oceny  bieżące,  śródroczna  /roczne  z  zajęć  edukacyjnych  dla  ucznia  z  upośledzeniem  w  stopniu
umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

11. Klasyfikacja roczna przeprowadzana w przedostatnim tygodniu przed zakończeniem roku szkolnego
 w klasach IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych
z  zajęć  edukacyjnych i  zachowania  ucznia  w danym roku szkolnym oraz  ustaleniu rocznych  ocen
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i  rocznej  oceny klasyfikacyjnej  zachowania,  według skali,  
o której mowa w § 48 ust.6 i ust.7.

12. Klasyfikacja roczna przeprowadzana w przedostatnim tygodniu przed zakończeniem roku szkolnego
ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym , począwszy od klasy IV
szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu jego osiągnięć z zajęć edukacyjnych, określonych w
szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego
dla niego, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustalaniu rocznych ocen klasyfikacyjnych
z  zajęć  edukacyjnych  i  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  zachowania  według  skali,  o  której  mowa  
w § 48 ust.7

13. Uczeń klas IV- VI SP i I-III G jest klasyfikowany, jeżeli w wyniku bieżącego oceniania:

1) z zajęć edukacyjnych, na które przewidziano w szkolnym planie nauczania 1 godzinę tygodniowo,
uzyskał minimum 3 oceny;

2) z zajęć edukacyjnych, na które przewidziano w szkolnym planie  nauczania 2 godziny tygodniowo,
uzyskał minimum 4 oceny;

3) z zajęć edukacyjnych, na które przewidziano w szkolnym planie nauczania więcej niż 2 godziny
tygodniowo, uzyskał minimum 5 ocen.

14.  Oceny klasyfikacyjne śródroczna / roczne  z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele
prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a roczną/semestralna ocenę zachowania- wychowawca
klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
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15.  Roczna ocena klasyfikacyjna z  dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocje ucznia
do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

16.  Przy  ustalaniu  oceny  klasyfikacyjnej  zachowania  ucznia,  u  którego  stwierdzono  zaburzenia  lub
odchylenia  rozwojowe,  należy  uwzględnić  wpływ  stwierdzonych  zaburzeń  lub  odchyleń  na  jego
zachowanie  na  podstawie  orzeczenia  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego  albo  indywidualnego
nauczania  lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

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

18. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ;

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, z zastrzeżeniem ust. 16.

19. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu ucznia do klasy programowo wyższej lub
ukończeniu  szkoły  przez  ucznia,  któremu w danej  szkole  co  najmniej  dwa razy  z  rzędu  ustalono
naganną roczną ocenę klasyfikacyjna zachowania. 

20. Uczeń,  któremu  w  danej  szkole  po  raz  trzeci  ustalono  naganną  roczną   ocenę  klasyfikacyjną
zachowania,  nie  otrzymuje  promocji  do  klasy  programowo  wyższej,  a  uczeń  klasy  programowo
najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły.

21. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak
jest  podstaw  do  ustalenia  oceny  klasyfikacyjnej  z  powodu  nieobecności  ucznia  na  zajęciach
edukacyjnych  przekraczającej  połowę  czasu  przeznaczonego  na  te  zajęcia  w  szkolnym  planie
nauczania.

22. Uczeń nieklasyfikowany z powodu  nieobecności zdaje  egzamin klasyfikacyjny.

23. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

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

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

24. Egzaminu  klasyfikacyjnego   nie  przeprowadza  się   dla  ucznia  ,  o  którym  mowa  w  ust.  24  
z  obowiązkowych zajęć edukacyjnych : technika,  zajęcia  komputerowe,  plastyka, muzyka, zajęcia
artystyczna  i wychowanie fizyczne oraz  dodatkowych zajęć edukacyjnych.

25. Uczniowi, o którym mowa w ust. 24 pkt 2 zdającemu egzamin klasyfikacyjny,  nie ustala się  oceny
zachowania.

26. Ustalona  przez  nauczyciela  albo  uzyskana   w  wyniku  egzaminu  klasyfikacyjnego  roczna  ocena
klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych  jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 24 .

27. Ustalona   przez  nauczyciela  albo  uzyskana  w  wyniku  egzaminu  klasyfikacyjnego  niedostateczna
roczna  ocena  klasyfikacyjna   zajęć  edukacyjnych  może  być  zmieniona  w  wyniku  egzaminu
poprawkowego.

28. Ustalona  przez  wychowawcę  klasy  roczna  ocena  klasyfikacyjna  zachowania  jest  ostateczna,
 z zastrzeżeniem § 52 ust. 2 i  § 53 ust. 11.

29. W przypadku  nieklasyfikowania  ucznia  z  obowiązkowych  lub  dodatkowych  zajęć  edukacyjnych  
w  dokumentacji  przebiegu  nauczania  zamiast  oceny klasyfikacyjnej  wpisuje  się  nieklasyfikowany
albo , nieklasyfikowana.
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Egzamin klasyfikacyjny

§ 51

1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej , z zastrzeżeniem ust.2.

2. Egzamin  klasyfikacyjny  z  plastyki,  muzyki,  zajęć  artystycznych,  techniki,  zajęć  technicznych,
informatyki,  technologii  informacyjnej,  zajęć komputerowych i  wychowania fizycznego ma przede
wszystkim formę zadań praktycznych.

3. Część pisemna egzaminu zawiera trzy pytania (zagadnienia,  zadania,  ćwiczenia) obejmujące swym
zakresem program nauczania danego semestru lub roku szkolnego.

4. Na część pisemną egzaminu przeznacza się 45 minut.

5. Po części pisemnej egzaminu przewodniczący komisji zarządza 15 - minutową przerwę.

6. Część ustna zawiera 3 pytania, które obejmują program nauczania danego  roku szkolnego.

7. W części ustnej uczeń otrzymuje 20 minut na przygotowanie się do odpowiedzi.

8. Odpowiedź ustna nie powinna przekraczać 20 minut.

9. Wynik  egzaminu  klasyfikacyjnego  podaje  przewodniczący  komisji  bezpośrednio  po  zakończeniu
egzaminu.

10. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia
rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

11. Termin  egzaminu  klasyfikacyjnego,  liczbę  zajęć  edukacyjnych  ,  z  których  uczeń  może  zdawać
egzamin  w  ciągu  jednego  dnia,   przewodniczący  komisji  uzgadnia   z  uczniem  i  jego
rodzicami/prawnymi opiekunami.

12. Uczeń,  który  z  przyczyn  usprawiedliwionych  nie  przystąpił  do  egzaminu  klasyfikacyjnego  w
wyznaczonym  terminie,  może  przystąpić  do  niego  w  dodatkowym  terminie  wyznaczonym  przez
dyrektora szkoły.

13. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w § 50 ust.21 pkt.1,przeprowadza  komisja w
składzie  -nauczyciel  danych zajęć  edukacyjnych w obecności,  wskazanego przez  dyrektora  szkoły,
nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

14.  Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia,  o którym mowa  w § 50 ust.21 pkt.2, przeprowadza komisja,
powołana przez dyrektora szkoły , który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku
szkolnego lub obowiązku  nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:

1) dyrektor lub wicedyrektor , jako przewodniczący;

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia;

3) nauczyciele prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

15.  W czasie  egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni  – w charakterze obserwatorów – rodzice/
prawni opiekunowie ucznia.

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

1)   nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;

2)    imiona i nazwiska osób  wchodzących w skład komisji;

3)    termin egzaminu klasyfikacyjnego;

4)    imię i nazwisko ucznia;
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5)    zadania ( ćwiczenia) egzaminacyjne;

6)     ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

17. Do  protokołu  dołącza  się  odpowiednio   pisemne  prace  ucznia  ,  zwięzłą  informację  o  ustnych
odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego . Protokół
stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

18. Uzyskana przez ucznia w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna/semestralna ocena klasyfikacyjna
z zajęć edukacyjnych jest  ostateczna, z zastrzeżeniem   ust.19.

19. Uzyskana  przez  ucznia  w  wyniku  egzaminu  klasyfikacyjnego  niedostateczna   roczna/semestralna
ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

Procedura odwołania się ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) od trybu ustalania oceny

§ 52

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena
klasyfikacyjna  z  zajęć  edukacyjnych  lub  roczna  ocena  klasyfikacyjna  zachowania  została  ustalona
niezgodnie  z  przepisami  prawa  dotyczącymi  trybu  ustalania  tej  oceny.  Zastrzeżenia  mogą  być
zgłaszane od dnia ustalenia tej  oceny, nie później jednak niż w terminie  2 dni roboczych od dnia
zakończenia rocznych  zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2. W przypadku stwierdzenia,  że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena
klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone  niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych
ocen, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

1) w przypadku  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  z  zajęć  edukacyjnych  – przeprowadza  sprawdzian
wiadomości  i  umiejętności  ucznia,  w  formie  pisemnej  i  ustnej  oraz  ustala  roczną,  ocenę
klasyfikacyjną z danych  zajęć edukacyjnych:

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

3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2pkt.1,uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami/ prawnymi
opiekunami.  Sprawdzian  przeprowadza  się  nie  później  niż  w  terminie  2  dni  od  dnia   zgłoszenia
zastrzeżeń.

4. W skład komisji wchodzą:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) dyrektor lub wicedyrektor – jako przewodniczący komisji;

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same zajęcia
edukacyjne ,

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a) dyrektor lub wicedyrektor – jako przewodniczący komisji,

b) wychowawca klasy,
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c) pedagog,

d) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

e) przedstawiciel rady rodziców.

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust.4 pkt 1 lit. b może być zwolniony z udziału w pracach komisji na
własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor
szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne .

6. Ustalona  przez  komisję  roczna,  ocena  klasyfikacyjna  z  zajęć  edukacyjnych  oraz  roczna  ocena
klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez
komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej, rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych,
która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

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

1) w przypadku rocznej ( semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) skład komisji,

b) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust.2 pkt 1,

c) zadania ( pytania) sprawdzające,

d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę,

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a) skład komisji,

b) termin posiedzenia komisji,

c) wynik głosowania,

d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

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

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust.2
pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym
przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.  

10. Przepisy  ust.1-6  stosuje  się  odpowiednio  w  przypadku  rocznej,  oceny  klasyfikacyjnej  z  zajęć
edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym ze termin do zgłoszenia zastrzeżeń
wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.

§ 53

Warunki i tryb uzyskiwania wyższych niż przewidywane śródrocznych i rocznych ocen
klasyfikacyjnych z obowiązkowych  i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny

klasyfikacyjnej zachowania
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1. Uczeń lub jego rodzic  ma prawo do ubiegania się o  uzyskanie wyższych niż przewidywane rocznych
ocen  klasyfikacyjnych  z obowiązkowych  i  dodatkowych  zajęć  edukacyjnych,  o  których  został
poinformowany zgodnie z zapisami w statucie.

2. Uczeń  lub  jego  rodzice/prawni  opiekunowie,  nie  później  niż  w  ciągu  2  dni  od  daty  otrzymania
pisemnej informacji o przewidywanych ocenach śródrocznych/rocznych, jeśli się z nimi nie zgadzają,
składają do dyrektora szkoły pisemną prośbę o ponowne ustalenie oceny – tj. o sprawdzian. 

3. Dyrektor  szkoły  poleca  nauczycielowi  danych  zajęć  edukacyjnych  przygotowanie  sprawdzianu  w
części pisemnej i ustnej.

4. Sprawdzian  wiedzy  i  umiejętności  ucznia  przeprowadza  nauczyciel  danych  zajęć  edukacyjnych  w
obecności,  wskazanego  przez  dyrektora  nauczyciela  takich  samych  lub  pokrewnych  zajęć
edukacyjnych. 

5.  Nauczyciel upewnia się, że uczeń zna zakres wymagań, z którym został zapoznany na początku roku
szkolnego i ustala z nim termin sprawdzianu.

6. Uczeń przystępuje do sprawdzianu w terminie uzgodnionym z nauczycielem. 

7. W przypadku, gdy uczeń z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpi  do sprawdzianu w terminie
uzgodnionym z nauczycielem,  przystępuje  do sprawdzianu  w innym terminie  wyznaczonym przez
dyrektora szkoły,  uzgodnionym z  jego rodzicami .

8. Sprawdzian odbywa się przed terminem rady zatwierdzającej wyniki klasyfikacji.

9. W przypadku zajęć komputerowych, informatyki,  zajęć artystycznych, zajęć technicznych, plastyki,
muzyki i wych. fizycznego egzamin sprawdzający ma mieć formę –zajęć praktycznych.

10. W przypadku uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się sprawdzian może mieć formę
ustną.

11. Z przeprowadzonego sprawdzianu sprawdzającego   wiadomości  i  umiejętności  ucznia,  nauczyciel
danych zajęć edukacyjnych sporządza protokół zawierający w szczególności:

1) imiona i nazwiska nauczycieli, którzy przeprowadzali czynności sprawdzające;

2) termin sprawdzianu;

3)  zadania sprawdzające;

4) uzyskane oceny oraz wynik końcowy;

5) zwięzłą  informację  o  ustnych  odpowiedziach  ucznia  lub  prezentowanych  umiejętnościach
praktycznych,

 Załącznikiem do protokołu są pisemne prace ucznia. Protokół znajduje się w dokumentacji szkoły.

12. Uczeń, który nie poprawi wyniku, nie ma prawa go poprawiać. Ocena ustalona w wyniku sprawdzianu
jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej, która może być zmieniona
w wyniku egzaminu poprawkowego.

13. Uczeń   ma prawo do uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania
niż ustalona przez wychowawcę, o której został poinformowany zgodnie z zapisami w statucie.

14. Uczeń  lub jego rodzice,  nie  później  niż   w ciągu  2 dni  od daty otrzymania  pisemnej  informacji  
o  ustalonej  ocenie rocznej  zachowania,  jeśli  się  z  nią  nie zgadzają,  składają do dyrektora  szkoły
pisemną prośbę o ponowne ustalenie oceny.

15. W celu ponownego ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia,  Dyrektor powołuje
komisję w składzie;
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1) dyrektor lub wicedyrektor – jako przewodniczący komisji;

2) wychowawca klasy;

3) pedagog;

4) przedstawiciel samorządu klasowego;

5) przedstawiciel rady rodziców.

16. Podczas spotkania komisji - wychowawca klasy dokonuje wnikliwej motywacji przewidywanej oceny.
Przedstawia dowody uzasadniające wystawienie oceny. Odpowiada na pytania komisji i odnosi się  
do zastrzeżenia wyrażonego w odwołaniu się ucznia/jego rodziców od ustalonej oceny.

17.  Argumenty komisji  mogą (  nie  muszą  )  przekonać  wychowawcę klasy o zmianie proponowanej  
oceny  .

18. Z pracy komisji pedagog szkolny sporządza protokół zawierający w szczególności:

1) imiona i nazwiska osób wchodzących w  skład komisji;

2) termin posiedzenia komisji;

3)  ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

19. Ocena ustalona przez wychowawcę po analizie przeprowadzonej przez komisję jest ostateczna.

Promowanie uczniów

§ 54
1. Uczeń klasy I  – III  Szkoły Podstawowej  otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję  do klasy

programowo wyższej.

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

3. 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,  jeżeli  poziom  rozwoju  i  osiągnięć  ucznia  rokuje  opanowanie  
w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.

4. Uczeń klasy IV – VI Szkoły Podstawowej i uczeń klasy I – III Gimnazjum otrzymuje promocję do
klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich  obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych  
w szkolnym planie nauczania,  uzyskał roczne, pozytywne  oceny klasyfikacyjne, z  zastrzeżeniem  
§ 54 ust.9.

5. O promowaniu do klasy programowo wyższej  ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym
postanawia  rada  pedagogiczna,  uwzględniając  ustalenia  zawarte  w  indywidualnym  programie
edukacyjno-terapeutycznym.

6. Uczeń szkoły podstawowej i gimnazjum, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
i  ma  opóźnienie  w  realizacji  programu  nauczania  co  najmniej  jednej  klasy,  a  który  odpowiednio
 w szkole  podstawowej  i  gimnazjum uzyskuje  ze  wszystkich  obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych
oceny uznane za pozytywne w ramach WZO oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści
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nauczania  przewidzianych  w  programie  nauczania  dwóch  klas,  może  być  promowany  do  klasy
programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

7. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim  w szkole podstawowej i gimnazjum
oraz  laureaci  i  finaliści   olimpiad  przedmiotowych  w  gimnazjum  otrzymują  z  danych   zajęć
edukacyjnych   celującą  roczną  (semestralną)  ocenę  klasyfikacyjną.  Uczeń,  który  tytuł  laureata
konkursu  przedmiotowego  o  zasięgu  wojewódzkim  bądź  laureata  lub  finalisty  olimpiady
przedmiotowej  uzyskał  po  ustaleniu  lub  uzyskaniu  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  z  zajęć
edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną. 

8. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 4, nie otrzymuje promocji i powtarza  klasę,  
z zastrzeżeniem § 55 ust.9.

9. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia,  może jeden raz w ciągu danego
etapu  edukacyjnego  promować  do  klasy  programowo  wyższej,  ucznia,  który  nie  zdał  egzaminu
poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te zajęcia są  realizowane w klasie
programowo wyższej.

10. Uczeń kończy szkołę podstawową i  gimnazjum:

1) jeżeli   w  wyniku  klasyfikacji  końcowej,  na  którą  składają  się  roczne  oceny  klasyfikacyjne  
z  obowiązkowych zajęć  edukacyjnych uzyskane  w klasie  programowo najwyższej  oraz roczne
oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w
klasach  programowo  niższych  w  szkole  danego  typu,  uzyskał  pozytywne  końcowe  oceny
klasyfikacyjne  z zastrzeżeniem ust.12;

2) jeżeli ponadto przystąpił odpowiednio  do sprawdzianu/ egzaminu gimnazjalnego.

11. Uczeń  kończy  szkolę  podstawową  i   gimnazjum  z  wyróżnieniem,  jeżeli  w  wyniku  klasyfikacji
końcowej,  uzyskał  z  obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych  średnią  ocen  co  najmniej  4,75  oraz  
co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

12. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej ,uczeń, który  w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał  
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą
oceną zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

13. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej ,uczeń, który  w wyniku klasyfikacji rocznej, otrzymał
negatywną ocenę klasyfikacyjną  z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może
przystąpić do  egzaminu poprawkowego z tych zajęć.  

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

15. O  ukończeniu  szkoły  przez  ucznia  posiadającego  orzeczenie  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego
wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia
rada  pedagogiczna,  uwzględniając  ustalenie  zawarte  w  indywidualnym  programie  edukacyjno-
terapeutycznym .

16. Uczeń szkoły podstawowej  i  gimnazjum, który nie  spełnił  warunków, o których mowa w ust.  10,
powtarza  ostatnią  klasę  odpowiednio  szkoły  podstawowej  lub  gimnazjum  i  przystępuje  w  roku
szkolnym, w którym powtarza tę klasę,  odpowiednio do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego.

Egzamin poprawkowy

§ 55
1. Egzamin poprawkowy składa się części pisemnej oraz ustnej.

- 80 -



Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej

 

2. Egzamin  poprawkowy  z  plastyki,  muzyki,  zajęć  artystycznych,  techniki,  zajęć  technicznych,
informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych  i wychowania fizycznego ma przede
wszystkim formę zadań praktycznych.

3. Część pisemna egzaminu zawiera trzy pytania (zagadnienia,  zadania,  ćwiczenia) obejmujące swym
zakresem program nauczania danego semestru lub roku szkolnego 

4. Na część pisemną egzaminu przeznacza się 45 minut.

5. Po części pisemnej egzaminu przewodniczący komisji zarządza 15 - minutową przerwę.

6. Część ustna zawiera 3 pytania, które obejmują program nauczania danego semestru lub roku szkolnego

7. W części ustnej uczeń otrzymuje 20 minut na przygotowanie się do odpowiedzi.

8. Odpowiedź ustna nie powinna przekraczać 20 minut.

9. Wynik  egzaminu  poprawkowego  podaje  przewodniczący  komisji  bezpośrednio  po  zakończeniu
egzaminu.

10. Termin   egzaminu  wyznacza  dyrektor  szkoły  do  dnia  zakończenia  rocznych  zajęć  dydaktyczno
-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

11. Nauczyciel  prowadzący  dane zajęcia  edukacyjne przekazuje uczniowi  najpóźniej  w ostatnim  dniu
roku szkolnego zakres wymagań edukacyjnych na oceną pozytywną oraz kryteria  uzyskania oceny
pozytywnej zgonie z przedmiotowym systemem oceniania.

12. Egzamin  poprawkowy  przeprowadza  komisja  powołana  przez  dyrektora  szkoły.  W skład  komisji
wchodzą:

1) dyrektor lub wicedyrektor- jako przewodniczący komisji,

2) nauczyciel prowadzący  dane zajęcia edukacyjne -jako egzaminujący,

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

13. Nauczyciel, o którym mowa w ust.12 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną
prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły
powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia  edukacyjne,
z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem
tej szkoły.

14. Pytania i zadania egzaminacyjne przygotowuje nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne.

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

4) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;

5) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, 

6) termin egzaminu poprawkowego;

7) imię i nazwisko ucznia;

8) zadania egzaminacyjne; 

9) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.  

16. Do  protokołu  dołącza  się  odpowiednio  pisemne  prace  ucznia,  zwięzłą  informację  o  ustnych
odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego . Protokół
stanowi załącznik do arkusza ocen.
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17. Uczeń,  który  z  przyczyn  usprawiedliwionych  nie  przystąpił  do  egzaminu  poprawkowego  
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez
dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

18. Roczna,  ocena  klasyfikacyjna  ustalona  w  wyniku  egzaminu  poprawkowego  jest  ostateczna,  
z zastrzeżeniem przypadku w którym, roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych ustalona  
w  wyniku  egzaminu  poprawkowego  została  ustalona  z  naruszeniem  trybu  ustalenia  tej  oceny  
i uczeń/rodzic w terminie 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego zgłosił
zastrzeżenia.

19. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej
i powtarza klasę.

20. 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 zajęcia edukacyjne
są  zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowanym w klasie programowo wyższej.

Organizacja roku szkolnego i terminy obowiązujące 
w wewnątrzszkolnym ocenianiu

§ 56

1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry:

1) semestr I - zajęcia rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września ,a kończą w ostatni
piątek przed feriami zimowymi ;

2) w przypadku, gdy ferie  przypadają w  ostatnim  terminie- I  semestr trwa do ostatniego piątku
stycznia.

3) semestr II - trwa od poniedziałku po zakończeniu ferii zimowych do ostatniego  piątku  czerwca.

2. Klasyfikacyjne posiedzenia Rady Pedagogicznej:

1)  w I semestrze –   w czwartek w przedostatnim tygodniu nauki,

2) w II semestrze –  w czwartek w przedostatnim tygodniu nauki.

3. Terminy ustalenia ocen semestralnych/rocznych  z zajęć  edukacyjnych  i  oceny  zachowania  (wpis   
w dzienniku zajęć lekcyjnych) - w  I i II semestrze  nie później niż  7 dni przed radą klasyfikacyjną.

4. Terminy  składania  podań  o  ponowne  ustalenie  semestralnych/rocznych  ocen  z  obowiązkowych  
i dodatkowych  zajęć edukacyjnych i  rocznej oceny zachowania   – w ciągu 2 dni od daty otrzymania
pisemnej informacji o przewidywanych ocenach z zajęć edukacyjnych i ocenie zachowania. 

5. Terminy  składania  podań  o  przeprowadzenie  egzaminów  klasyfikacyjnych  -  na  5  dni  przed
klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

6. Termin składania podań w przypadku zastrzeżeń, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych
lub roczna ocena  klasyfikacyjna  zachowania  zostały ustalone niezgodnie z  przepisami  prawa ,  nie
później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia  zajęć.

7. Termin  składania  podań  o  przeprowadzenie  egzaminów  poprawkowych  następnego  dnia  po
klasyfikacyjnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej, jednak  nie później niż w terminie 2 dni roboczych
od dnia zakończenia rocznych zajęć edukacyjnych.

8. Termin przeprowadzania egzaminów sprawdzających- przed terminem rady  klasyfikacyjnej.
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9. Termin przeprowadzenia egzaminów klasyfikacyjnych - przed terminem rady  klasyfikacyjnej.

10. Termin przeprowadzenia egzaminów poprawkowych - pomiędzy 20 a 30 sierpnia.     

11. Termin przeprowadzenia  egzaminów poprawkowych dla uczniów,  którzy z przyczyn losowych nie
mogli przystąpić do egzaminu w terminie określonym w punkcie 9 -  wyznacza się nie później niż do
końca września nowego roku szkolnego.

Nagrody i wyróżnienia

§ 57
1. Uczniowie klas I – II Szkoły Podstawowej otrzymują na koniec roku szkolnego pamiątkowy dyplom

lub nagrodę książkową.

2. Szczególnie wyróżniający się uczniowie mogą otrzymać odznakę” Wzorowy uczeń”

3. Wszyscy uczniowie klas III szkoły Podstawowej na zakończenie  edukacji wczesnoszkolnej otrzymują
pamiątkowy upominek.

4. Uczeń  szkoły  podstawowej  i  gimnazjum  ,  który  ukończył  daną  szkołę,  otrzymuje  świadectwo
ukończenia szkoły. 

5. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń , który w wyniku klasyfikacji  rocznej  uzyskał  
z obowiązujących zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą
ocenę  zachowania, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne stwierdzające uzyskanie promocji do
klasy  programowo  wyższej  lub  świadectwo  ukończenia  szkoły  stwierdzające  ukończenie  szkoły  
– z wyróżnieniem.

6. Uczeń klasy  IV – VI Szkoły Podstawowej i uczeń klas I – III Gimnazjum może otrzymać nagrody za:

1) wyniki w nauce:

a) odznakę  „Prymusa”  –  otrzymuje  uczeń,  który  w  wyniku  klasyfikacji  rocznej  uzyskał  
z obowiązkowych i dodatkowych  zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 5,0 oraz ocenę
wzorową zachowania,

b) odznakę „Wzorowego ucznia” – otrzymuje uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał 
z obowiązujących zajęć średnią ocen co najmniej 4,75 oraz ocenę wzorową  zachowania,

c)  nagrodę rzeczową (książkową)

d) Statuetkę Patrona 

e) medal 

2) osiągnięcia sportowe:

a) dyplom,

b) puchar,
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c) pochwałę na forum klasy, szkoły,

d) nagrodę rzeczową.

3) frekwencję:

a) dyplom,

b) nagrodę książkową,

c) pochwałę na forum klasy, szkoły.

4) reprezentowanie szkoły na zewnątrz (udział w konkursach, zawodach, uroczystościach):

a) pochwałę na forum klasy, pochwałę na forum klasy, szkoły,

b) dyplom.

5) pomoc innym:

a) pochwałę na forum klasy, pochwałę na forum klasy, szkoły,

b) list pochwalny,

c) podwyższenie oceny zachowania.

7. Nagrody wymienione w ust. 1-5 finansowane są przez Radę Rodziców.

Sprawdzian przeprowadzony w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej i egzamin
przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum

§ 58

1. W klasie szóstej szkoły podstawowej jest przeprowadzany sprawdzian, obejmujący:

1) w części pierwszej –  wiadomości i umiejętności  z języka polskiego oraz z  matematyki, w tym
wykorzystanie  wiadomości  i  umiejętności  z  tych  przedmiotów  w  zadaniach  osadzonych  
w kontekście historycznym i  przyrodniczym 

2) w części drugiej – wiadomości i umiejętności  z języka obcego nowożytnego

2. W klasie trzeciej gimnazjum przeprowadzany jest egzamin , obejmujący:

1) w  części  pierwszej  -   humanistycznej–  wiadomości  i  umiejętności  z  zakresu  języka
polskiego oraz zakresu historii i wos,

2) w  części  drugiej  -   matematyczno-przyrodniczej-wiadomości  i  umiejętności  z  zakresu
matematyki oraz zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii,

3) w części trzeciej- wiadomości i umiejętności z języka obcego  nowożytnego 

3. Sprawdzian i egzamin gimnazjalny mają charakter powszechny i obowiązkowy.

4. Sprawdzian  i egzamin przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej
Komisji Egzaminacyjnej.

5. Sprawdzian  trwa:  w  części   pierwszej   -80 min,   zawierającej  zestawy zadań  z  języka  polskiego
 i  matematyki  i  45  min  w  części  drugiej   w  przypadku  pracy  z  zestawem  z  języka  obcego
nowożytnego, z zastrzeżeniem ust.12 pkt.1

6. Sprawdzian  jest  przeprowadzany w jednym dniu.  Część  pierwsza  rozpoczyna się  o godzinie 9.00,
część druga o godzinie 11.45. 
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7. Egzaminu  gimnazjalny trwa : 60 min w przypadku pracy z zestawami z historii i wos, przedmiotów
przyrodniczych oraz  języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, rozszerzonym i 90 min.
w przypadku pracy  z zestawem z języka polskiego i matematyki, z zastrzeżeniem ust.12 pkt.3

8. Każda  część  egzaminu gimnazjalnego  jest  przeprowadzana  innego dnia.  Część pierwsza  egzaminu
każdego dnia rozpoczyna się o godz.9.00, część druga o godz. 11.00

9. W  czasie  trwania  sprawdzianu  lub  egzaminu  gimnazjalnego  każdy  uczeń  pracuje  przy  osobnym
stoliku. Stoliki  są ustawione w jednym kierunku,  w odległości  zapewniającej  samodzielność pracy
zdających. Na stolikach umieszczone są kartki z imieniem, nazwiskiem, trzyznakowym kodem ucznia
 i jego numerem PESEL.

10. W  danej  Sali  w  której  odbywa  się   sprawdzian/egzamin  w  widocznym  miejscu  dla  wszystkich
zdających umieszczony jest zegar i tablica/plansza do zapisania godziny rozpoczęcia i  zakończenia
danej części sprawdzianu/egzaminu.

11. W czasie trwania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego uczniowie nie powinni opuszczać sali. W
szczególnie  uzasadnionych  przypadkach,  przewodniczący  zespołu  nadzorującego  może  zezwolić
uczniowi na opuszczenie sali, po spełnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się
ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.

12. Dostosowanie  warunków  przeprowadzania  sprawdzianu,  egzaminu  gimnazjalnego  do  rodzaju
niepełnosprawności   lub  indywidualnych  potrzeb  rozwojowych  i  edukacyjnych  oraz  możliwości
psychofizycznych ucznia polega  na : 

1) Zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, wykorzystaniu odpowiedniego
sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych

2) Zapewnieniu  obecności  w  czasie  sprawdzianu/egzaminu  specjalisty  z  zakresu  danej
niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
jeżeli jest to niezbędne do uzyskania właściwego kontaktu z uczniem

3) Odpowiedniego  przedłużenia  czasu  przewidzianego  na  przeprowadzenie  sprawdzianu  lub
egzaminu

a)  W przypadku sprawdzianu:

Do 120 minut – w przypadku sprawdzianu z języka polskiego i matematyki

Do 70 minut – w przypadku sprawdzianu z języka obcego

b) W przypadku egzaminu gimnazjalnego:

Do  80   minut  –  w  przypadku  egzaminu  gimnazjalnego  z  historii  i   przedmiotów
przyrodniczych i języka obcego 

                                Do 135 min- w przypadku  egzaminu z języka polskiego i matematyki

13.  Do części drugiej sprawdzianu i części  trzeciej egzaminu gimnazjalnego uczeń przystępuje  z  tego
języka  obcego  nowożytnego,  którego  uczy  się  w  szkole  w  ramach   obowiązkowych  zajęć
edukacyjnych.

14. Część  trzecia  egzaminu  gimnazjalnego  jest  zdawana  na  poziomie  podstawowym  i  na  poziomie
rozszerzonym. Część trzecia egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym jest obowiązkowa
dla wszystkich uczniów, którzy w gimnazjum kontynuowali   naukę języka obcego na podbudowie
wymagań dla drugiego etapu edukacyjnego, 
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15. 15. Rodzice ucznia składają dyrektorowi, nie później niż do 30 września roku szkolnego, w którym
jest przeprowadzany sprawdzian i egzamin gimnazjalny, pisemną deklarację:

1) wskazującą język obcy nowożytny z którego uczeń przystąpi do:

a) części drugiej sprawdzianu- w przypadku gdy uczeń szkoły podstawowej uczy  się, jako
przedmiotu obowiązkowego więcej niż jednego języka obcego                  

b) części  trzeciej  egzaminu gimnazjalnego – w przypadku gdy uczeń chce  przystąpić  do
egzaminu na poziomie rozszerzonym a z powodu swoich  dysfunkcji jest z tego egzaminu
zwolniony,

c) części trzeciej egzaminu – o języku obcym nowożytnym , z którego uczeń   przystąpi do
części trzeciej egzaminu.

16. Rodzice( prawni opiekunowie) ucznia mogą złożyć dyrektorowi szkoły, nie później niż na 3 miesiące
przed terminem sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego pisemną informację o:

1) zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji

2) rezygnacji z przystąpienia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie  rozszerzonym
 -w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze 
względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim.

17. Uczeń  z  upośledzeniem  w  umysłowym  w  stopniu  lekkim  posiadający  orzeczenie  o  potrzebie
kształcenia specjalnego, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego na podbudowie dla 
II etapu edukacyjnego, są zwolnieni z obowiązku przystąpienia do części III egzaminu gimnazjalnego
na poziomie rozszerzonym.

18. Uczniowie o których mowa w ust.17 mogą na wniosek rodziców/prawnych opiekunów  przystąpić do
części III egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym.

19.  Deklarację, o której mowa w ust. 15 rodzice ( prawni opiekunowi) ucznia  składają na   piśmie nie
później  niż  do  dnia  30  września  roku  szkolnego,   w  którym  przeprowadzany   jest  egzamin
gimnazjalny.

20. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do sprawdzianu lub
egzaminu  w  warunkach  i  formie  dostosowanych  do  indywidualnych  potrzeb  psychofizycznych
 i edukacyjnych ucznia, na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

21. Opinia, o której mowa w ust.20 powinna być wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną ,
nie  później  niż  do  końca  września   roku  szkolnego,  w  którym  dla  ucznia  jest  przeprowadzany
sprawdzian lub egzamin gimnazjalny, ale nie wcześniej niż po ukończeniu I etapu edukacyjnego.

22. Opinię,  o  której  mowa w ust.20,  rodzice  (  prawni  opiekunowie)  ucznia  przedkładają  dyrektorowi
szkoły, w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian
i egzamin gimnazjalny.

23. Uczniowie  z  niepełnosprawnością  intelektualną  w  stopniu  głębokim  oraz  uczniowie  posiadający
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną
w stopniu  umiarkowanym lub znacznym nie przystępują do sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.

24. Uczniowie  ze sprzężonymi  niepełnosprawnościami,  posiadający  orzeczenie  o  potrzebie  kształcenia
specjalnego  może  być  zwolniony  z  obowiązku  przystąpienia  do  sprawdzianu  i  egzaminu
gimnazjalnego  przez  dyrektora  okręgowej  komisji  egzaminacyjnej  na  wniosek  rodziców  po
zaopiniowaniu przez dyrektora szkoły.
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25. Uczniowie  ze sprzężonymi  niepełnosprawnościami,  posiadający  orzeczenie  o  potrzebie  kształcenia
specjalnego, którzy z powodu swojej niepełnosprawności nie potrafią samodzielnie czytać lub pisać, są
zwolnieni z części trzeciej egzaminu gimnazjalnego. 

26. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu lub egzaminu w terminie określonym w harmonogramie
przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego- podstawowym, przystępuje do sprawdzianu
lub egzaminu w terminie dodatkowym.

27. Uczeń, który nie  przystąpił  do sprawdzianu/egzaminu w terminie dodatkowym – powtarza ostatnią
klasę odpowiednio szkoły podstawowej lub gimnazjum oraz przystępuje do sprawdzianu lub egzaminu
gimnazjalnego w następnym roku.

28. 28.Uczeń,  który  w  szczególnych  przypadkach  losowych  lub  zdrowotnych  nie  przystąpił  do
sprawdzianu w terminie podstawowym i dodatkowym może być zwolniony z obowiązku przystąpienia
do  sprawdzianu,  egzaminu  gimnazjalnego  lub  odpowiedniej  jego  części  przez  dyrektora  komisji
okręgowej na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły . dyrektor składa wniosek w porozumieniu 
z rodzicami.

29. Uczeń, który w danym roku szkolnym  przystąpił do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego, ale nie
uzyskał  świadectwa  ukończenia  szkoły  i  w  następnym roku  powtarza  ostatnią  klasę  odpowiednio
szkoły podstawowej lub gimnazjum, przystępuje ponownie do odpowiednio sprawdzianu lub egzaminu
gimnazjalnego w tym roku szkolnym, w którym powtarza ostatnia klasę.

30. W przypadku zwolnienia ze sprawdzianu lub części egzaminu gimnazjalnego w zaświadczeniu zamiast
wyniku wpisuje się odpowiednio ,, zwolniony” lub ,,zwolniona” 

31. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu 
wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych 
sprawdzianem lub egzaminem gimnazjalnym, są zwolnieni:

1) w przypadku uczniów szkoły podstawowej – z odpowiedniej części sprawdzianu;

2) w  przypadku  uczniów  gimnazjum-  z  danego  zakresu  odpowiedniej  części  egzaminu
gimnazjalnego, a w przypadku języka obcego nowożytnego – z części trzeciej tego egzaminu.

32. Zwolnienie,  o  którym  mowa  w  ust.31.  następuje  na  podstawie  zaświadczenia  stwierdzającego
uzyskanie  przez  ucznia  tytułu  odpowiednio  laureata  lub  finalisty.  Zaświadczenie  przedkłada  
się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

33. Zwolnienie,  o  którym mowa w ust.31,  z  odpowiedniej  części  sprawdzianu  albo z  danego zakresu
części  pierwszej  lub z danego zakresu części drugiej egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z
uzyskaniem  z  danej  części  sprawdzianu  lub  danego  zakresu  odpowiedniej  części  egzaminu
gimnazjalnego najwyższego wyniku.

34. Zwolnienie, o którym mowa w ust.31, z części trzeciej egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne
 z uzyskaniem z tej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku na poziomie podstawowym
 i rozszerzonym.

35. W przypadku, gdy uczeń uzyskał tytuł laureata lub finalisty, o których mowa w ust.31, z innego języka
obcego nowożytnego niż ten, który zadeklarował odpowiednio w części  drugiej  sprawdzianu albo  
w części trzeciej egzaminu gimnazjalnego, dyrektor szkoły na wniosek rodziców ucznia, złożony nie
później  niż  na  2  tygodnie  przed  terminem  sprawdzianu  lub  egzaminu  gimnazjalnego,  informuje
komisję okręgową o zmianie języka obcego nowożytnego, jeżeli uczeń uczy się tego języka obcego 
w szkole w ramach  obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

36. Za  organizację  i  przebieg  sprawdzianu  lub  egzaminu  gimnazjalnego  w   szkole  odpowiada
przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły.
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37. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na 2 miesiące przed terminem
sprawdzianu  lub  egzaminu  gimnazjalnego,  może  powołać  zastępcę  przewodniczącego  spośród
nauczycieli zatrudnionych w szkole.  

38. Jeżeli  przewodniczący i  jego zastępca z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn nie mogą
wziąć udziału w sprawdzianie lub egzaminie gimnazjalnym, dyrektor okręgowej komisji  powołuje  
w zastępstwie innego nauczyciela zatrudnionego w szkole.   

39. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego : 

1) przygotowuje listę uczniów przystępujących do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego.

               Listę uczniów przesyła w formie elektronicznej dyrektorowi komisji okręgowej, w terminie

2) nadzoruje przygotowanie sal, w których będzie przeprowadzany sprawdzian lub egzamin 

gimnazjalny

3) powołuje pozostałych członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na miesiąc
przed terminem sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego

4) powołuje, spośród członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego, zespoły nadzorujące  przebieg
sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego oraz wyznacza przewodniczących tych zespołów

5) informuje uczniów o warunkach przebiegu sprawdzianu lub egzaminu 

6) nadzoruje przebieg sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego

7) przedłuża czas trwania sprawdzianu lub egzaminu dla uczniów, o których mowa  w ust.12

8) sporządza wykaz uczniów, którzy nie przystąpili do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego albo
przerwali sprawdzian lub egzamin oraz niezwłocznie po zakończeniu sprawdzianu  przekazuje ten
wykaz dyrektorowi okręgowej komisji

9) zabezpiecza,  po  zakończeniu  sprawdzianu  lub  egzaminu  gimnazjalnego,  zestawy  zadań  i  kart
odpowiedzi uczniów i niezwłocznie dostarcza je do miejsca wskazanego przez dyrektora komisji
okręgowej

10) nadzoruje  prawidłowe  zabezpieczenie  pozostałej  dokumentacji  dotyczącej  przygotowania  
i przebiegu sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego.

40. Przewodniczący  szkolnego  zespołu  egzaminacyjnego,  w  obecności  innego  członka  tego  zespołu
odbiera przesyłki zawierające pakiety z zestawami zadań i kartami odpowiedzi  i  sprawdza, czy nie
zostały  one  naruszone,  a  następnie  sprawdza  czy  zawierają  wszystkie  materiały  niezbędne  do
przeprowadzenia sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego.

41. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przechowuje i zabezpiecza wszystkie materiały
niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu i egzaminu.

42. W przypadku  stwierdzenia,  ze  przesyłki  z  pakietami  egzaminacyjnymi  zostały  naruszone  lub  nie
zawierają  wszystkich  materiałów  niezbędnych  do  przeprowadzenia  sprawdzianu  lub  egzaminu
gimnazjalnego niezwłocznie powiadamia o tym dyrektora komisji okręgowej. 

43. W przypadku gdy sprawdzian  lub egzamin  maja być przeprowadzone w kilku salach, przewodniczący
szkolnego zespołu egzaminacyjnego powołuje zespoły nadzorujące przebieg sprawdzianu lub danej
części  egzaminu w poszczególnych  salach.  Zadaniem zespołu  nadzorującego  jest  w szczególności
zapewnienie uczniom samodzielnej pracy.

44. W skład  zespołu nadzorującego wchodzą co najmniej 2 osoby, w tym:   

1) nauczyciel zatrudniony w szkole, który pełni funkcję przewodniczącego zespołu;
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2)  jeden nauczyciel zatrudniony w innej szkole.

45. W przypadku gdy w sali jest więcej niż 25 uczniów, liczbę członków zespołu nadzorującego   zwiększa
się o jednego nauczyciela na każdych kolejnych 20 uczniów.

46. W przypadku egzaminu gimnazjalnego w skład zespołu nadzorującego nie może wchodzić wychodzić:

1) w części pierwszej i części drugiej- nauczyciel zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany
dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego;

2) w części trzeciej- nauczyciele języka obcego nowożytnego, z którego jest przeprowadzany egzamin
gimnazjalny.

47. W przypadku sprawdzianu w skład zespołu nadzorującego mogą wchodzić nauczyciele  wszystkich
zajęć edukacyjnych, również tych , z zakresu których jest przeprowadzana dana część sprawdzianu
oraz wychowawcy zdających.

48. Jeżeli przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego z powodu choroby lub z innych przyczyn
nie  może  wziąć  udziału  w sprawdzianie  lub  egzaminie  gimnazjalnym,  przewodniczący  szkolnego
zespołu egzaminacyjnego powołuje w zastępstwie innego nauczyciela zatrudnionego w danej lub innej
szkole, który spełnia wymagania określone odpowiednio w ust. 36 i 37.

49. Wyniki sprawdzianu są wyrażone w procentach i obejmują:

1) wyniki z części pierwszej, z wyszczególnieniem wyniku z  języka polskiego i matematyki

2) wyniku z części drugiej – z  języka obcego nowożytnego

50. Wyniki egzaminu gimnazjalnego są wyrażone w procentach i na skali centylowej dla zadań z zakresu:

1) języka polskiego;

2) historii i wiedzy o społeczeństwie;

3) matematyki;

4) przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii;

5) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym;

6) języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym.

        

51. Wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego wyrażone w procentach ustala komisja okręgowa na
podstawie liczby punktów:

1) ustalonych przez egzaminatorów oraz

2) ustalonych  na  podstawie  elektronicznego  odczytu  karty  odpowiedzi-  w  przypadku
wykorzystywania czytnika elektronicznego.

52. Wyniki w skali centylowej ustala  Komisja Centralna na podstawie wyników ustalonych przez komisje
okręgowe.

53. Wyniki  sprawdzianu i egzaminu ustalone przez komisje okręgowe są ostateczne i nie  służy na nie
skarga do sądu administracyjnego.

54. Wyniki  sprawdzianu  lub  egzaminu  gimnazjalnego  nie  wpływają  na  ukończenie  szkoły.  Wyników
sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.
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55. Wyniki  sprawdzianu  i  egzaminu  gimnazjalnego  oraz  zaświadczenia  o  szczegółowych  wynikach
sprawdzianu lub egzaminu dla każdego ucznia komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż
na 7 dni  przed zakończeniem zajęć dydaktyczno- wychowawczych. 

56. Zaświadczenie,  o którym mowa w ust. 46  dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom
wraz ze świadectwem ukończenia szkoły.

57. W przypadku:

1) stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia lub

2) wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego,
lub

3) zakłócenia przez  ucznia prawidłowego przebiegu  odpowiedniej  części  sprawdzianu  lub danego
zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w sposób utrudniający pracę
pozostałym uczniom- przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia
odpowiednia  część  sprawdzianu  lub  dany  zakres  albo  poziom  odpowiedniej  części  egzaminu
gimnazjalnego  tego  ucznia.  Informację  o  przerwaniu  i  unieważnieniu  odpowiedniej  części
sprawdzianu  lub  danego  zakresu  albo  poziomu  odpowiedniej  części  egzaminu  gimnazjalnego
ucznia zamieszcza się w protokole przebiegu.

58. W  przypadku  stwierdzenia  podczas  sprawdzania  pracy  niesamodzielnego  rozwiązywania  zadań
zawartych w zestawie zadań przez ucznia dyrektor okręgowej komisji, w porozumieniu z dyrektorem
Komisji  Centralnej,  unieważnia  odpowiednia  część  sprawdzianu  lub  dany  zakres  albo  poziom
odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego tego ucznia.

59. Przepis  ust.  59  stosuje  się  również  w  przypadku  stwierdzenia  podczas  sprawdzania  pracy  ucznia
występowania  w jego  pracy  jednakowych  sformułowań wskazujących  na  udostępnienie  rozwiązań
innemu uczniowi lub korzystanie z rozwiązań innego ucznia.

60.  Dyrektor komisji okręgowej przekazuje dyrektorowi szkoły oraz, za jego pośrednictwem, rodzicom
ucznia, któremu zostały unieważnione odpowiednia część sprawdzianu lub dany zakres albo poziom
odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, pisemna informację o przyczynach unieważnienia.

61. W przypadku  unieważnienia  uczniowi  odpowiedniej  części  sprawdzianu  lub  danego  zakresu  albo
poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego uczeń przystępuje ponownie do odpowiedniej
części sprawdzianu lub do danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego
w  dodatkowym  terminie  ustalonym  w  harmonogramie  przeprowadzania  sprawdzianu  i  egzaminu
gimnazjalnego.

62. Jeżeli w trakcie ponownego przeprowadzania odpowiedniej części sprawdzianu lub danego zakresu
albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego:

1) stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia lub

2)  wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego,
lub

3) zakłócenia przez  ucznia prawidłowego przebiegu  odpowiedniej  części  sprawdzianu  lub danego
zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w sposób utrudniający pracę
pozostałym uczniom- przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia
odpowiednia  część  sprawdzianu  lub  dany  zakres  albo  poziom  odpowiedniej  części  egzaminu
gimnazjalnego  tego  ucznia.  Informację  o  przerwaniu  i  unieważnieniu  odpowiedniej  części
sprawdzianu  lub  danego  zakresu  albo  poziomu  odpowiedniej  części  egzaminu  gimnazjalnego
ucznia zamieszcza się w protokole przebiegu.
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63. W  przypadku  stwierdzenia  podczas  sprawdzania  pracy  niesamodzielnego  rozwiązywania  zadań
zawartych w zestawie zadań przez ucznia dyrektor okręgowej komisji, w porozumieniu z dyrektorem
Komisji  Centralnej,  unieważnia  odpowiednia  część  sprawdzianu  lub  dany  zakres  albo  poziom
odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego tego ucznia.

64. W przypadkach,  o  których  mowa w ust.  63  i  64,  w zaświadczeniach  o  szczegółowych  wynikach
odpowiednio sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego danego ucznia, w miejscach przeznaczonych
na  wpisanie  wyników  uzyskanych  z  odpowiedniej  części  sprawdzianu  lub  danego  zakresu  albo
poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, wpisuje się ,,0%”

65.  Uczeń, może, w terminie do 2 dni od dnia przeprowadzenia odpowiedniej części sprawdzianu, danego
zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, zgłosić zastrzeżenia do dyrektora
komisji okręgowej, jeżeli uzna, ze w trakcie sprawdzianu albo egzaminu zostały naruszone przepisy
dotyczące jego przeprowadzania.

66. Dyrektor OKE rozpatruje zastrzeżenia, o których mowa w ust.65 w terminie 7 dni od ich otrzymania i
informuje pisemnie ucznia lub jego rodziców o wyniku rozstrzygnięcia.

67. Uczeń  lub  jego  rodzic  w  terminie  3  dni  roboczych  od  dnia  otrzymania  informacji  o  wyniku
rozstrzygnięcia, o którym mowa w ust.66 może wnieść do dyrektora CKE, za pośrednictwem dyrektora
OKE, zastrzeżenia do rozstrzygnięcia dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

68. Dyrektor  CKE rozpatruje  zastrzeżenia,  o  których  mowa  w  ust.  67  w terminie  7  dni  od  dnia  ich
wniesienia.  Rozstrzygnięcie  dyrektora  jest  ostateczne  i  nie  służy  na  nie  skarga  do  sądu
administracyjnego.

69. W razie  stwierdzenia  naruszenia  przepisów  dotyczących  przeprowadzania  sprawdzianu,  egzaminu
gimnazjalnego,  na  skutek  zastrzeżeń,  o  których  mowa  w  ust.56,  lub  z  urzędu,  dyrektor  komisji
okręgowej,  w  porozumieniu  z  dyrektorem  Komisji  Centralnej,  może  unieważnić  daną  część
sprawdzianu, dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego i zarządzić ich
ponowne przeprowadzenie, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik sprawdzianu albo egzaminu.
Unieważnienie  może  nastąpić  w  stosunku  do  wszystkich  uczniów,  a  także  w  stosunku  do
poszczególnych uczniów.

70. W przypadku,  o  którym mowa w ust.57,  komisja  okręgowa,  za  pośrednictwem  dyrektora  szkoły,
przekazuje uczniom lub absolwentom, którym unieważniono odpowiednio sprawdzian lub egzamin,
pisemną informację o przyczynach unieważnienia.

71. Termin  ponownego  sprawdzianu  lub  egzaminu,  o  którym mowa w ust.  57  i  58  ,  ustala  dyrektor
Komisji Centralnej.

Dokumentacja dotycząca oceniania, klasyfikowania, promowania

§ 59
1. Szkoła prowadzi następującą dokumentację stwierdzająca przebieg nauki ucznia:

1) dziennik lekcyjny;

2) arkusz ocen;

3) protokoły zebrań rady pedagogicznej;

4) protokoły: egzaminów poprawkowych, odwołania od trybu ustalania oceny z zajęć edukacyjnych 
 i oceny zachowania, egzaminów klasyfikacyjnych;

5) uchwały rady pedagogicznej dotyczące klasyfikowania, promowania uczniów i ukończenia szkoły.

- 91 -



Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej

 

2. Dokumentację  przebiegu  nauczania  stanowią  także pisemne prace  kontrolne  i  egzaminacyjne  oraz
zezwolenia na indywidualny tok lub program nauki.

3. Przedszkole/Szkoła  dla  każdego  oddziału  prowadzi  dziennik  zajęć  przedszkola/dziennik  lekcyjny,  
w którym dokumentuje się przebieg nauczania w danym roku szkolnym.

4. Do dziennika lekcyjnego/zajęć przedszkola wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona
uczniów,  daty  i  miesiące  ich  urodzenia  oraz  adresy  zamieszkania,  imiona  i  nazwiska
rodziców/prawnych  opiekunów  i  adresy  ich  zamieszkania,  tygodniowy  plan  zajęć  edukacyjnych,
oznaczenie  realizowanych  programów  nauczania  zawartych  w zestawie  programów  nauczania  dla
danego oddziału oraz imiona i nazwiska nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia edukacyjne.

5. W dzienniku lekcyjnym / zajęć przedszkola wpisuje się również obecność uczniów na poszczególnych
zajęciach  edukacyjnych  oraz  tematy  przeprowadzonych  zajęć,  oceny  uzyskane  przez  uczniów  
z  poszczególnych  zajęć  edukacyjnych,  oceny  zachowania.  Przeprowadzenie  zajęć  edukacyjnych
nauczyciel potwierdza podpisem.

6. W  dzienniku  lekcyjnym  /  zajęć  przedszkola  można  też  wpisywać  przeprowadzone  obserwacje
 i kontrole, odnotowywać tematy i terminy wyjazdów, spotkań z rodzicami.

7. Szkoła  prowadzi  dziennik  zajęć  w  świetlicy,  w  którym  dokumentuje  się  zajęcia  prowadzone  
z uczniami w danym roku szkolnym.

8. Do dziennika zajęć świetlicowych wpisuje się plany pracy świetlicy na dany rok szkolny, imiona i
nazwiska  uczniów  korzystających  za  świetlicy  oraz  klasę  do  której  uczęszczają  a  także  tematy
przeprowadzonych  zajęć,  oraz  odnotowuje  się  obecności  uczniów  na  poszczególnych  zajęciach.
Przeprowadzenie zajęć wychowawczych w świetlicy nauczyciel potwierdza podpisem.

9. Przedszkole/szkoły  prowadza  odpowiedni  dzienniki  zajęć  specjalistycznych  i  dydaktyczno-
wyrównawczych  oraz  innych  zajęć,  które  nie  są  wpisywane  odpowiednio  do  dziennika  zajęć
przedszkola/dziennika lekcyjnego.

10. Do dzienników zajęć  o  których  mowa w ust.  9  wpisuje  się  w porządku  alfabetycznym nazwiska
 i imiona odpowiednio uczniów lub wychowanków, indywidualny program pracy z uczniami, program
pracy grupy, tematy przeprowadzonych zajęć, ocenę postępów i wnioski dotyczące dalszej pracy oraz
odnotowuje się obecności uczniów lub wychowanków na zajęciach.

11. Nauczyciele prowadzą dzienniki realizowanych w szkole zajęć i czynności, o których mowa w art. 42
ust.2- ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela. Do dziennika wpisuje się imiona i nazwiska
uczniów,  daty  oraz  tematy  przeprowadzonych  zajęć  lub  czynności,  liczbę  godzin  tych  zajęć  lub
czynności oraz odnotowuje się obecności uczniów z zastrzeżeniem ust.6.

12. Przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza podpisem.

13. Jeżeli w ramach zajęć, o których mowa w ust. 11 nauczyciel realizuje zajęcia opieki świetlicowej,  
to do dziennika zajęć w świetlicy wpisuje tematy przeprowadzonych zajęć i odnotowuje obecności
uczniów na poszczególnych godzinach zajęć oraz dodatkowo odnotowuje, , że przeprowadzenie tych
zajęć stanowi realizację zajęć i czynności, o których mowa w art.42 ust.2 ustawy z dnia 26 stycznia
1982r.- Karta Nauczyciela. Przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza podpisem.

14. Szkoła prowadzi dla każdego ucznia przez okres jego nauki w szkole arkusz ocen. Zapisów w arkuszu
ocen  dokonuje  się  na  podstawie  danych  zawartych  w  księdze  uczniów,  w  dzienniku  lekcyjnym,
protokołach egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych, protokołach sprawdzianów wiadomości i
umiejętności,  protokołach z prac komisji powołanej  w celu ustalenia rocznej  oceny klasyfikacyjnej
zachowania,  protokołach zebrań rady pedagogicznej,  informacji  o wynikach sprawdzianu/egzaminu
albo o zwolnieniu odpowiednio ze sprawdzianu/egzaminu przez dyrektora OKE.
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15. Nauczyciel  wypełniający arkusz ocen ucznia potwierdza podpisem zgodność wpisów z dokumentami,
na podstawie, których ich dokonano.

16. Osobą  wypełniającą  arkusz  jest  wychowawca.  Wychowawca  wpisuje  do  arkuszy  oceny
 z poszczególnych przedmiotów i ocenę zachowania.

17. W arkuszach ocen wpisuje się wyniki klasyfikacji rocznej i końcowej. W rubrykach przeznaczonych na
wpisanie wyników klasyfikacji semestralnej wstawia się poziomą kreskę.

18. Podstawą wpisu o klasyfikowaniu, promowaniu  lub ukończeniu przez ucznia szkoły jest uchwała rady
pedagogicznej, której datę wpisuje się do arkusza ocen.

19. Oceny z  zajęć edukacyjnych,  ocenę  z zachowania ,  klasę i  miesiąc urodzenia   ucznia  wpisuje się
słowami w pełnym brzmieniu.

20. W rubrykach niewypełnionych wpisuje się poziomą kreskę, a w przypadku zwolnienia ucznia z zajęć
edukacyjnych wpisuje się ,, zwolniony”, ,, zwolniona”.

21. W arkuszach ocen zamieszcza się też adnotację o:

1) ukończenia szkoły i  duplikatu świadectwa wydaniu świadectwa;

2) udzieleniu zezwoleniu na indywidualny tok lub program nauki;

3) wydłużenia etapu edukacji;

4) sporządzeniu odpisu arkusza  ocen oraz wpisuje się datę i  przyczynę opuszczenia szkoły przez
ucznia.

22.   22.  W  przypadku  przejścia  ucznia  do  innej  szkoły  przesyła  się  do  tej  szkoły  lub  wydaje  za
potwierdzeniem rodzicom/prawnym opiekunom albo pełnoletniemu uczniowi odpis arkusza ocen lub
potwierdzoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem kopię arkusza ocen.

23. 23.Pomyłka  w  arkuszu  ocen  musi  być  sprostowana  przez  nauczyciela  wpisującego  ocenę,
potwierdzona jego własnoręcznym podpisem ( kolorem czerwonym) oraz opatrzona pieczęcią okrągłą.

24. Świadectwa szkolne wypisują wychowawcy.

25. W  świadectwach  ukończenia  szkoły,  w  części  dotyczącej  wyników  klasyfikacji  końcowej
przeznaczonej na wpisanie zajęć edukacyjnych, wpisuje się obowiązkowe zajęcia edukacyjne i oceny
roczne  uzyskane  w  klasie  programowo  najwyższej.  W  świadectwach  wpisuje  się  również  te
obowiązkowe  zajęcia  edukacyjne  i  uzyskane  z  nich  oceny  roczne,  z  których  nauka,  zgodnie  ze
szkolnym planem nauczania, zakończyła się w klasie programowo niższej.

26. Świadectwo szkolne promocyjne stwierdzające uzyskanie promocji do klasy programowo wyższej  
z  wyróżnieniem otrzymuje uczeń,  który w wyniku klasyfikacji  rocznej  uzyskał  z obowiązkowych  
i dodatkowych zajęć edukacyjnych lub religii/ etyki średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej
bardzo dobrą ocenę zachowania.

27. Uczeń kończy szkołę podstawową/gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej
uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo
dobrą ocenę z zachowania.

28. W części świadectwa dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia odnotowuje się;

1) uzyskane wysokie miejsca  indywidualnie lub zespołowo nagradzane lub honorowane wysokim
tytułem w konkursach wiedzy, artystycznych, sportowych organizowanych przez kuratora oświaty
albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty

2) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowiska
szkolnego
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Wpisów dokonuje się na podstawie przedstawionych dyplomów i zaświadczeń, których kserokopie
włącza się do arkusza ocen. Na świadectwie ukończenia szkoły umieszcza się wpisy dotyczące
szczególnych osiągnięć ucznia, biorąc pod uwagę cały okres nauki.

29.  Świadectwa szkolne wypisuje się  bez poprawek,  pismem ręcznym lub komputerowym. Nazwisko
 i  miesiąc  urodzenia  ucznia,  Pesel,  klasę,  oceny  z  zajęć  edukacyjnych,  ocenę  z  zachowania  oraz
miesiąc wystawienia świadectwa wpisuje się słowami w pełnym brzmieniu, bez stosowania skrótów.
Jako  datę  wystawienia  świadectwa  przyjmuje  się  datę  zakończenia  rocznych  zajęć  dydaktyczno
-wychowawczych.

30. W przypadku utraty oryginału świadectwa lub zaświadczenia absolwent może wystąpić odpowiednio
do szkoły lub okręgowej komisji, która wydała ten dokument, z pisemnym wnioskiem o wystawienie
duplikatu świadectwa lub zaświadczenia.

31. Szkoła  lub  komisja  okręgowa  sporządza  duplikat  świadectwa  lub  zaświadczenia  na  podstawie
dokumentacji przebiegu nauczania albo przebiegu sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego.

32. Nie dokonuje się sprostowań w treści świadectw i zaświadczeń. Świadectwo ukończenia szkoły lub
zaświadczenie zawierające błędy lub omyłki podlega wymianie.

Ewaluacja

§ 60

1. Wewnątrzszkolne zasady oceniania podlegają ewaluacji.

2. Ewaluacji wewnątrzszkolnych zasad oceniania dokonuje powołany do tego celu przez dyrektora szkoły
zespół nauczycieli.

3. O wynikach pracy zespołu rada pedagogiczna  jest  informowana nie rzadziej  niż raz w ciągu roku
szkolnego.

4. Rada pedagogiczna ma prawo do wnoszenia zmian do wewnątrzszkolnych  zasad oceniania i do ich
modyfikacji.

§ 61

1. W sprawach  nieuregulowanych  szkolnymi  zasadami  oceniania  zastosowanie  mają  obowiązujące
przepisy prawa.
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Rozdział 8
PROCEDURY ROZSTRZYGANIA SPORÓW

§62

 
1. Wszystkie organy szkoły współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia , wychowania i opieki dzieci

 i młodzieży oraz rozwiązywania wszystkich istotnych problemów zespołu.

2. W przypadku wytworzenia się sytuacji konfliktowej między organami zespołu lub wewnątrz  niego,
dyrektor  zespołu  jest  zobowiązany  do  zbadania  sytuacji  konfliktowej  i  zaproponowania  spotkania
mediacyjnego umożliwiającego konstruktywne rozwiązanie sporu.

3. W przypadkach, gdy  konflikt dotyczy dyrektora, jego obowiązki, o których mowa w ust.2 przejmuje
wicedyrektor.

4. Rozstrzyganie sporów i konfliktów miedzy dyrektorem a nauczycielem:

1) spotkanie  stron,  zwoływane  przez  wicedyrektora  -  próba  polubownego  złagodzenia  konfliktu  
w drodze negocjacji i wzajemnego poszanowania;

2) termin spotkania ustalany jest wspólnie, nie później jednak niż 3 dni od zaistnienia konfliktu;

3) na wniosek którejś  ze stron możliwe jest  zaproszenie  na spotkanie   zainteresowanych członka
związków zawodowych;

4) wicedyrektor  sporządza  protokół  zawierający postanowienia końcowe i przedstawia do podpisu
zainteresowanym stronom;

5) stronom przysługuje prawo pisemnego odwołania do organu nadzoru pedagogicznego w  terminie
7 dni od daty spotkania.

5. Rozstrzyganie sporów między  dyrektorem a uczniem:

1) spotkanie obu stron  w obecności wychowawcy lub pedagoga, a jeśli istnieje taka konieczność
- rodziców  ucznia;

2) spór rozstrzyga się na  polubownym posiedzeniu;

3) termin spotkania wyznaczany jest  przez dyrektora szkoły  w terminie nie dłuższym niż 3 dni  
od zaistniałego konfliktu;

4) wicedyrektor  sporządza protokół zawierający postanowienia końcowe i przedstawia do podpisu
zainteresowanym  stronom  oraz  pedagogowi,  wychowawcy  i  rodzicom  /  prawnym  opiekunom
ucznia;

5) rodzicom/  prawnym opiekunom przysługuje  prawo  pisemnego  odwołania   do  organu  nadzoru
pedagogicznego w terminie 7 dni od daty   spotkania.

6. Rozstrzyganie sporów między dyrektorem a rodzicem:

1) spotkanie obu stron , próba polubownego złagodzenia konfliktu;
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2) posiedzenie  komisji , w skład której wchodzą: przewodniczący Rady Rodziców  (przewodniczący
komisji),  przedstawiciel  związków  zawodowych  wskazany  przez  prezesa  ogniska,  nauczyciel
wskazany przez dyrektora i rodzic wskazany przez rodzica;

3) termin spotkania wyznacza dyrektor, nie później jednak niż 3 dni od zaistnienia sporu; 

4) wicedyrektor  sporządza  protokół  zawierający  postanowienia  końcowe  i  daje  do  podpisu
zainteresowanym stronom;

5) stronom przysługuje prawo odwołania do organu prowadzącego.                    

7. Rozstrzyganie sporów między nauczycielem a rodzicem:

1) rozmowa wyjaśniająca obu stron w obecności dyrektora/ wicedyrektora;

2) termin wyznacza dyrektor, nie później niż 3 dni od daty zaistniałego sporu;

3) jeśli problem nie zostanie polubownie rozwiązany, strony wnoszą pisemną skargę do dyrektora
szkoły;

4) dyrektor szkoły w   terminie 2 tygodni od daty wpłynięcia pisemnej skargi zbiera komisję w skład
której  wchodzą:  dyrektor/  wicedyrektor  (przewodniczący  komisji),  przewodniczący  Rady
Rodziców,  członek  związków zawodowych  wskazany  przez  prezesa  ogniska,  rodzic  wskazany
przez rodzica, nauczyciel wskazany przez nauczyciela;

5) protokół z postanowieniami końcowymi zostaje przedstawiony zainteresowanym;

6) stronom przysługuje prawo odwołania się do organu prowadzącego.

8. Rozstrzyganie spraw spornych i konfliktów między nauczycielem  a uczniem:

1) rozmowa wyjaśniająca w obecności wychowawcy;

2) jeżeli stroną konfliktu jest wychowawca, na spotkaniu obecny jest pedagog szkolny; 

3) zaistniałe  zdarzenie  zostaje  odnotowane  przez  wychowawcę/  nauczyciela  lub  pedagoga   
w dzienniczku uwag;

4) rodzic/ prawny opiekun  własnoręcznym podpisem poświadcza zapoznanie się z treścią uwagi;

5) w  sytuacji   konfliktu dłuższego niż 3 dni,  zostaje powiadomiony  dyrektor szkoły;

6) dyrektor  szkoły  decyduje  lub  nie  o  wezwaniu  rodziców/  prawnych  opiekunów  do  szkoły.  
W przypadku wezwania rodziców/ prawnych opiekunów  prowadzi postępowanie wyjaśniające,
zmierzające do polubownego złagodzenia sporu;

7) W przypadku braku  rezultatów i  nadal  trwającego konfliktu dyrektor  szkoły w porozumieniu  
z  wychowawcą w ciągu  2  tygodni  od zgłoszenia  może zawiadomić  policję  lub sąd rodzinny
 i podczas rozmowy z nauczycielem w obecności wicedyrektora  może udzielić nauczycielowi
upomnienia .

9. Rozstrzyganie konfliktów między uczniem a uczniem: 

1) niezwłoczne powiadomienie wychowawcy lub pedagoga szkolnego;

2) ocena sytuacji i podjęcie decyzji o zawiadomieniu dyrektora;

3) ustalenie okoliczności sporu w  toku indywidualnych rozmów z uczestnikami zajścia;

4) w przypadku :agresji  fizycznej  ,  psychicznej,  kradzieży  Koordynator  do spraw bezpieczeństwa
sporządza  notatkę   z zajścia; 

5) pedagog/ wychowawca podejmuje decyzję o powiadomieniu  rodziców/ prawnych opiekunów;
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6) decyzja wychowawcy o zastosowaniu kary wynikającej z Regulaminu Szkoły;

7) w szczególnych przypadkach dyrektor / pedagog informuje o zdarzeniu policję lub sąd rodzinny.
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Rozdział  9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§63

1. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującym prawem.

2. Zespół prowadzi gospodarkę finansową   zgodnie z obowiązującym prawem

§64

1. Statut Zespołu obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności szkolnej:   uczniów,
rodziców i nauczycieli.

§ 65

1. Niniejszy Statut może być zmieniony w drodze uchwały Rady Pedagogicznej. 

2. Rada  Pedagogiczna  przygotowuje  projekt  zmian  Statutu  i  przedstawia  do  uchwalenia  Radzie
Pedagogicznej.

3. Uchwalenie zmian następuje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.

§ 66

4. Regulaminy organów szkoły   muszą być zgodne z postanowieniami Statutu i obowiązującym prawem.

5. Sprawy nieujęte w niniejszym Statucie regulowane są odrębnymi przepisami prawa, a w szczególności
ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. z późniejszymi zmianami, w części dotyczącej
szkół publicznych i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.
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Rozdział 10
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

§ 67

1. Niniejszy  Statut  może  być  znowelizowany  poprzez  wprowadzenie  zmian  do statutu  lub  w formie
ujednoliconego  tekstu,; trzecia zmiana skutkuje wprowadzeniem znowelizowanego, ujednoliconego
tekstu

2. Ujednolicony, znowelizowany tekst Statutu uchwaliła Rada Pedagogiczna w dniu 12.03.2015 r.

3. Z dniem wejścia w życie niniejszego Statutu, traci moc: Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego z
dnia 2.10.2012r. ze zmianami.
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ZAŁĄCZNIKI
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Załącznik nr 1

            Sztandar Szkoły Podstawowej
             im. Witolda Zglenickiego w Woli Kiełpińskiej

Opis sztandaru

Sztandar  szkoły  podstawowej  stanowi  kwadratowy  płat  o  wymiarach  95x  98cm.  Płat  sztandaru
wykonany  jest  z  jedwabnego  adamaszku  i  obszyty  złotymi  frędzlami,  z wyjątkiem  boku
przylegającego  do  drzewca,  do  którego  zamocowane  są  metalowe  uchwyty.  Drzewce  sztandaru
wykonane z drewna składają  się z dwóch części skręcanych na gwint i złączonych metalową tuleją.
Górny koniec drzewca zwieńcza głowica - orzeł wykonany ze srebrzonego mosiądzu, dolny koniec
drzewca posiada metalową stopkę. 

Awers  sztandaru jest koloru białego.  W centralnej  części  znajduje się wyhaftowane logo szkoły-
stylizowana wieża wiertnicza na tle „kaganka oświaty”. Nad logo widnieje napis wyszyty złotymi
literami   -  SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WITOLDA ZGLENICKIEGO, pod znakiem widnieje
napis W WOLI KIEŁPIŃSKIEJ.

Rewers  sztandaru jest  biało-czerwony. W górnej jego części  znajduje się  godło Rzeczypospolitej
Polskiej - Orzeł Biały według wzoru urzędowego. Orzeł wykonany jest haftem wypukłym w kolorze
srebrnym (szychem) i złotym (korona, dziób i szpony). 
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Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej

 

Logo Szkoły Podstawowej
im. Witolda Zglenickiego w Woli Kiełpińskiej

Opis logo

Logo -   znak,  który  wyróżnia  szkołę  składa  się  z  kompozycji  stylizowanej  wieży  wiertniczej  i
otwartej księgi. Wieża symbolizuje dokonania  Patrona - geologa, górnika Witolda Zglenickiego, zaś
księga – naukę.
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Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej

 

Załącznik nr  2

       Sztandar Gimnazjum
         im. Witolda Zglenickiego w Woli Kiełpińskiej

Opis sztandaru

Sztandar gimnazjum stanowi kwadratowy płat o wymiarach 77x77cm . Płat sztandaru wykonany jest
z jedwabnego rypsu i obszyty złotymi frędzlami, z wyjątkiem boku przylegającego do drzewca, do
którego zamocowane są metalowe uchwyty. Drzewce sztandaru wykonane z drewna. Składa się z
dwóch części skręcanych na gwint i złączonych metalową tuleją. Górny koniec drzewca zwieńcza
głowica  -  orzeł  wykonany  ze  srebrzonego  mosiądzu,  dolny  koniec  drzewca  posiada  metalową
stopkę. Na górnej części drzewca są nabite pamiątkowe gwoździe w formie metalowych plakietek. 

Awers  sztandaru jest koloru niebieskiego. W centralnej części znajduje się wyhaftowany czarno –
biały portret patrona szkoły – Witolda Zglenickiego. Nad postacią patrona widnieje napis wyszyty  w
półkolu złotymi literami  - GIMNAZJUM IM. WITOLDA ZGLENICKIEGO, pod postacią widnieje
napis  - W WOLI KIEŁPIŃSKIEJ.

Rewers  sztandaru  jest  biało-czerwony.  W centralnej   części  znajduje  się  godło Rzeczypospolitej
Polskiej - Orzeł Biały według wzoru urzędowego. Orzeł wykonany jest haftem wypukłym w kolorze
srebrnym (szychem) i złotym (korona, dziób i szpony).   
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Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej

 

Logo Gimnazjum
im. Witolda Zglenickiego w Woli Kiełpińskiej

Opis logo

Logo -  znak, który wyróżnia szkołę składa się z kompozycji stylizowanej wieży wiertniczej i lampki
oliwnej – „kaganka oświaty”. Wieża symbolizuje dokonania  Patrona - geologa, górnika Witolda
Zglenickiego, zaś kaganek – oświatę, szkolnictwo.
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