STATUT
Katolickiej Szkoły Podstawowej
im. bł. abpa Antoniego Juliana Nowowiejskiego
i bł. bpa Leona Wetmańskiego w Płocku
Rozdział I
Informacje ogólne
§1
1. Niniejszy statut opracowany został na podstawie:
1) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r.
poz. 59, ze zm.);
2) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r.
poz.1943);
3) Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz.U.
z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.);
4) Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r.,
poz. 1189z późn. zm.);
5) Kodeks Prawa Kanonicznego;
6) Konwencji o prawach dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ
dnia 20 listopada 1989r. (Dz. U. z 1991 r. nr.120, poz. 526 ze zmianami);
7) właściwych, szczegółowych rozporządzeń ministra właściwego do spraw
oświaty, regulujących funkcjonowanie placówek oświatowych.
2. Ilekroć w statucie jest mowa o:
1) szkole – należy przez to rozumieć: Katolicką Szkołę Podstawową im. bł. abpa
Antoniego Juliana Nowowiejskiego i bł. bpa Leona Wetmańskiego w Płocku;
2) oddziale przedszkolnym - należy przez to rozumieć roczne przygotowanie
przedszkolne zorganizowane w szkole;
3) nauczycielach – rozumie się przez to nauczycieli, wychowawców i innych
pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkole;
4) rodzicach - rozumie się przez to także prawnych opiekunów ucznia oraz osoby
(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad uczniem;
5) uczniach - rozumie się przez to dzieci realizujące roczne przygotowanie
przedszkolne oraz dzieci i młodzież wypełniające obowiązek szkolny w szkole;
6) wychowawcach - rozumie się przez to nauczycieli, którym powierzono
obowiązki wychowawcy oddziału lub wychowawcy świetlicy;
7) Radzie Pedagogicznej - rozumie się przez to Radę Pedagogiczną Szkoły;
8) Dyrektorze - rozumie się przez to Dyrektora Katolickiej Szkoły Podstawowej
im. bł. abpa Antoniego Juliana Nowowiejskiego i bł. bpa Leona Wetmańskiego
w Płocku;
9) Samorządzie Uczniowskim - rozumie się przez to Samorząd Uczniowski
Szkoły;
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10) Organie prowadzącym - rozumie się Diecezję Płocką reprezentowaną przez
Biskupa Płockiego.
Rozdział 2
Postanowienia ogólne
§2
1. Pełna nazwa szkoły brzmi: Katolicka Szkoła Podstawowa im. bł. abpa Antoniego
Juliana Nowowiejskiego i bł. bpa Leona Wetmańskiego w Płocku.
Ustalona nazwa jest używana przez szkołę w pełnym brzmieniu.
2. Siedzibą szkoły jest budynek przy ul. Abpa A. J. Nowowiejskiego 2A w Płocku.
3. Organem Prowadzącym jest Diecezja Płocka reprezentowana przez Biskupa
Płockiego.
4. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty
w Warszawie.
5. Szkoła używa pieczęci zgodnie z odrębnymi przepisami.
6. Szkoła jest niepubliczną, ośmioletnią szkołą podstawową w rozumieniu ustawy –
Prawo oświatowe.
7. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną dotyczącą
kształcenia, wychowania i opieki, stosownie do potrzeb psychofizycznych uczniów
oraz możliwości bazowych, kadrowych i finansowych szkoły, na zasadach
i warunkach określonych w ustawie - Prawo oświatowe.
§3
Szkoła spełnia warunki przewidziane dla szkół publicznych w ustawie Prawo
oświatowe dla szkół niepublicznych z uprawnieniami szkoły publicznej:
1) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową
kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej;
2) realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie
niższym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony
w ramowym planie nauczania szkoły podstawowej;
3) stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania
egzaminów, o których mowa w rozdziałach 3a i 3b ustawy o systemie oświaty;
4) prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych;
5) zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych
w ramowym planie nauczania dla publicznych szkół podstawowych –
posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych.
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Rozdział 3
Cele i zadania szkoły
§4
1. Całokształt działalności szkoły opiera się na systemie wartości chrześcijańskich
głoszonych przez Kościół katolicki.
2. Zasada zapisana w ust. 1 dotyczy koncepcji pracy szkoły, a w szczególności:
1) celów i zadań statutowych;
2) programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły;
3) programów nauczania.
Zasada powyższa stanowi kryterium realizacji zadań statutowych szkoły przez
dyrektora i nauczycieli oraz jest uwzględniana w realizacji rozwoju zawodowego
nauczycieli.
3. Wychowanie i nauczanie w szkole oparte jest na koncepcji człowieka jako osoby,
głoszonej przez Kościół katolicki, w szczególności na myśli i nauce św. Jana
Pawła II o godności osoby.
4. W realizacji swych zadań szkoła kieruje się słowami Karola Wojtyły: „Na szkołę
patrzymy jak na poszerzony dom rodzinny, w którym treści ważne dla całego
narodu są stale gruntowane w coraz to nowych pokoleniach”.
§5
Szkoła realizuje cele i zadania określone dla ośmioletniej szkoły podstawowej
w przepisach Prawa oświatowego, zgodnie ze swym charakterem określonym
w statucie.
§6
Nauka religii katolickiej jest w szkole obowiązkowa dla wszystkich uczniów. Życzenie
rodziców (bądź uczniów), o którym mowa w art. 12 ust.1 ustawy o systemie oświaty,
zawiera się w fakcie wyboru szkoły katolickiej.

§7
Szkoła realizuje następujące cele i zadania dydaktyczne, wychowawcze
i opiekuńcze:
1) umożliwia nabycie wiedzy i umiejętności przewidzianych w odpowiednich
przepisach Prawa oświatowego, niezbędnych do uzyskania świadectwa
ukończenia szkoły i dalszego kształcenia;
2) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz do możliwości
szkoły;
3) dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie;
4) wspiera rodziców w wychowaniu dzieci;
5) umożliwia uczniom formację religijno-moralną w duchu nauczania Kościoła
katolickiego. Wartości chrześcijańskie są podstawowym wyznacznikiem
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6)

7)
8)

9)

wychowania i płaszczyzną odniesienia w stosunkach miedzy uczniami,
nauczycielami, rodzicami i pracownikami szkoły;
wychowuje uczniów w poszanowaniu tradycji, historii i kultury narodowej,
przy zachowaniu szacunku dla innych kultur; poczucie tożsamości narodowej
i patriotyzmu jest rozumiane jako identyfikowanie się z chrześcijańskimi
i humanistycznymi korzeniami narodu i jego tradycjami;
uczy rzetelności, uczciwości i sumienności w wypełnianiu codziennych
obowiązków;
dąży do uzyskania wysokiego poziomu nauczania, pomaga w zdobyciu
umiejętności samodzielnego myślenia, wartościowania i świadomego
kształtowania swojej drogi życiowej oraz przygotowuje do znaczącego
uczestnictwa w kulturze i życiu społecznym;
uczniom potrzebującym pomocy oraz uczniom szczególnie uzdolnionym
umożliwia uzyskanie wsparcia wg możliwości.
§8

W szkole realizowany jest program wychowawczo-profilaktyczny, który obejmuje
treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów
i realizowane przez nauczycieli oraz treści i działania o charakterze profilaktycznym
dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu
o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i występujących wśród społeczności szkolnej
problemów, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. Program wychowawczoprofilaktyczny tworzy Rada Pedagogiczna.
§9
1. W ramach posiadanych możliwości szkoła organizuje i udziela uczniom i ich
rodzinom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
2. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole może
być wynikiem:
1) niepełnosprawności;
2) specyficznych trudności w uczeniu się;
3) choroby przewlekłej;
4) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
5) niepowodzeń edukacyjnych;
6) trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą
środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym
kształceniem za granicą.
3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów
i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu
problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu umiejętności
wychowawczych nauczycieli w celu zwiększania efektywności pomocy
udzielanej uczniom.
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4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne.
5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje Dyrektor Szkoły.
6. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele,
wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści wykonujący w szkole
zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we
współpracy z:
1) rodzicami uczniów;
2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi;
3) placówkami doskonalenia nauczycieli;
4) innymi szkołami i placówkami;
5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami
działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
8. Dyrektor szkoły uzgadnia z wyżej wskazanymi podmiotami warunki współpracy.
9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy:
1) ucznia;
2) rodziców ucznia;
3) Dyrektora Szkoły;
4) nauczyciela,
wychowawcy
grupy
prowadzących zajęcia z uczniem;

wychowawczej

lub

specjalisty,

5) pielęgniarki;
6) poradni.
10. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej
pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów. Szkoła
może zapewniać pomoc psychologiczno-pedagogiczną w formie:
1) zajęć rozwijających uzdolnienia;
2) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;
3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
4) zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz rozwijających kompetencje
emocjonalno-społeczne;
5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
6) porad i konsultacji;
7) warsztatów.
11. Porady i konsultacje dla uczniów prowadzą nauczyciele, wychowawcy
i specjaliści.
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12. Dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
organizuje się zajęcia specjalistyczne, zajęcia rewalidacyjne odpowiednie
ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne określone
w wydanym przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną orzeczeniu
o potrzebie kształcenia specjalnego.
13. Dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
Dyrektor Szkoły powołuje zespół opracowujący wielospecjalistyczną ocenę
poziomu funkcjonowania ucznia oraz indywidualny program edukacyjnoterapeutyczny, w którym dostosowuje się program nauczania do indywidualnych
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
14. Pracę zespołu koordynuje osoba wyznaczona przez Dyrektora Szkoły.
15. Szczegółowy zakres i uwarunkowania tworzenia i realizacji indywidualnego
programu edukacyjno-terapeutycznego oraz zadania i sposób działania zespołu
określają odrębne przepisy prawa.
16. W przypadku uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną specjaliści
udzielający
uczniom
pomocy
psychologiczno-pedagogicznej
wspierają
nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych w dostosowaniu sposobów i
metod
pracy
do możliwości psychofizycznych ucznia.
17. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się
rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia.
18. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy
będą realizowane, Dyrektor Szkoły informuje pisemnie rodziców ucznia albo
pełnoletniego ucznia.
19. Nauczyciele i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno –
pedagogicznej prowadzą dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 10
1. W szkole mogą być podejmowane starania mające na celu udzielanie pomocy
materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
Rozpoznawanie potrzeb ucznia w tym zakresie jest obowiązkiem w szczególności
wychowawcy we współpracy z pedagogiem szkolnym.
2. Szkoła może udzielać pomocy według własnych możliwości, może organizować
pomoc we współpracy z właściwą administracją samorządową oraz strukturami
i osobami angażującymi się w dzieła miłosierdzia chrześcijańskiego.
3. W pracy wychowawczej podejmuje się budowanie „wyobraźni miłosierdzia” i bycia
nie tylko „z drugimi”, ale i „dla drugich” (św. Jan Paweł II).
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§ 11
1. Realizując zadania edukacyjne, szkoła wspiera wszechstronny rozwój ucznia
przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy ucznia i nauczyciela,
zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Szkoła może korzystać z pomocy poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz
z poradni specjalistycznych, z placówki doskonalenia nauczycieli, współpracuje
ze strukturami szkolnictwa katolickiego.
3. Poradnia psychologiczno-pedagogiczna udziela nauczycielom, wychowawcom
lub specjalistom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych
i wychowawczych.
Rozdział 4
Organy szkoły i ich kompetencje
§ 12
Organami szkoły są:
1) Dyrektor Szkoły,
2) Rada Pedagogiczna,
3) Samorząd Uczniowski.
§ 13
1 Dyrektora Szkoły powołuje, zatrudnia i odwołuje Organ Prowadzący przy
zachowaniu odpowiednio odrębnych przepisów.
2 Dyrektor kieruje całą działalnością szkoły, reprezentuje ją na zewnątrz,
jest odpowiedzialny za prawidłową realizację zadań statutowych oraz za rozwój
i podnoszenie poziomu pracy szkoły jako katolickiej instytucji oświatowo –
wychowawczej.
3 Podczas nieobecności w szkole Dyrektora zastępuje jego zastępca; jeżeli
w szkole nie ma stanowiska wicedyrektora, zastępstwo pełni nauczyciel
wyznaczony przez Dyrektora Szkoły.
§ 14
Dyrektor Szkoły współpracuje w wykonywaniu swoich zadań z Organem
prowadzącym szkołę, Organem sprawującym nadzór pedagogiczny, Radą
Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim oraz z jednostką samorządu
terytorialnego.
§ 15
1 Dyrektor Szkoły dobiera i zatrudnia nauczycieli oraz innych pracowników zgodnie
z Regulaminem pracy i Regulaminem wynagradzania szkoły.
2 W zatrudnianiu nauczycieli, wychowawców, także innych pracowników Dyrektor
Szkoły zobowiązany jest dobierać osoby, które będą mogły utożsamiać się
z misją wychowawczą szkoły przez przykład życia w szkole i poza nią oraz
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realizować zadania edukacyjne i
określonym w statucie.

wychowawcze zgodnie z etosem szkoły

§ 16
1. Dyrektor Szkoły w szczególności:
1) odpowiada za przestrzeganie przepisów ustawy - Prawo oświatowe;
2) kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz;
3) sprawuje nadzór pedagogiczny, zgodnie z przepisami prawa oświatowego,
jakie stosuje się do szkół publicznych;
4) jest odpowiedzialny za całokształt pracy dydaktycznej, wychowawczo –
opiekuńczej i administracyjnej oraz za dobrą atmosferę w szkole;
5) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;
6) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji
stanowiących;
7) opracowuje arkusz organizacyjny i plan pracy szkoły, w tym tygodniowy
rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
8) po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej dopuszcza do użytku w szkole
zaproponowany przez nauczyciela program nauczania;
9) w szczególnie uzasadnionych przypadkach wyraża zgodę na realizowanie
obowiązku szkolnego poza szkołą;
10) zawiadamia Dyrektora Szkoły, w obwodzie której mieszka dziecko, o realizacji
obowiązku szkolnego przez uczniów przyjętych do szkoły;
11) odpowiada za przeprowadzenie procedury awansu zawodowego nauczycieli
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dokonuje oceny pracy nauczycieli;
12) dba o doskonalenie i podnoszenie kwalifikacji nauczycieli oraz innych
pracowników szkoły;
13) nadzoruje prawidłowość realizacji opieki zdrowotnej, bezpieczeństwa i higieny
pracy w szkole;
14) sprawuje opiekę nad uczniami i stwarza warunki ich harmonijnego rozwoju
intelektualnego, psychofizycznego i duchowego, w szczególności:
a) sprawuje nadzór nad realizacją obowiązku szkolnego;
b) podejmuje decyzje w sprawie przenoszenia uczniów do równoległych klas;
c) podejmuje decyzje o skreśleniu ucznia z listy uczniów zgodnie
ze statutem;
d) zwalnia uczniów z realizacji
z obowiązującymi przepisami;

niektórych

przedmiotów

zgodnie

e) powołuje komisje egzaminacyjne i wyznacza terminy egzaminów;
15) odpowiada za dokumentację szkoły;
16) wnioskuje o przyznanie nauczycielom odznaczeń i innych wyróżnień oraz
premii uznaniowej;
17) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;
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18) jest pracodawcą dla zatrudnionych nauczycieli i innych pracowników;
19) podaje do publicznej wiadomości informację na temat zestawu podręczników
oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w kolejnym roku szkolnym;
20) stwarza warunki do działania w szkole wolontariatu.
§ 17
1. Dyrektor Szkoły ponosi odpowiedzialność za realizację w szkole procesu
wychowania i kształcenia według zasad obowiązujących szkołę katolicką –
określonych w statucie i przyjętej koncepcji człowieka jako osoby.
Odpowiedzialność w tym zakresie dotyczy w szczególności: dopuszczania
w szkole programów nauczania i wyboru podręczników oraz ustalania programu
wychowawczo-profilaktycznego. Programy te muszą respektować zasady wiary
i moralności katolickiej oraz poszanowanie dla wartości kultury, tradycji
i Ojczyzny.
2. Odpowiedzialność zapisana w ust. 1 zakłada prawo i obowiązek właściwego
planowania i realizowania procesu zatrudniania i doskonalenia nauczycieli,
zarówno w zakresie doktrynalnym, jak również w zakresie doboru form i metod
wychowania i nauczania.
3. Szczególnym obowiązkiem dyrektora jest odpowiedzialne prowadzenie nadzoru
pedagogicznego, aby szkoła zapewniała:
1) wysoki poziom wychowania, nauczania i opieki;
2) właściwy poziom relacji osób, wspierający nauczycieli i budujący wspólnotę
oddaną misji szkoły.
§ 18
1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej
zadań statutowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor i wszyscy nauczyciele
zatrudnieni w szkole.
3. Radzie Pedagogicznej przewodniczy i jej pracami kieruje Dyrektor Szkoły.
4. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku
szkolnego, w każdym okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem
uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz
w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu
sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy Dyrektora Szkoły, Organu
prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
5. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest
odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku
zebrania zgodnie z regulaminem Rady.
6. Dyrektor Szkoły, w terminie do dnia 31 sierpnia, przedstawia na zebraniu Rady
Pedagogicznej, wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.
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§ 19
1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
a) zatwierdzanie planów pracy szkoły;
b) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
w szkole, z zastrzeżeniem przepisów ustawy - Prawo oświatowe;
d) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły.
2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
a) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć
lekcyjnych i pozalekcyjnych;
b) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych
wyróżnień;
c) propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych
prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
3. Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 1,
niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor
niezwłocznie zawiadamia Organ Prowadzący Szkołę oraz organ sprawujący
nadzór pedagogiczny.
§ 20
1. Rada Pedagogiczna opracowuje zmiany do statutu szkoły.
2. Rada Pedagogiczna opracowuje program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.
§ 21
1. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy jej członków.
2. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności zgodny ze statutem
szkoły.
3. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
4. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane
do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które
mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli
i innych pracowników szkoły.
§ 22
1. W szkole działa Samorząd Uczniowski.
2. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa
regulamin. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
4. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
5. Samorząd przedstawia Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski
i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji
podstawowych praw uczniów.
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6. Dyrektor Szkoły wyznacza nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
§ 23
1. Wszystkie organy szkoły ściśle ze sobą współpracują, ustalając szczegółowe
regulaminy swojej działalności zgodne ze statutem.
2. Wszelka inna działalność na terenie szkoły, która nie wynika ze statutu szkoły,
wymaga zgody Dyrektora Szkoły na jej prowadzenie.
§ 24
1. Sprawy sporne dotyczące organów szkoły rozstrzyga się w trakcie rozmowy
zainteresowanej strony z Dyrektorem Szkoły.
2. Rozstrzyganie konfliktów i sporów w szkole odbywa się następująco:
1) sytuacje konfliktowe pomiędzy nauczycielami, rodzicami i uczniami rozstrzyga
Dyrektor Szkoły;
2) sytuacje konfliktowe pomiędzy uczniami w klasie, uczniami różnych klas
oraz między uczniem i nauczycielem rozstrzygają wychowawcy klas według
procedury zapisanej w § 25. Stronom przysługuje możliwość odwołania się
do Dyrektora Szkoły;
3) sytuacje konfliktowe pomiędzy nauczycielami i innymi pracownikami szkoły,
a także pomiędzy nauczycielem (wychowawcą), a rodzicami uczniów
rozstrzyga Dyrektor Szkoły;
4) w przypadku sporów, które mają miejsce wewnątrz poszczególnych organów
i pomiędzy nimi, jako podstawową zasadę przyjmuje się, że spory
te rozpatrywane są wewnątrz szkoły. Dyrektor z własnej inicjatywy lub
na wniosek jednej ze stron jest zobowiązany do zorganizowania mediacji
między stronami sporu. W razie braku możliwości rozwiązania konfliktu na
poziomie szkoły należy w pierwszej kolejności skorzystać z mediatora
zewnętrznego;
5) sprawy, których załatwienie wymaga współdziałania Dyrektora Szkoły, Rady
Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego powinny być rozpatrywane przy
udziale wszystkich zainteresowanych stron.

§ 25
1. W sytuacjach kryzysowych, nauczyciele i rodzice mają obowiązek postępowania
zgodnie z procedurami obowiązującymi w szkole.
2. Nauczyciel:
a) rozpoznaje problem w rozmowie z osobami zainteresowanymi;
b) w sytuacji tego wymagającej przekazuje problem wychowawcy;
c) w razie potrzeby, wychowawca informuje o problemie rodziców;
d) gdy waga problemu lub przepisy szczegółowe tego wymagają, przekazywany
jest on Dyrektorowi Szkoły.
3. Rodzice rozpoznają problem z nauczycielem lub/i wychowawcą, którzy prowadzą
rozwiązanie problemu zgodnie z dalszą procedurą.
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4. W przypadku sytuacji konfliktowej, stronom przysługuje prawo odwołania się
do Dyrektora Szkoły, a następnie do Organu prowadzącego szkołę.
5. Dyrektor Szkoły przyjmuje skargi przekazane na piśmie. Skargi anonimowe
po dokonaniu rejestracji pozostają bez rozpoznania.
6. Dyrektor Szkoły prowadzi rejestr skarg i wniosków.
§ 26
1. W szkole i placówce mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych,
stowarzyszenia i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność
wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej,
wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki.
2. Dyrektor działając w porozumieniu z Organem prowadzącym szkołę, określa
jednocześnie warunki tej działalności.
3. Szkoła zapewnia kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, umożliwiając
uczniom udział w działaniach z zakresu wolontariatu, pod nadzorem
metodycznym i merytorycznym Dyrektora Szkoły.
4. Celem wolontariatu jest:
1) zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu, zaangażowanie ludzi młodych
do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym;
2) rozwijanie postawy życzliwości, zaangażowania, otwartości i wrażliwości
na potrzeby innych;
3) włączanie młodzieży do bezinteresownych działań, wykorzystanie ich
umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły oraz środowisk oczekujących
pomocy;
4) wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.
5. Podejmowanie działań w zakresie wolontariatu uczniowskiego, ich organizację
i realizację w szkole prowadzi szkolny opiekun wolontariatu we współpracy
z Samorządem Uczniowskim.
6. Każdy uczeń szkoły może zostać wolontariuszem po uzyskaniu pisemnej zgody
rodziców.
7. Wolontariusz to osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia podejmuje działania
w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia kulturalnego i środowiska
naturalnego.
8. Wolontariusze mogą podejmować działania w zakresie wolontariatu w wymiarze,
który nie utrudni im nauki i wywiązywania się z innych obowiązków.
Rozdział 5
Organizacja szkoły
§ 28
1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział klasowy liczący nie
więcej niż 25 uczniów.
2. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:
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3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne;
2) dodatkowe zajęcia edukacyjne;
3) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, zgodnie
z przepisami ustawy – Prawo oświatowe.
Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone są w systemie klasowo –
lekcyjnym. W uzasadnionych przypadkach zajęcia edukacyjne mogą być
prowadzone w grupach oraz zespołach międzyoddziałowych.
Jednostka dydaktyczna trwa 45 min.
Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I - III ustala
nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć
ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
Zajęcia edukacyjne mogą też być organizowane według innych zasad,
w szczególności mogą odbywać się poza szkołą. Zasady wyjść i wycieczek
określają odrębne regulaminy.
W szkole mogą być organizowane nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne
w wymiarze ustalonym przez Dyrektora, działającego w porozumieniu z Organem
prowadzącym stosownie do posiadanych środków i możliwości finansowych
szkoły.
W szkole organizowane są rekolekcje i dni skupienia oraz okazjonalne msze
święte z okazji ważnych wydarzeń.
Uczniowie otrzymują świadectwa szkolne promocyjne oraz świadectwa
ukończenia szkoły podstawowej zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych
przepisach.

§ 29
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w każdym roku
szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez Dyrektora
i zatwierdzony przez Organ prowadzący szkołę.
2. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły Dyrektor ustala
tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych,
uwzględniając zasady ochrony zdrowia i higieny pracy.
3. Szkoła stosuje terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktycznowychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określone
przepisami w sprawie organizacji roku szkolnego obowiązującymi w szkołach
publicznych.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor, po uzgodnieniu z Organem
prowadzącym, może ustalić inne dni wolne od zajęć dydaktyczno –
wychowawczych z tym, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze powinny trwać
co najmniej 175 dni (35 tygodni).
5. Szkoła prowadzi dokumentację prowadzonych zajęć edukacyjnych zgodnie
z przepisami Prawa oświatowego.
§ 30
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1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole organizowane są
zajęcia świetlicowe.
2. Świetlica zapewnia uczniom zorganizowaną opiekę wychowawczą, warunki
do odpoczynku oraz rozwoju intelektualnego i społecznego.
3. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba
uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.
4. Do głównych zadań świetlicy należy:
1) organizowanie pomocy w nauce, zabaw ruchowych oraz innych form kultury
fizycznej;
2) tworzenie warunków do prawidłowego przebiegu procesu socjalizacji;
3) tworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze oraz kształtowanie nawyków
kultury życia codziennego (poprawa komunikacji interpersonalnej,
umiejętności zachowania się w różnych sytuacjach życia codziennego,
prawidłowego nawiązywania kontaktów społecznych);
4) rozwijanie samodzielności;
5) pobudzanie ciekawości poznawczej;
6) współdziałanie z rodzicami i nauczycielami (przekaz informacji
o niezaspokojonych potrzebach dziecka i wynikających z tego zachowań);
7) pomoc w realizacji imprez kulturalno-oświatowych wynikających z kalendarza
pracy szkoły.
5. Świetlica prowadzi zajęcia w dniach, w których odbywają się zajęcia
dydaktyczne, chyba, że Dyrektor Szkoły zadecyduje inaczej.
6. Szczegóły organizacji pracy świetlicy, zasady korzystania ze świetlicy oraz
przepisy dotyczące osób upoważnionych do odbioru dziecka określa
regulamin świetlicy.
§ 31
W celu realizacji zadań opiekuńczych w szkole zorganizowana jest stołówka. Zasady
korzystania ze stołówki określa odrębny regulamin stołówki szkolnej.

§ 32
1. Dla realizacji zadań statutowych szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania
z:
1) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem;
2) biblioteki;
3) gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej;
4) zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych;
5) pomieszczeń administracyjno-gospodarczych.
2. Zasady korzystania z wymienionych pomieszczeń i urządzeń określają odrębne
regulaminy.
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Rozdział 6
Nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły
§ 33
1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz innych pracowników.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników określają odrębne
przepisy.
§ 34
1. Tworzy się stanowisko Wicedyrektora Szkoły.
2. Wicedyrektor zastępuje Dyrektora w czasie jego nieobecności.
3. Obowiązki Wicedyrektora określa zakres czynności ustalony przez Dyrektora.
§ 35
1. Nauczyciel szkoły w szczególności:
1) realizuje podstawowe jej zadania: dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze,
zgodnie z charakterem szkoły określonym w statucie,
2) wspiera każdego ucznia w jego rozwoju oraz dąży do pełni własnego rozwoju.
2. Podstawową zasadą pracy nauczyciela jest kierowanie się dobrem uczniów,
troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską, poszanowanie godności
ucznia oraz dawanie dobrego przykładu życia w szkole i poza nią.
3. Wypełniając zadania statutowe szkoły nauczyciel ponosi w szczególności
odpowiedzialność za:
1) prawidłowe prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i stosowanie
właściwych metod pracy;
2) włączenie się w proces edukacyjny szkoły zgodnie z jej charakterem;
3) jakość i wyniki pracy dydaktycznej i wychowawczej;
4) uwzględnianie w procesie edukacyjnym indywidualnych potrzeb i możliwości
uczniów;
5) życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć prowadzonych
w szkole i poza nią oraz podczas pełnionych dyżurów;
6) dobrą i życzliwą współpracę z rodzicami;
7) ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania uczniów;
8) powierzone jego opiece mienie szkoły;
9) doskonalenie zawodowe i formację religijną;
10) właściwy wybór programu nauczania.
§ 36
1. Dyrektor może tworzyć zespoły nauczycieli: wychowawcze, problemowozadaniowe, przedmiotowe i inne. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany
przez Dyrektora na wniosek zespołu.
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2. Organizację i formy działania zespołów określa regulamin zatwierdzony przez
Dyrektora działającego w porozumieniu z Organem prowadzącym.

1.
2.
3.

4.

5.

§ 37
Dyrektor Szkoły powierza opiekę nad uczniami w poszczególnych oddziałach
wychowawcom klas.
Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej nauczyciel
wychowawca opiekuje się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
Zadaniem wychowawcy klasy jest:
1) tworzenie atmosfery wychowawczego zaufania wśród wychowanków;
2) otaczanie indywidualną opieką i wspieranie w trudnościach każdego
wychowanka;
3) ukazywanie odpowiedzialnej postawy życiowej, wynikające z faktu bycia
członkiem wspólnoty szkolnej, rodziny, narodu, Kościoła;
4) organizowanie życia wspólnotowego powierzonego oddziału;
5) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w oddziale, uzgadnianie z nimi
i koordynowanie działań dydaktyczno-wychowawczych;
6) utrzymywanie kontaktu z rodzicami wychowanków, systematyczne
informowanie ich o postępach uczniów, włączanie ich w życie szkoły
i realizację programu wychowawczo-profilaktycznego.
Wychowawca ustala spójne z programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły
treści i formy zajęć tematycznych na godzinach przeznaczonych do dyspozycji
wychowawcy.
W trudnych sytuacjach opiekuńczo-wychowawczych wychowawca może
korzystać z pomocy specjalistów, zachowując odrębne przepisy prawa i statutu
szkoły, działając w porozumieniu z Dyrektorem.

§ 38
1. Praca nauczyciela podlega ocenie, zgodnie z odrębnymi przepisami prawa
i statutu.
2. Szczegółowe kryteria oceny pracy nauczyciela opracowuje Dyrektor na podstawie
przepisów Prawa oświatowego oraz statutu szkoły. Dyrektor jest zobowiązany
do zapoznania z kryteriami oceny wszystkich nauczycieli zatrudnionych w szkole.
§ 39
1.Opiekę pedagogiczną nad uczniami w szkole sprawuje pedagog szkolny.
2. Do obowiązków pedagoga szkolnego należy w szczególności:
1) wspomaganie wychowania w rodzinie i szkole w duchu ewangelicznych
i chrześcijańskich wartości;
2) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
możliwości ucznia, analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;
3) organizowanie i prowadzenie niezbędnych form pomocy psychologicznopedagogicznej dla uczniów i nauczycieli;
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4) podejmowanie wśród uczniów działań wychowawczo-profilaktycznych
wynikających z programu obowiązującego w szkole;
5) wspieranie działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli, wynikających
z programu wychowawczo-profilaktycznego;
6) współdziałanie z wychowawcami klasy na rzecz organizowania opieki
i pomocy materialnej dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji
życiowej;
7) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych
problemów dzieci i młodzieży;
8) organizacja współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi
oraz innymi instytucjami świadczącymi specjalistyczną pomoc uczniom
i ich rodzicom/ opiekunom prawnym.
§ 40
1. Pracownicy administracyjni i pracownicy obsługi razem z nauczycielami
i uczniami tworzą społeczność szkolną.
2. Wszyscy pracownicy, w szczególności nauczyciele, przykładem życia i pracą
mają obowiązek ukazywać uczniom wartości, które są podstawą działania szkoły
katolickiej.
3. Wszyscy pracownicy szkoły dbają o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów zgodnie
z obowiązującymi przepisami BHP

§ 41
1. Nauczyciele i wychowawcy oraz inni pracownicy szkoły powinni dążyć
do utożsamiania się z misją szkoły przez swoją pracę i przykład życia w szkole
i poza nią oraz realizować zadania edukacyjne zgodnie z etosem szkoły
katolickiej.
2. Kryterium zapisane w ust. 1 obowiązuje w szkole także przy ocenianiu pracy
nauczyciela.
3. Do pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkole mają zastosowanie
przepisy ustawy Karta Nauczyciela w zakresie ustalonym w tej ustawie.
Rozdział 7
Prawa i obowiązki uczniów
§ 42
Uczniowie mają prawo do:
1) dobrze zorganizowanego procesu nauczania, wychowania i opieki;
2) życzliwego i podmiotowego ich traktowania;
3) znajomości programu edukacyjnego, wychowawczo-profilaktycznego szkoły;
4) sprawiedliwej i jawnej oceny ich pracy, osiągnięć edukacyjnych i zachowania;
5) zrzeszania się w organizacjach działających w szkole;
6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
7) wpływania na życie szkoły przez działalność w Samorządzie Uczniowskim;
17

8) wyrażania swoich myśli i poglądów w sposób kulturalny i z szacunkiem wobec
innych;
9) korzystania z innych praw, w szczególności zapisanych w Konwencji
o Prawach Dziecka, z uwzględnieniem przepisów prawa polskiego
dotyczących szkół prowadzonych przez podmioty niebędące jednostką
samorządu terytorialnego.
§ 43
Uczniowie mają obowiązek:
1) przestrzegania statutu i regulaminu szkoły;
2) włączania się w życie szkoły, w tym w jej życie religijne;
3) systematycznego i aktywnego udziału w procesie edukacyjnym,
uczestniczenia w lekcjach i innych zajęciach szkolnych;
4) kulturalnie i z szacunkiem zachowywać się wobec nauczycieli i innych
pracowników szkoły oraz uczniów – koleżanek i kolegów, opiekować się
i pomagać najmłodszym;
5) godnego reprezentowania szkoły;
6) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole;
7) noszenia na terenie szkoły stroju określonego przez szkołę.

§ 44
1. W szkole, decyzją Organu prowadzącego, obowiązuje jednolity strój szkolny
zwany mundurkiem.
2. Strój codzienny ucznia na terenie szkoły powinien być skromny, schludny,
przyzwoity i kompletny, a wygląd zadbany i czysty.
3. Dziewczęta obowiązują następujące normy dotyczące stroju powszedniego:
3a. Wyróżnik stroju codziennego:
1) bluzka niebieska z długim lub krótkim rękawem z logo szkoły/lub
2) niebieska kamizelka z logo szkoły/lub
3) niebieski/ szary polar z logo szkoły.
3b. Jako uzupełnienie stroju codziennego dopuszczalne są:
1) koszule, bluzki, bluzy, swetry, koszulki w stonowanych kolorach: niebieski,
granatowy, zielony, czarny, biały lub szary. Koszula, bluzka/bluza lub
koszulka powinna być nieprześwitująca, zasłaniająca ramiona, bez dekoltu,
przynajmniej do bioder, bez napisów, naszywek czy podobizn sprzecznych
z wartościami chrześcijańskimi i zasadami wychowania katolickiego;
2) spódniczka (w wyjątkiem długości mini);
3) spodnie o klasycznym kroju, bez dziur, w jednolitym kolorze (jeśli spodenki
to do kolan);
4) zmienne obuwie miękkie z jasną nierysującą podłóg podeszwą;
5) biżuteria – dopuszczalna skromna biżuteria.
3c. Włosy muszą być zadbane, czyste, starannie uczesane, niefarbowane.
3d. Paznokcie powinny być krótko obcięte, czyste i zadbane, nieumalowane.
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4. Chłopców obowiązują następujące normy dotyczące stroju powszedniego:
4a. Wyróżnik stroju codziennego:
1) bluzka niebieska z długim lub krótkim rękawem z logo szkoły/lub
2) niebieska kamizelka z logo szkoły/lub
3) niebieski/szary polar z logo szkoły.
4b. Jako uzupełnienie stroju codziennego dopuszczalne są:
1) bluzki/bluzy, swetry, koszulki w stonowanych kolorach: niebieski,
granatowy, czarny, zielony, biały lub szary. Bluzka/bluza lub koszulka
powinna być przynajmniej do bioder, bez napisów, naszywek czy podobizn
sprzecznych z wartościami chrześcijańskimi i zasadami wychowania
katolickiego;
2) spodnie o klasycznym kroju, bez dziur, w jednolitym kolorze (jeśli spodenki
to do kolan);
3) zmienne obuwie miękkie z nierysującą podłóg podeszwą;
4) biżuteria - dewocjonalia (łańcuszek z krzyżykiem, medalikiem itp.).
4c. Logo szkoły będące elementem stroju musi być widoczne.
4d. Włosy powinny być czyste, zadbane i starannie uczesane, niefarbowane.
4e. Nie dopuszcza się ogolonej głowy do skóry (z wyjątkiem wskazań od
lekarza).
5. Uczeń jest zobowiązany do codziennego dbania o higienę osobistą.
6. Ubiór galowy.
6a. Ubiór galowy dla dziewcząt składa się z:
1) dzianinowej kamizelki z logo szkoły w kolorze ciemnozielonym;
2) białej, nieprześwitującej i bez dekoltu bluzki;
3) czarnej lub granatowej spódnicy nie krótszej niż do kolan ewentualnie
materiałowych spodni;
4) wizytowych butów.
6b. Ubiór galowy dla chłopców składa się z:
1) dzianinowej kamizelki z logo szkoły w kolorze ciemnozielonym;
2) białej koszuli;
3) krawatu;
4) ciemnych wizytowych spodni;
5) ciemnych skarpetek;
6) czarnych butów wizytowych.
6c. Noszenie stroju galowego obowiązuje wszystkich uczniów podczas
uroczystości szkolnych (rozpoczęcie roku szkolnego, Dzień Patrona Szkoły,
dzień nauczyciela, wigilia szkolna, uroczystość bierzmowania, wszystkie
akademie szkolne, zakończenie roku szkolnego), egzaminów zewnętrznych,
wyjść do teatru i na koncerty oraz zawsze na polecenie przełożonych.
7. Strój sportowy – na lekcje wychowania fizycznego stanowią: biała koszulka,
spodenki lub spodnie dresowe w ciemnym kolorze, obuwie sportowe.
8. Za wywiązanie się z obowiązku noszenia stroju szkolnego uznaje się noszenie
wyżej wymienionych elementów z widocznym logo szkoły.
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9. Wywiązywanie się uczniów z obowiązku noszenia odpowiedniego stroju
codziennego i galowego będzie miało wpływ na ocenę z zachowania. Brak
stroju szkolnego nauczyciel odnotowuje w dzienniku elektronicznym w postaci
uwagi.
10. Ustalony w szkole strój, codzienny oraz galowy, ma wymiar wychowawczy.
W szczególności:
1) pomaga w zachowaniu dyscypliny, porządku i skromności;
2) jednoczy wspólnotę uczniów;
3) uczy solidarności, niezależnie od warunków materialnych;
4) strój galowy pomaga w okazywaniu szacunku i kultury wobec osób, wspólnot,
tradycji.
§ 45
1. Ucznia obowiązuje absolutny zakaz:
1) picia alkoholu, palenia papierosów i zażywania środków odurzających
w szkole i poza nią;
2) przynoszenia do szkoły przedmiotów, materiałów i substancji, które nie
są związane z procesem nauczania i wychowania i które mogą stanowić
zagrożenie dla zdrowia, życia lub obyczajności,
3) noszenia symboli i głoszenia haseł, przynależności lub identyfikowania się
z grupami, których ideologia jest sprzeczna z nauką Kościoła katolickiego;
4) stosowania jakiejkolwiek formy przemocy;
5) korzystania z telefonów komórkowych w czasie zajęć lekcyjnych;
7) nagrywania głosu i obrazu osób trzecich,
8) opuszczania terenu szkolnego w czasie zajęć i przerw.
§ 46
Szkoła troszczy się o bezpieczeństwo uczniów podczas ich pobytu na terenie szkoły
w trakcie zajęć lekcyjnych, przerw międzylekcyjnych, zajęć/uroczystości
pozalekcyjnych i pozaszkolnych organizowanych przez szkołę.
Szkoła:
1) zapewnia uczniom warunki do nauki zgodnie z przepisami BHP;
2) zapewnia uczniom opiekę nauczycieli podczas całego pobytu w szkole;
3) zapewnia uczniom opiekę podczas trwania imprez szkolnych i wycieczek;
4) udziela uczniom w razie potrzeby pomocy medycznej, z zastrzeżeniem
odrębnych przepisów;
5) okresowo przeprowadza próbne alarmy ewakuacyjne;
6) uświadamia uczniom zagrożenia i wskazuje sposoby przeciwdziałania im;
7) realizuje, zgodnie z przyjętymi w programie wychowawczo-profilaktycznym
szkoły, zajęcia przeciwdziałające przemocy fizycznej i psychicznej,
uzależnieniom, demoralizacji oraz innym przejawom patologii społecznej;
8) ogranicza wstęp na teren szkoły osobom postronnym;
9) wyznacza i oznakowuje w budynku szkolnym drogi ewakuacyjne;
10) zapewnia uczniom opiekę pielęgniarki szkolnej.
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§ 47
System nagród i kar stosowanych w szkole zawsze ma znaczenie wychowawcze
i wspierające rozwój osoby; także ma wymiar wspierający innych uczniów.
1. Uczeń może być nagrodzony za:
1) wybitne osiągnięcia w nauce lub sporcie;
2) wyróżniającą postawę moralną i społeczną będącymi wzorem dla innych;
3) rzetelną naukę i pracę społeczną;
4) dzielność i odwagę;
5) 100% frekwencję;
6) pomoc koleżeńską;
7) pracę włożoną na rzecz klasy, szkoły, środowiska lokalnego;
8) godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz.
2. Rodzaje nagród:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
3.
4.

5.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

pochwała wychowawcy na forum klasy;
pochwała dyrektora na forum szkoły;
list pochwalny Dyrektora Szkoły do rodziców;
nagrody rzeczowe z okazji zakończenia pracy w Samorządzie Uczniowskim
i zakończenia roku szkolnego;
przedstawienie najlepszych uczniów w okresie danej klasyfikacji śródrocznej
rodzicom podczas ich zebrania;
wybór do pocztu sztandarowego szkoły;
informacja o osiągnięciach i wzorowym postępowaniu ucznia zamieszczona
na stronie internetowej szkoły;
pochwała pisemna wychowawcy lub dyrektora szkoły skierowana do ucznia
i jego rodzica/prawnego opiekuna;
dofinansowanie wycieczki szkolnej.
Nagrodę, o której mowa w ust. 2 pkt. 1 przyznaje wychowawca klasowy;
w przypadku pozostałych – Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
Szczególnie wyróżniający się uczniowie mogą otrzymać nagrody Dyrektora
Szkoły za osiągnięcia w nauce mające charakter samodzielnej pracy
wykraczającej poza obowiązujący program nauczania.
Kary uczniowie otrzymują za:
naruszanie dobra wspólnego i godności ludzkiej;
notoryczne, systematyczne zaniedbywanie się w nauce;
notoryczne, systematyczne spóźnianie się na zajęcia lekcyjne;
naruszanie nietykalności cielesnej;
brutalność, wulgarność, chuligaństwo w stosunku do nauczycieli, kolegów,
innych pracowników oraz osób poza szkołą;
rozpowszechnianie patologii społecznej (papierosy, e-papierosy, alkohol,
narkotyki, dopalacze, środki psychoaktywne, pornografia, wagary);
udowodnioną kradzież.
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6. Wymierzenie kary winno być poprzedzone wyjaśnieniem powstałej sytuacji,
ustaleniem winnych i poszkodowanych oraz każdorazowo przeprowadzeniem
rozmowy pouczająco-dyscyplinującej.
7. Karze podlega nieodpowiednie i naganne postępowanie ucznia w szkole
(zgodnie z § 71, ust. 6, pkt. e, f) oraz poza nią w przypadku, gdy szkoła
została poinformowana o nagannym zachowaniu ucznia.
8. Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą
uczniów.
9. System kar obejmuje:
upomnienie wychowawcy lub nauczyciela;
naganę wychowawcy zaprezentowaną w obecności całej klasy;
upomnienie Dyrektora Szkoły w obecności rodziców;
naganę Dyrektora;
zawieszenie prawa do uczestniczenia w uroczystościach i imprezach
szkolnych;
6) przeniesienie do innej klasy;
7) obniżenie oceny ze zachowania;
8) skreślenie z listy uczniów.
10. Skreślenie z listy uczniów decyzją Dyrektora może być zastosowane wobec
jawnego i rażącego naruszenia statutu Katolickiej Szkoły Podstawowej lub
popełnienia ciężkiego wykroczenia, po uprzednim zastosowaniu gradacji kar.
1) uczeń może być skreślony z listy uczniów w następujących przypadkach:
a) notorycznych wagarów przy minimum 50 godzinach nieusprawiedliwionych
w semestrze;
b) picia alkoholu, palenia papierosów i zażywania środków odurzających
w szkole i poza nią;
c) niszczenia mienia szkoły;
d) próby szantażu lub rękoczynów w stosunku do innych uczniów, nauczycieli
lub pracowników szkoły;
e) stosowania jakiejkolwiek formy przemocy w stosunku do innych uczniów,
nauczycieli lub pracowników szkoły;
f) posiadania przedmiotów powszechnie uznanych za niebezpiecznie i które
mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia, życia lub obyczajności;
g) udowodnionej kradzieży;
h) noszenia symboli i głoszenia haseł, przynależności lub identyfikowania się
z grupami, których ideologia jest sprzeczna z nauką Kościoła katolickiego;
i) nagrywania głosu i obrazu osób trzecich.
11. Z wnioskiem o wykreślenie ucznia z listy uczniów mogą wystąpić:
1) Dyrektor,
2) Rada Pedagogiczna.
12. Rygor natychmiastowej wykonalności skreślenia z listy uczniów przewiduje się
1)
2)
3)
4)
5)

w przypadku:
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1) posiadania jakiejkolwiek ilości narkotyków, dopalaczy i innych substancji
niebezpiecznych dla zdrowia i życia;
2) w przypadku dystrybucji lub używania środków odurzających lub alkoholu;
3) stosowania przemocy fizycznej, której efektem jest uszkodzenie ciała innej
osoby;
4) dokonania czynu lubieżnego.
13. Uczeń także jest skreślany z listy uczniów:
1) jeżeli taką decyzję podejmują rodzice (opiekunowie prawni);
2) w przypadku zalegania w opłatach za naukę przez okres 2 miesięcy.
14. O wszystkich rodzajach wymierzonych kar wychowawca informuje rodziców
ucznia w formie pisemnej.
15. Od każdej nałożonej kary, określonej w § 47, ust. 9, pkt.1-4, uczeń ma prawo
odwołać się w ciągu 7 dni do Dyrektora Szkoły.
16. Uczniowie szkoły są zobowiązani do poszanowania majątku szkolnego oraz
majątku osobistego innych uczniów i pracowników szkoły. Za szkody celowe
lub wynikające z nieprzestrzegania prawa szkolnego odpowiedzialność
finansową ponoszą rodzice.

Rozdział 8
Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania Katolickiej Szkoły Podstawowej
§ 48
1. W klasach I-III ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia,
2) zachowanie ucznia.
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach
oceniania wewnątrzszkolnego, które 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 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) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach
w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy
dydaktyczno – wychowawczej.
3. Nauczyciel na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej,
w tym poradni specjalistycznej, dostosowuje wymagania edukacyjne
do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia.
4. Oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów klas I-III dzielą się na:
1) bieżące (cząstkowe);
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2) trzy klasyfikacyjne śródroczne;
3) klasyfikacyjne roczne.

§ 49
1. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy
ucznia, przekazywanie uczniowi informacji odnoszących się do uzyskiwanych
przez niego efektów oraz wskazywanie kierunku dalszej pracy. Analiza
postępów ucznia przeprowadzana jest systematycznie.
2. W klasach I – III szkoły podstawowej ocenianie bieżące ustala się w formach:
a) ocena werbalna,
b) ocena cyfrowa według następującej skali:
6 - stopień celujący (cel.),
5 - stopień bardzo dobry (bdb.),
4 - stopień dobry (db.),
3 - stopień dostateczny (dst.),
2 - stopień dopuszczający (dop.),
1 - stopień niedostateczny (ndst.).

Symbol
Opis
6
Brawo! Pracujesz znakomicie. Świetnie sobie radzisz, osiągasz doskonałe
wyniki. Angażujesz się w wykonywanie dodatkowych zadań. Należą Ci się
gratulacje!
5
Bardzo dobrze! Robisz duże postępy. Osiągasz bardzo dobre wyniki
w nauce. Tak trzymaj!
4

Pracujesz i osiągasz dobre wyniki w nauce. Trochę więcej wysiłku
i osiągniesz jeszcze lepsze rezultaty!

3

Radzisz sobie zadowalająco. Doceniam Twój wysiłek. Pracujesz, ale
osiągasz niezbyt wysokie wyniki. Możesz to zmienić dzięki systematycznej
pracy, pomocy nauczyciela i rodziców.
2
Niestety – osiągasz wyniki słabe, niewystarczające. Czeka Cię dużo pracy
i wysiłku w drodze do sukcesu. Bądź bardziej aktywny, korzystaj
z pomocy!
1
Osiągasz wyniki niezadowalające - poniżej wymagań. Tylko bardzo ciężka
praca wspólnie z nauczycielem i rodzicami pozwoli Ci pokonać trudności!
a) ocena cyfrowa jest uzupełniona komentarzem wg wzoru:
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Przy ocenianiu bieżącym dopuszcza się używanie plusów i minusów, oprócz oceny
celującej i niedostatecznej:
a) prezentacja dorobku (prace, udział w uroczystościach itp.);
b) karty obserwacji;
c) udział w konkursach.
§ 50
1. Ocenianie śródroczne
1) śródroczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych są ocenami opisowymi;
2) klasyfikacyjna ocena z religii wyrażona jest cyfrą według skali:
6 – celujący;
5 – bardzo dobry;
4 – dobry;
3 – dostateczny;
2 – dopuszczający;
1 – niedostateczny.

§ 51
1. Ocenianie roczne/końcowe.
1) klasyfikacyjna ocena opisowa z zajęć edukacyjnych i języka angielskiego
określa poziom oraz postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości
i umiejętności w stosunku do wymagań i efektów kształcenia oraz
wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne związane z przezwyciężaniem
trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.
2) klasyfikacyjna ocena z religii wyrażona jest cyfrą według skali:
6 – celujący;
5 - bardzo dobry;
4 – dobry;
3 – dostateczny;
2 – dopuszczający;
1 - niedostateczny.
2. Miejsce zapisu oceny
1) dla oceny bieżącej - w dzienniku elektronicznym, w zeszytach
przedmiotowych, w zeszytach ćwiczeń, na pracach ucznia (kartkówki, testy,
sprawdziany, karty pracy);
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2) dla oceny śródsemestralnej - w dzienniku elektronicznym ocenę opisową
osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia;
3) dla oceny rocznej - nauczyciel umieszcza opis osiągnięć ucznia
na świadectwach szkolnych oraz w arkuszach ocen.
3. W klasie I ocenianie ucznia poprzedzone jest zdiagnozowaniem jego
osiągnięć, które stanowi punkt odniesienia do postępów jego rozwoju.

§ 52
1. Sprawdzając bieżące osiągnięcia edukacyjne ucznia, nauczyciel wykorzystuje
następujące sposoby:
1) sprawdziany pisemne zapowiadane;
2) kartkówki (zapowiadane i niezapowiadane) obejmujące bieżący materiał;
3) karty pracy wykonywane na lekcji;
4) pisanie z pamięci/ ze słuchu;
5) odpowiedzi ustne, czytanie, opowiadanie, recytacja;
6) prace domowe;
7) aktywność;
8) pracę na lekcji.
9) praktyczne - prace indywidualne lub grupowe, sprawdziany sprawności
fizycznej, praca z komputerem.
2. W klasach I-III przyjmuje się następujące ogólne kryteria oceniania osiągnięć
edukacyjnych:
1) poziom celujący osiąga uczeń, który: w sposób wyróżniający, w pełnym
zakresie posiadł wiedzę i umiejętności określone wymaganiami
programowymi w danej klasie, w sposób samodzielny i twórczy rozwija
własne uzdolnienia, sprawnie wykorzystuje zdobyte wiadomości w celu
rozwiązywania problemów teoretycznych i/lub praktycznych, sugeruje
rozwiązania nietypowe;
2) poziom bardzo dobry osiąga uczeń, który: opanował zdecydowaną
większość zakresu wiadomości i umiejętności określonych wymaganiami
programowymi
w danej klasie,
sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,
rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem
nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań
i problemów w nowych sytuacjach;
3) poziom dobry osiąga uczeń, który: opanował wiadomości i umiejętności
konieczne na danym i kolejnym etapie edukacyjnym, potrzebne
do samodzielnego wykonywania typowych zadań teoretycznych
i praktycznych;
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4) poziom dostateczny osiąga uczeń, który: opanował na poziomie
podstawowym wiadomości i umiejętności określone podstawą programową
w danej klasie potrzebne do wykonywania prostych zadań codziennego
życia, rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i/lub praktyczne o średnim
stopniu trudności;
5) poziom dopuszczający osiąga uczeń, który: ma braki w opanowaniu
wiadomości i umiejętności określonych podstawą programową na poziomie
podstawowym, rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i/lub praktyczne
o niewielkim stopniu trudności, podczas pracy bardzo często korzysta
z pomocy nauczyciela;
6) poziom niedostatecznym prezentuje uczeń, który: nie opanował wiadomości
i umiejętności określonych podstawą programową w danej klasie,
co uniemożliwia uczniowi kontynuację nauki na dalszym poziomie edukacji,
nie potrafi rozwiązać/wykonać zadań o niewielkim stopniu trudności.

§ 53
1. Ocenie bieżącej podlegają osiągnięcia ucznia w klasach I-III z zakresu edukacji:
1) polonistycznej:
a) kaligrafia;
b) czytanie;
c) pisanie z pamięci i ze słuchu;
d) wypowiedzi ustne i pisemne;
e) ortografia;
f) gramatyka;
g) recytacja;
2) matematycznej:
a) pojęcie liczby naturalnej i jej zapis cyfrowy i słownie;
b) działania matematyczne (dodawanie
i dzielenie liczb, porównywanie liczb);

i

odejmowanie,

mnożenie

c) układanie i rozwiązywanie zadań tekstowych;
d) geometria;
e) umiejętności praktyczne;
3) społeczno-przyrodniczej:
a) wiedza o otaczającym środowisku przyrodniczym i społecznym;
b) umiejętność dokonywania obserwacji i doświadczeń;
4) plastycznej:
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a) projektowanie;
b) wydzieranie;
c) kolorowanie;
d) malowanie;
e) estetyka pracy;
f) zaangażowanie dziecka;
g) wykonanie pracy zgodnej z tematem;
5) technicznej:
a) wytwory własne;
b) praca w grupach;
c) estetyka pracy;
d) zaangażowanie dziecka;
e) pomysłowość;
f) wykonanie pracy zgodnej z tematem;
g) ład i porządek na stanowisku pracy;
6) muzycznej:
a) śpiew indywidualnie i zbiorowo;
b) gra na instrumentach perkusyjnych, melodycznych;
c) ćwiczenia rytmiczne;
d) aktywność i zaangażowanie ucznia;
7) informatycznej (kl. I), zajęć komputerowych (kl. II i III):
a) znajomość elementarnych podstaw obsługi komputera;
b) umiejętności praktyczne: Word, Paint, Power Paint, Internet;
8) wychowanie fizyczne;
a) przestrzeganie reguł gier i zabaw;
b) umiejętności ruchowe;
c) testy sprawnościowe;
d) zaangażowanie ucznia, wysiłek włożony w ćwiczenie;
9) językowej:
a) prace pisemne;
b) wypowiedzi ustne;
c) słuchanie;
d) czytanie;
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e) rozumienie;
f) słownictwo;
g) gramatyka;
h) aktywność;
10) religii:
a) praca na lekcji;
b) aktywność;
c) katechizm;
d) modlitwy;
e) prowadzenie zeszytu;
f) praca domowa.
2. Ocenie w dowolnym momencie śródsemestru podlega także stan zeszytu
przedmiotowego/zeszytu ćwiczeń, tj.: staranność prowadzenia, czytelność pisma,
prace domowe.
3. Oceny osiągnięć uczniów z poszczególnych przedmiotów dokonuje się w oparciu
o wypracowane przez nauczyciela przedmiotu szczegółowe kryteria.

§ 54
1. Zasady przeprowadzania sprawdzianów:
a) częstotliwość sprawdzianów pisemnych ustala nauczyciel dostosowując
ich liczbę do możliwości psychofizycznych dzieci;
b) sprawdziany pisemne są zapowiadane z przynajmniej 7- dniowym
wyprzedzeniem, w formie wpisu do zeszytu przedmiotowego oraz
do dziennika elektronicznego;
c) poprawianie sprawdzianów polega na przekreśleniu błędów;
d) sprawdziany oraz inne prace pisemne oceniane są według następujących
norm:
poziom celujący - 96% - 100 %
poziom bardzo dobry - 90% - 95%
poziom dobry - 75% - 89%
poziom dostateczny - 51% - 74%
poziom dopuszczający - 35% - 50%
poziom niedostateczny- 0%- 34%
2. Pisanie z pamięci (klasa I) i pisanie ze słuchu (klasa II i III) nie powinno być
częstsze niż jeden raz w tygodniu. Ortogramy powinny być utrwalone podczas
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zajęć lekcyjnych a ich liczba jednorazowo nie powinna być większa niż:
10- w klasie I, 20 – w klasie II, 30- w klasie III.
3. Skala oceny sprawdzianów ortograficznych w klasach I-III.
Błędy zasadnicze ( pierwszego stopnia) - uchybienia w zakresie pisowni:
 u – ó, rz – ż, ch – h;
 „ nie” z osobowymi formami czasownika, z przymiotnikiem i rzeczownikiem;
 wielką i małą literą.
Pozostałe uchybienia w zakresie pisowni poszczególnych wyrazów można uznać
za błędy drugorzędne.
Stosowany będzie następujący przelicznik: 1 błąd zasadniczy = 3 błędy
drugorzędne,
1 błąd zasadniczy = 3 błędy interpunkcyjne.
Każdy błąd zasadniczy obniża ocenę o pół stopnia.
4. Tryb poprawy ocen bieżących:
1) w klasach I-III uczeń ma prawo do poprawy ocen uzyskanych
ze sprawdzianów, z wyłączeniem testów ortograficznych;
2) do poprawy danej oceny uczeń może przystąpić jeden raz, w formie ustnej
lub pisemnej, w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, nie później niż
dwa tygodnie od daty sprawdzianu;
3) nauczyciel zapisuje ocenę z poprawy w dzienniku elektronicznym obok
oceny poprawianej przez postawienie ukośnika (np.1/4).

§ 55
1. Prace domowe ucznia klas I-III:
1) powinny dotyczyć zagadnień opracowanych podczas zajęć lekcyjnych;
2) nie powinny obciążać ucznia, ich czas powinien być monitorowany przez
nauczyciela;
3) nie powinny być zadawane na weekendy, przerwy świąteczne czy inne
wynikające z planu pracy szkoły;
4) wymagające nauki tekstu na pamięć powinny być zadawane z tygodniowym
wyprzedzeniem;
5) powinny zostać uzupełnione w przypadku nieobecności dziecka w szkole,
zgodnie ze wskazanym zakresem przez nauczyciela przedmiotu.
2. W przypadku braku pracy domowej nauczyciel odnotowuje ten fakt w zeszycie
ucznia oraz zobowiązuje go do uzupełnienia zaległości.
3. Kartkówki i sprawdziany nie mogą być przeprowadzone w poniedziałki oraz
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po przerwach świątecznych.

§ 56
1. Ocenianie zachowania ucznia w klasach I-III realizowane jest w następujących
formach:
1) ocenianie bieżące;
2) ocenianie śródroczne;
3) ocenianie roczne.
2. Ocenianie bieżące:
1) ocena werbalna połączona z mimiką i gestem;
2) stosowanie ustalonych przez zespół klasowy symboli, np. słoneczka,
symbole graficzne, oznaczenia kolorystyczne;
3) zapisy w zeszycie informacji;
4) zapisy w elektronicznym dzienniku lekcyjnym.
3. W klasach I-III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zachowania
są ocenami opisowymi.
4. Ocenianie śródroczne – opis zachowania ucznia z uwzględnieniem
przedmiotu oceny zgodnie z następującymi poziomami:
a) bez zastrzeżeń;
b) czasem budzi zastrzeżenia – stosowany w przypadku pojawienia się 1 – 2
uwag negatywnych;
c) często budzi zastrzeżenia - stosowany w przypadku pojawienia się 3 – 4
uwag negatywnych;
d) bardzo często budzi zastrzeżenia - stosowany w przypadku pojawienia się
5 i więcej uwag negatywnych.
5. Informacja na temat oceny śródrocznej odnotowana jest w dzienniku
elektronicznym.
6. Ocenianie roczne: opis zachowania ucznia z uwzględnieniem elementów
przedmiotu oceny.
7. Informacja na temat rocznej oceny z zachowania odnotowana jest:
w elektronicznym dzienniku lekcyjnym, w arkuszach ocen, na świadectwie.

§ 57
1.

Bieżąca ocena nauczyciela i samoocena ucznia za
zachowanie i postawę
w szkole i poza szkołą uwzględnia:
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a) kulturę osobistą;
b) obowiązkowość, dokładność;
c)

zaangażowanie, inicjatywę;

d) kontakty koleżeńskie;
e) poszanowanie własności;
f) słuchanie i wypełnianie poleceń;
g) noszenie mundurka szkolnego.
2. Ocena bieżąca zachowania polega na obserwacji zachowania ucznia
i odnotowywania przejawów zachowania na poziomach (wyrażonych cyfrą):
a) wzorowym - 6;
b) bardzo dobrym – 5;
c) dobrym – 4;
d) przeciętnym – 3;
e) niskim – 2;
f)

niezadowalającym -1.

§ 58
1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania w klasach I-III
uwzględnia następujące podstawowe obszary:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
3) dbałość o honor i tradycje szkoły;
4) dbałość o piękno mowy ojczystej;
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
7) okazywanie szacunku innym osobom.
2. Ocena opisowa dokonywana jest w trybie śródrocznym i rocznym.
3. Ocenę opisową w klasach I – III konstruuje wychowawca, po konsultacji
z nauczycielami zespołu klasowego, na podstawie:
1) zapisów dokonywanych w lekcyjnym dzienniku elektronicznym;
2) własnych obserwacji i spostrzeżeń;
3) ustnej opinii innych nauczycieli;
4) ustnej samooceny ucznia;
5) ustnej oceny zespołu klasowego.
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§59
Ustalając ocenę klasyfikacyjną zachowania ucznia, u którego stwierdzono, na
podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia
o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno –
pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zaburzenia lub inne dysfunkcje
rozwojowe, należy wziąć pod uwagę wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji
na jego zachowanie.

§60
1. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, języka obcego, religii;
2) promocję do klasy programowo wyższej.
2. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, języka angielskiego, religii nie mają
wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
§ 61
1. W klasach IV-VIII ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;
2) zachowanie ucznia.
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach
oceniania wewnątrzszkolnego, które ma na celu:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego
zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
2) udzielanie pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji
o tym, co zrobił 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) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach
w nauce, zachowaniu oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia;
6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy
dydaktyczno-wychowawczej.
3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych
do otrzymania przez ucznia poszczególnych bieżących, śródrocznych
i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych;
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej
oceny klasyfikacyjnej zachowania;
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4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w odrębnych
przepisach;
5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych
zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych
ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania;
7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji
o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych
uzdolnieniach ucznia.
4. Nauczyciele, nie później niż do 30 września każdego roku szkolnego, informują
uczniów oraz ich rodziców o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia
poszczególnych bieżących, śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych
z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu
nauczania;
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.
5. Wymagania edukacyjne, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1,
nauczyciele opracowują pisemnie i przechowują w swojej dokumentacji.
6. Wychowawca oddziału, nie później niż do 15 września każdego roku szkolnego,
informuje uczniów oraz ich rodziców o:
1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania.
7. Wychowawcy najpóźniej do 30 września danego roku szkolnego ustalają
podczas spotkania z rodzicami szczegółowe sposoby przekazywania informacji
o postępach i trudnościach ucznia w nauce oraz o sposobach i formach
indywidualnych kontaktów z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.
§ 62
1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach
edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
możliwości psychofizycznych ucznia.
2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa
w § 61 ust. 4 pkt 1 do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
możliwości psychofizycznych ucznia:
1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego –
na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym
programie edukacyjno-terapeutycznym;
2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na
podstawie tego orzeczenia;
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3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni
specjalistycznej - na podstawie tej opinii.
§ 63
1. Dyrektor zwalnia ucznia z zajęć komputerowych na podstawie opinii
o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej
przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
2. Dyrektor zwalnia ucznia z wykonywania ćwiczeń fizycznych na zajęciach
wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach
uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony
w tej opinii.
3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z:
1) wykonywania ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego,
2) zajęć komputerowych
uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej,
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się
„zwolniony” albo „zwolniona”.
4. Dyrektor, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologicznopedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu
edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją,
z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem
Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.
5. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 4, posiadającego orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie
z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
6. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo
„zwolniona”.
§ 64
1. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia
oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych
pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak
wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.
2. Sprawdzanie osiągnięć edukacyjnych ucznia, będące podstawą ustalania ocen
bieżących w skali, o której mowa w §67 odbywa się w następujących formach:
1) wypowiedzi ustne obejmujące materiał nauczania jednej, dwóch lub trzech
ostatnich lekcji;
2) wypowiedzi ustne obejmujące materiał nauczania jednego lub więcej działów
programowych, zapowiadane według zasad ustalonych dla sprawdzianów
pisemnych;
3) kartkówki - sprawdziany pisemne trwające nie dłużej niż 15 minut i obejmujące
materiał nauczania z jednej, dwóch lub trzech ostatnich lekcji;
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4) pisemne prace klasowe - sprawdziany pisemne, sprawdziany diagnostyczne,
sprawdziany próbne i inne, obejmujące materiał nauczania jednego lub więcej
działów programowych, trwające do dwóch godzin lekcyjnych;
5) dyktanda;
6) ćwiczenia i zadania praktyczne;
7) ćwiczenia i zadania wykonane na lekcji;
8) ćwiczenia i zadania wykonane w domu;
9) prace długoterminowe i prace projektowe;
10) inne sposoby prezentacji wiadomości i umiejętności ucznia, wynikające
ze specyfiki danych zajęć edukacyjnych.
3. Pisemną pracę klasową, o której mowa w ust. 2 pkt 4, nauczyciel wpisuje
do dziennika oraz informuje uczniów o jej zakresie, formie i terminie z co najmniej
tygodniowym wyprzedzeniem. Każda pisemna praca klasowa winna być
poprzedzona omówieniem jej zakresu i kryteriów oceny.
4. Kartkówki, o których mowa w ust. 2 pkt 3, nie wymagają zapowiadania.
5. Pisemne prace klasowe i kartkówki mogą mieć formę testu.
6. W ciągu tygodnia mogą być przeprowadzone najwyżej trzy pisemne prace
klasowe i nie więcej niż jedna w danym dniu.
7. Z jednej formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczeń otrzymuje jedną
ocenę bieżącą.
8. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych,
plastyki, muzyki 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 w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach
na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej.
9. W przypadku zajęć edukacyjnych liczba ocen bieżących ustalonych każdemu
uczniowi w danym okresie winna wynosić nie mniej niż dwie.
10. Oceny z pisemnych form sprawdzania osiągnięć nauczyciel ustala, wpisuje
do dziennika lekcyjnego i podaje uczniom do wiadomości:
1) w ciągu 14 dni od daty pisemnej pracy klasowej lub dyktanda albo
przedstawienia do oceny pracy długoterminowej lub projektowej;
2) w ciągu 7 dni od daty kartkówki.
3) dopuszcza się przesunięcie terminu zwrotu prac pisemnych w sytuacjach
losowych – o czas nieobecności nauczyciela oraz w okresach świąt, ferii.
11. Sprawdzone i ocenione pisemne prace są przechowywane przez nauczyciela
do końca bieżącego roku szkolnego.
12. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia, tj.: sprawdziany wiadomości
i umiejętności, dyktanda, karty pracy, kartkówki są udostępniane uczniom
i rodzicom/opiekunom prawnym do domu na ich prośbę. Pracę czytelnie
podpisaną przez rodzica/opiekuna prawnego należy zwrócić w ciągu 7 dni.
13. Nauczyciele i wychowawcy informują rodziców o postępach ich dzieci w nauce
i zachowaniu poprzez:
36

1) wpisywanie otrzymanych przez ucznia ocen bieżących do dziennika
elektronicznego;
2) przekazywanie rodzicom, podczas okresowych i śródokresowych spotkań
z wychowawcami, odpowiednio:
a) ustnych informacji o postępach dziecka w nauce i zachowaniu;
b) wykazów: ocen bieżących, śródrocznych ocen klasyfikacyjnych lub
przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych;
3) kontakty indywidualne z inicjatywy rodziców lub nauczycieli;
4) w szczególnie uzasadnionych przypadkach – kontakt telefoniczny,
elektroniczny lub listowny, z inicjatywy rodziców lub nauczyciela.
§ 65
1. Uczeń, który uzyskał bieżącą ocenę niedostateczną, zobowiązany jest nadrobić
braki i uzupełnić zaległości w terminie.
2. Uczeń ma prawo do jednorazowej poprawy oceny niedostatecznej z pracy
klasowej w terminie uzgodnionym z nauczycielem danych zajęć edukacyjnych nie
dłuższym niż 14 dni. Ocenę tę wpisuje się do dziennika. Przy wyliczaniu średniej
ważonej uwzględnia się ocenę otrzymaną ze sprawdzianu oraz ocenę uzyskaną
z poprawy. Nauczyciel przedmiotu decyduje (i dokonuje odpowiednio zapisu
w PZO) o możliwości jednorazowej poprawy każdej oceny z pracy klasowej
w terminie nie dłuższym niż 14 dni.
3. Uczeń, który nie uczestniczył w określonej formie sprawdzania osiągnięć
z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności, przystępuje do niej w terminie nie
przekraczającym 14 dni i w formie i terminie ustalonych przez nauczyciela.
4. Uczeń, który nie uczestniczył w określonej formie sprawdzania osiągnięć
z powodu usprawiedliwionej nieobecności, przystępuje do niej w terminie nie
przekraczającym 14 dni w formie i terminie uzgodnionych z nauczycielem.
5. Uczeń może ubiegać się o ustalenie dodatkowej oceny bieżącej z określonego
zakresu materiału, w terminie i formie uzgodnionych z nauczycielem. W tym
przypadku decyzję co do dodatkowego sprawdzenia wiadomości i umiejętności
ucznia podejmuje nauczyciel.
6. Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć, polegające na nieprzygotowaniu
do odpowiedzi ustnej lub do kartkówki, a także braku zeszytu przedmiotowego,
ćwiczeń, przyborów, materiałów, stroju sportowego itp.:
1) jeden raz w ciągu dwóch klasyfikacji śródrocznych – w przypadku zajęć
edukacyjnych realizowanych w wymiarze 1 godziny tygodniowo;
2) jeden raz w ciągu jednej klasyfikacji śródrocznej - w przypadku zajęć
edukacyjnych realizowanych w wymiarze 2 i więcej godzin tygodniowo.
7. Zgłoszenie nauczycielowi nieprzygotowania do zajęć nie zwalnia
z zapowiedzianych pisemnych prac klasowych i dyktand.
8. Nauczyciel może usprawiedliwić nieprzygotowanie ucznia do zajęć edukacyjnych
spowodowane tylko jego dłuższą ciągłą (ponad jeden tydzień) usprawiedliwioną
nieobecnością w szkole. Uczeń zobowiązany jest uzupełnić swoje braki w ciągu
następnego tygodnia.
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9. Uczniowie są zwolnieni z prac klasowych oraz odpowiedzi ustnych tylko
pierwszego dnia po feriach świątecznych z okazji Bożego Narodzenia
i Wielkiej Nocy oraz po feriach zimowych.
§ 66
1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia następuje poprzez ocenianie
bieżące, ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych oraz roczne oceny
klasyfikacyjne.
2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
3. Nauczyciel ustnie uzasadnia uczniowi lub jego rodzicom ustaloną ocenę.
W uzasadnionych przypadkach Dyrektor może zobowiązać nauczyciela
do uzasadnienia ustalonej oceny w formie pisemnej.
4. Uzasadniając ocenę z zajęć edukacyjnych nauczyciel odwołuje się
do rozpoznanego poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia
wiadomości i umiejętności oraz do wymagań edukacyjnych.
§ 67
1. Ocenianie bieżące dla zajęć edukacyjnych obowiązkowych i dodatkowych
w klasach IV- VIII ustala się w stopniach według następującej skali:
a) stopień celujący – 6;
b) stopień bardzo dobry – 5 ;
c) stopień bardzo dobry minus – 5-;
d) stopień dobry plus – 4+ ;
e) stopień dobry – 4;
f) stopień dobry minus – 4-;
g) stopień dostateczny plus – 3+;
h) stopień dostateczny – 3;
i) stopień dostateczny minus – 3-;
j) stopień dopuszczający plus – 2+;
k) stopień dopuszczający – 2;
l) stopień dopuszczający minus – 2-;
m) stopień niedostateczny plus – 1+;
n) stopień niedostateczny – 1.
2. Ustala się następujące kryteria oceniania bieżącego:
a) stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
 w sposób wyróżniający opanował zakres wiadomości i umiejętności określony
wymaganiami programowymi;
 samodzielnie i twórczo rozwija swoje zainteresowania;
 uczestniczy aktywnie w kole zainteresowań z danych zajęć edukacyjnych,
jeżeli działa ono w szkole;
 biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów
teoretycznych i praktycznych;
 uczestniczy i osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych;
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rozwiązuje skutecznie dodatkowe zadania przewidziane w sprawdzianach
pisemnych;

b) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
 opanował cały zakres wiedzy i umiejętności przewidzianych na danym etapie
programem nauczania przyjętym w danej klasie;
 sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami;
 rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne;
 potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów
w nowych sytuacjach; aktywnie uczestniczy w zajęciach edukacyjnych;
 uczestniczy w konkursach przedmiotowych organizowanych w szkole;
c) stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
 poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności;
 rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne;
 aktywnie uczestniczy w zajęciach edukacyjnych;
d) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
 rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne;
 w odpowiedziach ustnych rozwiązuje zadania praktyczne o średnim stopniu
trudności;
 potrzebuje niewielkiej pomocy nauczyciela przy wykonywaniu zadań
praktycznych;
e) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
 w odpowiedziach ustnych rozwiązuje typowe teoretyczne zadania o niewielkim
stopniu trudności przy pomocy nauczyciela;
 braki w zdobytej wiedzy i umiejętności stanowią zagrożenie dla pomyślnego
kontynuowania dalszej nauki;
 rokuje nadzieję na stopniowe uzupełnienie braków w opanowaniu wiadomości
i umiejętności;
f) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
 braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności uniemożliwiają mu dalsze
zdobywanie wiedzy;
 w odpowiedziach ustnych nie jest w stanie rozwiązać podstawowych zadań
nawet przy pomocy nauczyciela.
3. Począwszy od klasy IV prace uczniów oceniane są według następujących kryteriów:
Ocena
Liczba zdobytych punktów
celujący
100%
bardzo dobry
96 - 99%
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bardzo dobry minus
dobry plus
dobry
dobry minus
dostateczny plus
dostateczny
dostateczny minus
dopuszczający plus
dopuszczający
dopuszczający minus
niedostateczny plus
niedostateczny
4.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
5.

6.

7.

1)
2)

91 – 95%
86 -90%
80-85%
75-79%
70-74%
60-69%
55-59%
50 -54%
40-49%
35 - 39%
30- 34%
<30%

W ocenianiu bieżącym uczniów nauczyciel musi brać pod uwagę:
poziom wiedzy;
poziom zdobytych umiejętności;
systematyczność;
aktywność podczas zajęć edukacyjnych;
stopień samodzielności pracy;
umiejętność organizowania własnego warsztatu pracy;
stosunek do obowiązków szkolnych wynikających z danych zajęć
edukacyjnych;
umiejętność pracy w grupie.
Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy przede wszystkim brać
pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków
wynikających ze specyfiki tych zajęć, także systematyczność udziału ucznia
w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez
szkołę na rzecz kultury fizycznej.
Nauczyciel jest zobowiązany do systematycznego kontrolowania osiągnięć
edukacyjnych uczniów i systematycznego wystawiania stopni oraz wpisywania
ich za każdym razem do dziennika elektronicznego.
Podczas wpisywania oceny do dziennika elektronicznego, nauczyciel
przypisuje konkretnej formie pracy ucznia punkty - wartość wagową w skali 13.
najwyższą wartość wagową – 3 przypisuje się sprawdzianom pisemnym lub
praktycznym oraz konkursom przedmiotowym;
z racji na specyfikę każdego przedmiotu wartość wagowa pozostałych form
oceniania zawarta jest w przedmiotowych zasadach oceniania. Nauczyciel
ma obowiązek zapoznania
ucznia z PZO na pierwszych zajęciach
edukacyjnych.
§ 68

1. W klasach I - VIII ustala się cztery klasyfikacje śródroczne. Terminy są
podawane w rocznym planie pracy szkoły opracowanym na dany rok szkolny.
2. Śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach
według następującej skali:
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a) stopień celujący – 6;
b) stopień bardzo dobry – 5;
c) stopień dobry plus – 4,5;
d) stopień dobry – 4;
e) stopień dostateczny plus – 3,5;
f) stopień dostateczny – 3;
g) stopień dopuszczający plus – 2,5;
h) stopień dopuszczający – 2;
i) stopień niedostateczny plus – 1,5;
j) stopień niedostateczny – 1.
Podczas wystawiania oceny semestralnej,
zestawieniem
Ocena
celujący
bardzo dobry
dobry plus
dobry
dostateczny plus
dostateczny
dopuszczający plus
dopuszczający
niedostateczny plus
niedostateczny

nauczyciel posługuje się następującym
Wartość uzyskana ze średniej
w dzienniku elektronicznym
5,61- 6,00
4,61- 5,60
4,30- 4.60
3,71 - 4,29
3,30-3.70
2,71 - 3,29
2,30-2,70
1,61 - 2,29
1,51- 1,60
0,00- 1,50

3. Klasyfikacja śródroczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych
ucznia z zajęć obowiązkowych i dodatkowych, określonych w szkolnym planie
nauczania za dany okres.
4. Oceny klasyfikacyjne śródroczne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia
edukacyjne.
5. Ostateczne zatwierdzanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych następuje
podczas śródrocznego klasyfikacyjnego zebrania plenarnego Rady
Pedagogicznej.
6. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych
zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny
klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.
7. W przypadku śródrocznej oceny niedostatecznej z danego przedmiotu
wychowawca powiadamia rodziców/opiekunów prawnych ucznia o tym fakcie
podczas zebrania lub poprzez dziennik elektroniczny w przypadku gdy
rodzic/ opiekun prawny nie był obecny na spotkaniu z wychowawcą.
§ 69
1. Roczne oraz końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych w klasach
IV- VIII ustala się w stopniach według następującej skali:
a) stopień celujący – 6;
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b) stopień bardzo dobry – 5;
c) stopień dobry – 4;
d) stopień dostateczny – 3;
e) stopień dopuszczający – 2;
f) stopień niedostateczny – 1.
Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach w punktach
a) – e).
Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena zapisana w punkcie f).
Podczas wystawiania oceny końcowej, nauczyciel posługuje się następującym zestawieniem
Ocena
Wartość uzyskana ze średniej
w dzienniku elektronicznym
celujący
5,61 - 6.00
bardzo dobry
4,61 -5,60
dobry
3,71 -4,60
dostateczny
2,71 - 3,70
dopuszczający
1,61 - 2,70
niedostateczny
0,00 - 1,60

2. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub
ponadwojewódzkim, przeprowadzonego zgodnie z odrębnymi przepisami,
otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.
3. Oceny klasyfikacyjne roczne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia
edukacyjne.
4. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu rocznych osiągnięć
edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych obowiązkowych i dodatkowych,
określonych w szkolnym planie nauczania.
5. Podstawę do ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej stanowią cztery
śródroczne oceny klasyfikacyjne.
6. Ostateczne zatwierdzenie rocznych ocen klasyfikacyjnych następuje podczas
rocznego klasyfikacyjnego zebrania plenarnego Rady Pedagogicznej.
7. Na 30 dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym Rady
Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne
są obowiązani poinformować ucznia i jego wychowawcę klasowego
o przewidywanych dla niego rocznych ocenach niedostatecznych z zajęć
edukacyjnych.
8. Informacja o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych
przekazywana jest uczniowi ustnie, zaś wychowawcy za pośrednictwem
poczty dziennika elektronicznego.
9. Informacja o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych ucznia
wysyłana jest rodzicom/prawnym opiekunom przez wychowawcę pisemnie
listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, po uprzednim zarejestrowaniu
pisma w szkolnym dzienniku korespondencji, w ciągu trzech dni od daty
otrzymania informacji o ocenach niedostatecznych.
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10. W przypadku braku potwierdzenia ze strony rodziców/opiekunów prawnych
odbioru informacji o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych,
wychowawca przekazuje pisemną informację do Dyrektora Szkoły.
11. Na 14 dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym Rady
Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne
są obowiązani poinformować ucznia o przewidywanych dla niego rocznych
ocenach klasyfikacyjnych z wszystkich obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania. Informacja ta jest
zamieszczona w dzienniku elektronicznym, stając się tym samym dostępną
dla wychowawcy i rodziców. Wychowawca za pośrednictwem poczty dziennika
elektronicznego informuje o tym fakcie rodziców/opiekunów prawnych, których
zobowiązuje się do zapoznania z proponowanymi ocenami. Informacją
potwierdzającą ten fakt będzie odebranie poczty dziennika elektronicznego. W
uzasadnionych przypadkach informacja o przewidywanych rocznych ocenach
klasyfikacyjnych może być przekazana rodzicom ucznia telefonicznie,
osobiście przez wychowawcę lub przez innego nauczyciela albo listownie.
12. W ciągu 7 dni od powzięcia informacji o przewidywanych rocznych ocenach
klasyfikacyjnych uczniowi przysługuje prawo złożenia do Dyrektora Szkoły
pisemnego wniosku o umożliwienie uzyskania wyższej niż przewidywana
rocznej oceny klasyfikacyjnej z jednych zajęć edukacyjnych.
13. Taki wniosek zostanie pozytywnie przyjęty, jeżeli uczeń z tych zajęć
edukacyjnych, o których możliwość podwyższenia rocznej oceny
klasyfikacyjnej wnosi, spełnia następujące warunki:
a) jest systematyczny w nauce;
b) regularnie odrabia prace domowe;
c) aktywnie uczestniczy w zajęciach edukacyjnych;
d) posiada przynajmniej 80% frekwencji na danych zajęciach edukacyjnych.
14. Dyrektor Szkoły w porozumieniu z nauczycielem prowadzącym dane zajęcia
edukacyjne oraz na podstawie własnego rozeznania, w ciągu 3 dni od
złożenia przez ucznia wniosku o możliwość uzyskania wyższej od
przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej, informuje ucznia o stosownej
decyzji.
15. Formą dającą możliwość uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej jest pisemny test obejmujący całość programu zajęć
edukacyjnych zrealizowanego w ciągu danego roku szkolnego. W przypadku
informatyki, techniki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych i
wychowania fizycznego właściwą formą dającą możliwość uzyskania wyższej
niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej są przede wszystkim zadania
praktyczne.
16. W wyniku przeprowadzonego testu istnieje możliwość uzyskania tylko o jeden
stopień wyższej rocznej oceny klasyfikacyjnej od przewidywanej.
Zaproponowana ocena po teście jest ostateczna.
17. Rodzice mogą w ciągu 7 dni od powzięcia informacji o przewidywanych
rocznych ocenach klasyfikacyjnych podjąć odpowiednie kroki w celu
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zmobilizowania ucznia do ewentualnego podwyższenia przewidywanej rocznej
oceny klasyfikacyjnej.
18. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie
nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny
niedostatecznej.
19. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych
co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną
zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej
z wyróżnieniem.
20. Roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dodatkowych, określonych
w szkolnym planie nauczania nie mają wpływu na promocję do klasy
programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
21. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie ósmej.
22. Na klasyfikację końcową składają się:
1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone w klasie ósmej,
oraz
2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja
zakończyła się w klasach programowo niższych, oraz
3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie ósmej.
23. Uczeń kończy szkołę, 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 oceny
klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.
24. Uczeń ukończy szkołę z wyróżnieniem, gdy w wyniku klasyfikacji końcowej
uzyska z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych
ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną
ocenę klasyfikacyjną zachowania.
§ 70
1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli
uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona
niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny przyjętego
w szkole.
2. Zastrzeżenia te muszą być zgłoszone w formie pisemnego wniosku nie
później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych.
3. Wniosek powinien dokładnie wskazywać, jakie niezgodności z przepisami
prawa dotyczącymi trybu ustalania oceny rocznej zaszły (w przypadku tej
konkretnej oceny rocznej).
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4. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć
edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi
trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję w składzie:
a) Dyrektor Szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora - jako
przewodniczący;
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne;
i przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną
ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. Sprawdzian powinien odbyć się
w terminie nie później niż 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu
ustala się z uczniem i jego rodzicami.
5. Nauczyciel o którym mowa w p. 4 b może być zwolniony z udziału w pracy
komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych
przypadkach. W takiej sytuacji dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela
prowadzącego takie same zajęcia.
6.
Zadania sprawdzające na część ustną i pisemną w/w sprawdzianu
przygotowuje nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne i zatwierdza je
Dyrektor Szkoły.
7. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z informatyki, techniki, muzyki,
zajęć artystycznych, zajęć technicznych i wychowania fizycznego ma przede
wszystkim formę zadań praktycznych.
8. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie
może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
9. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej
rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona
w wyniku egzaminu poprawkowego.
10. Z prac komisji sporządza się protokół, zgodnie z odrębnymi przepisami prawa
oświatowego.
11. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie,
wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły w porozumieniu z uczniem i jego
rodzicami (opiekunami prawnymi).

§ 71
1. Ocenianie zachowania ucznia następuje poprzez ustalanie śródrocznych ocen
klasyfikacyjnych zachowania oraz ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania.
2. Ocenianie zachowania polega na obserwacji uczniów i rozpoznawaniu ich
postępów charakterowych w następujących dziedzinach:
a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
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c) dbałość o honor i tradycje szkoły;
d) dbałość o piękno mowy ojczystej;
e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
f) godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
g) okazywanie szacunku innym osobom.
3. Uczeń i jego rodzice mają prawo znać oceny zachowania dokonywane przez
nauczycieli w dzienniku. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania
ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe,
uwzględnia się wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na
podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o
potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno
-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
4. Ustala się cztery klasyfikacje śródroczne zachowania. Terminy klasyfikacji
są podawane w rocznym planie pracy szkoły opracowanym na dany rok
szkolny.
5. Śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej
skali:
a) wzorowe;
b) bardzo dobre;
c) dobre;
d) poprawne;
e) nieodpowiednie;
f) naganne.
6. Ustala się następujące kryteria oceniania zachowania śródrocznego w klasach















IV- VIII:
1) zachowanie wzorowe:
uczeń bierze aktywny udział w różnych formach zajęć szkolnych;
aktywnie uczestniczy w organizowanych w szkole konkursach;
punktualnie uczęszcza na zajęcia i usprawiedliwia każdą swoją nieobecność
na nich;
nie ulega żadnym nałogom;
rozwija tradycje szkoły i dba o jej honor;
pracuje na rzecz klasy i szkoły;
bierze udział w szkolnych imprezach i akademiach;
jest pracowity i systematyczny;
twórczo rozwija swoje własne zainteresowania;
dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
dba o mienie własne, innych, szkoły oraz społeczne;
jest uczciwy w codziennym postępowaniu;
reaguje na złe zachowanie innych;
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okazuje szacunek nauczycielom, pracownikom szkoły, kolegom i koleżankom
oraz innym osobom;
chętnie udziela pomocy koleżeńskiej;
dba o kulturę słowa i piękno mowy ojczystej;
dba o higienę osobistą oraz czystość, ład i porządek w szkole;
bierze udział w szkolnych imprezach i akademiach;
przestrzega zasad dotyczących stroju szkolnego, dba o swój estetyczny
wygląd zewnętrzny;
jest krytyczny wobec siebie i innych;
angażuje się w prace społeczne na rzecz szkoły;
respektuje zakaz używania telefonu komórkowego w czasie zajęć lekcyjnych;
respektuje zakaz nagrywania głosu i obrazu osób trzecich;
stosuje się do zakazu opuszczania terenu szkolnego w czasie zajęć i przerw.
2) zachowanie bardzo dobre:






















twórczo rozwija swoje zainteresowania;
reaguje na złe zachowanie innych;
chętnie udziela pomocy koleżeńskiej;
dba o kulturę słowa i piękno mowy ojczystej;
rozwija tradycje szkoły;
jest krytyczny wobec siebie i innych, dzięki temu wyciąga wnioski
na przyszłość;
uczeń jest pracowity i systematyczny;
punktualnie uczęszcza na zajęcia i usprawiedliwia wszystkie nieobecności;
dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
dba o mienie własne, innych, szkoły oraz społeczne;
jest uczciwy w codziennym postępowaniu;
okazuje szacunek nauczycielom i innym pracownikom szkoły;
szanuje kolegów i koleżanki oraz inne osoby;
nie ulega nałogom;
dba o higienę osobistą oraz czystość, ład i porządek w szkole;
przestrzega zasad dotyczących stroju szkolnego, dba o swój estetyczny
wygląd zewnętrzny;
angażuje się w prace społeczne na rzecz szkoły;
respektuje zakaz używania telefonu komórkowego w czasie zajęć lekcyjnych;
respektuje zakaz nagrywania głosu i obrazu osób trzecich;
stosuje się do zakazu opuszczania terenu szkolnego w czasie zajęć i przerw.
3) zachowanie dobre:



uczeń jest pracowity i systematyczny;
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punktualnie uczęszcza na zajęcia (dopuszcza się 5 spóźnień w ciągu
semestru);
usprawiedliwia swoje nieobecności (dopuszcza się 5 godzin
nieusprawiedliwionych w ciągu semestru);
dba o kulturę słowa;
dba o higienę osobistą oraz czystość, ład i porządek w szkole;
angażuje się w prace społeczne na rzecz szkoły;
dba o swój estetyczny wygląd zewnętrzny;
dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
dba o mienie własne, innych, szkoły oraz społeczne;
jest uczciwy w codziennym postępowaniu;
okazuje szacunek nauczycielom i innym pracownikom szkoły;
szanuje kolegów i koleżanki oraz inne osoby;
nie ulega nałogom;
przestrzega zasad dotyczących stroju szkolnego;
respektuje zakaz używania telefonu komórkowego w czasie zajęć lekcyjnych;
respektuje zakaz nagrywania głosu i obrazu osób trzecich;
stosuje się do zakazu opuszczania terenu szkolnego w czasie zajęć i przerw.
4) zachowanie poprawne:


















uczeń przejawia brak systematyczności w pracy;
ceni bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych;
nie ulega nałogom;
okazuje szacunek nauczycielom i innym pracownikom szkoły;
szanuje kolegów i koleżanki oraz inne osoby;
szanuje mienie własne, innych, szkoły i społeczne;
usprawiedliwia
swoje
nieobecności
(dopuszcza
się
10
godzin
nieusprawiedliwionych w ciągu semestru);
punktualnie uczęszcza na zajęcia (dopuszcza się 10 spóźnień w ciągu
semestru);
stara się przestrzegać zasad dotyczących stroju szkolnego;
w sytuacjach niepożądanych (sprzecznych z regulaminem szkoły)
zastosowane środki zaradcze przynoszą pozytywne rezultaty;
sporadycznie używa wulgaryzmów słownych;
nie zawsze jest koleżeński;
niekiedy nie przestrzega zasad dotyczących stroju szkolnego;
respektuje zakaz używania telefonu komórkowego w czasie zajęć lekcyjnych;
respektuje zakaz nagrywania głosu i obrazu osób trzecich;
stosuje się do zakazu opuszczania terenu szkolnego w czasie zajęć i przerw.
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5) zachowanie nieodpowiednie:














uczeń nie spełnia podstawowych obowiązków uczniowskich (notorycznie nie
uczy się i nie odrabia prac domowych);
spóźnia się na zajęcia edukacyjne (dopuszcza się 15 spóźnień w ciągu
semestru), a podjęte działania nie przyniosły poprawy zachowania;
usprawiedliwia
swoje
nieobecności
(dopuszcza
się
15
godzin
nieusprawiedliwionych w ciągu semestru);
narusza podstawowe zasady bezpieczeństwa;
nie reaguje na złe postępowanie innych;
używa czasami wulgarnych słów;
jest arogancki w stosunku do nauczycieli i innych uczniów;
jest nieszczery i kłamie;
nie przestrzega zasad dotyczących stroju szkolnego;
w sytuacjach niepożądanych, czyli sprzecznych z regulaminem szkoły
zastosowane środki przynoszą niewielkie rezultaty;
respektuje zakaz nagrywania głosu i obrazu osób trzecich;
nie respektuje zakazu używania telefonu komórkowego w czasie zajęć
lekcyjnych;
nie stosuje się do zakazu opuszczania terenu szkolnego w czasie zajęć
i przerw.
6) zachowanie naganne:

















uczeń nie spełnia podstawowych obowiązków uczniowskich (notorycznie nie
uczy się i nie odrabia prac domowych);
spóźnia się na zajęcia edukacyjne (więcej niż 15 spóźnień w ciągu semestru),
a podjęte działania nie przyniosły poprawy zachowania;
ma więcej niż 15 godzin nieusprawiedliwionych w ciągu semestru;
niszczy mienie innych osób oraz społeczne;
używa bardzo często wulgarnych słów;
lekceważy wskazania dyrekcji szkoły i nauczycieli;
często kłamie;
dopuszcza się kradzieży;
jest arogancki w stosunku do nauczycieli i innych uczniów;
pali papierosy i e-papierosy;
próbuje używać napojów alkoholowych i innych środków odurzających;
nie przestrzega zasad dotyczących stroju szkolnego;
narusza zasady bezpieczeństwa;
uchybia większości wymagań szkolnych, a zastosowane środki zaradcze nie
przynoszą żadnych skutków;
posiada przedmioty powszechnie uznane za niebezpieczne i które mogą
stanowić zagrożenie dla zdrowia, życia lub obyczajności;
49






stosuje przemoc fizyczną lub werbalną lub psychiczną;
dopuszcza się cyberprzemocy;
nie respektuje zakazu nagrywania głosu i obrazu osób trzecich;
nie respektuje zakazu używania telefonu komórkowego w czasie zajęć
lekcyjnych;
 nie stosuje się do zakazu opuszczania terenu szkolnego w czasie zajęć
i przerw.
7. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego
stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić
wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie
indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w
tym poradni specjalistycznej.
8. Śródroczną ocenę zachowania ustala wychowawca oddziału klasowego
po zasięgnięciu opinii nauczycieli uczących ucznia.
9. Śródroczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na śródroczne
oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych obowiązkowych i dodatkowych,
określonych w szkolnym planie nauczania.
10. Roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w klasach IV- VIII ustala się według
następującej skali:
a) wzorowe;
b) bardzo dobre;
c) dobre;
d) poprawne;
e) nieodpowiednie;
f) naganne.
11. Kryteria oceniania zachowania rocznego zachowuje się takie same jak przy
ustalaniu śródrocznej oceny zachowania.
12. Klasyfikacja roczna zachowania polega na podsumowaniu zachowania w
całym roku szkolnym.
13. Roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca oddziału
klasowego po zasięgnięciu pisemnej opinii nauczycieli, uczniów danej klasy
oraz ocenianego ucznia.
14. Na 30 dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym Rady
Pedagogicznej wychowawca jest obowiązany poinformować ucznia i jego
rodziców (opiekunów prawnych) o przewidywanej dla niego rocznej ocenie
nieodpowiedniej lub nagannej zachowania.
15. Informacja o przewidywanej rocznej ocenie nieodpowiedniej bądź nagannej
zachowania przekazywana jest uczniowi ustnie podczas zajęć godziny
wychowawczej, zaś wychowawcy za pośrednictwem poczty dziennika
elektronicznego.
16. Informacja o przewidywanej ocenie nieodpowiedniej bądź nagannej
zachowania wysyłana jest rodzicom (prawnym opiekunom) przez
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wychowawcę pisemnie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, (po
uprzednim zarejestrowaniu pisma w szkolnym dzienniku korespondencji)
w ciągu trzech dni od daty jej powzięcia.
17. W przypadku braku potwierdzenia ze strony rodziców (opiekunów prawnych)
odbioru informacji o przewidywanej dla ich dziecka rocznej ocenie
nieodpowiedniej bądź nagannej zachowania, wychowawca przekazuje
pisemną informację do Dyrektora Szkoły.
18. Na 14 dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym Rady
Pedagogicznej wychowawca klasy jest obowiązany poinformować ucznia
o przewidywanej dla niego rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.
Informacja ta jest zamieszczona w dzienniku elektronicznym, stając się tym
samym dostępną dla rodziców. Wychowawca za pośrednictwem poczty
dziennika elektronicznego informuje o tym fakcie rodziców, których
zobowiązuje się do zapoznania z proponowanymi ocenami. Informacją
potwierdzającą ten fakt będzie odebranie poczty dziennika elektronicznego. W
przypadku, gdy po przekazaniu informacji o przewidywanej rocznej
klasyfikacyjnej ocenie zachowania albo po ustaleniu oceny rocznej uczeń
zostanie ukarany naganą Dyrektora za rażące naruszenie norm etycznych lub
zasad współżycia społecznego, wychowawca może ustalić dla tego ucznia
niższą roczną klasyfikacyjną ocenę zachowania. O swojej decyzji
wychowawca klasy bezzwłocznie informuje ucznia i jego rodziców oraz
Dyrektora.
19. W ciągu 7 dni od powzięcia informacji o przewidywanej rocznej ocenie
klasyfikacyjnej zachowania uczniowi przysługuje prawo złożenia do Dyrektora
Szkoły pisemnego wniosku o umożliwienie uzyskania wyższej niż
przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna zachowania.
20. Taki wniosek zostanie pozytywnie przyjęty, jeżeli uczeń spełnia następujące
warunki:
a) posiada przynajmniej 80% frekwencji na zajęciach edukacyjnych;
b) nie ulega nałogom;
c) szanuje nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz kolegów i koleżanki;
d) szanuje własność innych oraz szkoły;
e) nie używa wulgarnego słownictwa.
21. Dyrektor w porozumieniu z wychowawcą oraz na podstawie własnego
rozeznania, w ciągu 3 dni od złożenia przez ucznia wniosku o możliwość
uzyskania wyższej od przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania, informuje ucznia o stosownej decyzji.
22. Forma dająca możliwość uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania zostanie wskazana każdorazowo w zależności od
potrzeb danego ucznia.
23. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na promocję do
klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
24. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli
uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona
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niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny przyjętego
w szkole.
25. Zastrzeżenia te muszą być zgłoszone w formie pisemnego wniosku nie
później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych.
26. Wniosek powinien dokładnie wskazywać, jakie niezgodności z przepisami
prawa dotyczącymi trybu ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania
zaszły w przypadku konkretnego ucznia.
27. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania
została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania
tej oceny, Dyrektor Szkoły w terminie nie później niż 5 dni od dnia zgłoszenia
zastrzeżeń powołuje komisję w składzie:
a) Dyrektor Szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora – jako
przewodniczący;
b) wychowawca oddziału;
c) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale;
której zadaniem jest ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej. Ocena jest
ustalana w drodze głosowania większością głosów. W przypadku równej liczby
głosów decyduje głos przewodniczącego.
28. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być
niższa od ustalonej wcześniej oceny.
29. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona przez komisję jest
ostateczna.
30. Z prac komisji sporządza się protokół, zgodnie z odrębnymi przepisami prawa
oświatowego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
§ 72
1. Uczeń jest klasyfikowany, jeżeli został oceniony ze wszystkich obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania.
2. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć
edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej
oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach,
przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za
który przeprowadzana jest klasyfikacja.
3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może
zdawać egzamin klasyfikacyjny. W tym celu powinien on lub jego rodzice
(prawni opiekunowie) złożyć do dyrektora szkoły pisemny wniosek o
przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego z danych zajęć edukacyjnych.
Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, nie
później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych.
4. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej
nieobecności lub na wniosek jego rodziców, rada pedagogiczna może wyrazić
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zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Zgoda Rady Pedagogicznej będzie zależała
od ilości opuszczonych godzin, powodów absencji, stosunku ucznia do
obowiązków szkolnych, jego postawy i sytuacji domowej. Decyzja rady musi
być podjęta w ciągu 2 dni od złożenia wniosku i jest ostateczna.
5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej,
z zastrzeżeniem, że egzamin klasyfikacyjny z obowiązkowych zajęć
edukacyjnych: plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych,
informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań
praktycznych.
6. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
Egzamin nie może być przeprowadzony później niż 7 dni przed datą
egzaminów poprawkowych. Dyrektor Szkoły ustala także z uczniem i jego
rodzicami (opiekunami prawnymi) liczbę zajęć edukacyjnych z których uczeń
może przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu jednego dnia.
7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja, w skład której wchodzą:
a) wyznaczony przez Dyrektora nauczyciel danych zajęć edukacyjnych jako
przewodniczący komisji;
b) nauczyciel takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
8. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze
obserwatorów – rodzice (opiekunowie prawni) ucznia.
9. Ocena uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna.
W przypadku oceny niedostatecznej uczeń ma prawo zdawać egzamin
poprawkowy.
10. Z przeprowadzonych egzaminów klasyfikacyjnych sporządza się odpowiednie
odrębne
protokoły, zgodnie z odrębnymi przepisami. Protokół stanowi
załącznik do arkusza ocen ucznia.
11. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się
„nieklasyfikowany”.
12. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu
klasyfikacyjnego w ustalonym terminie, może przystąpić do niego
w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora.

§ 73
1. Ustalona przez nauczyciela roczna ocena niedostateczna może być
zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.
2. Uczeń może zdawać egzamin poprawkowy, jeżeli uzyskał
niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

ocenę

3. Rada Pedagogiczna może jednak wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy
z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych o ile spełniony zostanie
przynajmniej jeden z następujących warunków:
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a) poważna choroba lub usprawiedliwione nieobecności;
b) szczególne uzdolnienia przynajmniej w jednych zajęciach edukacyjnych,
określonych w szkolnym planie nauczania;
c) 80% frekwencji na zajęciach edukacyjnych, z których ma być zdawany
egzamin poprawkowy.
4. Egzamin poprawkowy odbywa się w formie pisemnej oraz ustnej, w ostatnim
tygodniu ferii letnich. Szczegółowy termin egzaminu wyznacza dyrektor szkoły.
5. Egzamin poprawkowy z informatyki, plastyki, muzyki, zajęć artystycznych,
zajęć technicznych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę
zadań praktycznych.
6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora
szkoły.
W skład komisji wchodzą:
a) Dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły– jako
przewodniczący komisji;
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
7. Nauczyciel o którym mowa w p. 6b może być zwolniony z udziału w pracy
komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych
przypadkach. W takiej sytuacji dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela
prowadzącego takie same zajęcia.
8. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się odpowiedni
protokół, zgodnie z odrębnymi przepisami. Protokół stanowi załącznik do
arkusza ocen ucznia.
9. 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.
10. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji do
klasy programowo wyższej lub nie uzyskuje świadectwa ukończenia szkoły.
11. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) w ciągu 5 dni roboczych od dnia
przeprowadzenia egzaminu poprawkowego mogą zgłosić zastrzeżenia do
dyrektora szkoły jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć
edukacyjnych uzyskana w wyniku egzaminu poprawkowego została ustalona
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
W dalszym postępowaniu stosuje się przepisy zapisane w § 70 zasad
wewnątrzszkolnego oceniania. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
Rozdział 9
Zasady przyjmowania uczniów
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§ 74
1. Szkoła jest dostępna dla wszystkich, którzy pragną w niej kształcić swoje
dzieci w duchu nauczania Kościoła katolickiego.
2. Kandydaci do szkoły oraz ich rodzice zapoznają się z charakterem szkoły,
statutem i programem wychowawczo-profilaktycznym przed złożeniem
wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły.
3. Rodzice i uczniowie poprzez dobrowolny wybór szkoły katolickiej akceptują
kształcenie i wychowanie w duchu nauczania Kościoła katolickiego.
§ 75
1. Szkoła posiada własne zasady i kryteria rekrutacji uczniów do klasy I.
2. Dla kandydatów do klasy pierwszej uwzględnia się następujące kryteria:
1) wiek dziecka – pierwszeństwo przyjęcia mają dzieci zobowiązane
do rozpoczęcia w danym roku szkolnym obowiązku szkolnego;
2) poziom dojrzałości szkolnej ustalony na podstawie informacji sporządzonej
przez przedszkole (szkołę), w której dziecko odbyło roczne przygotowanie
przedszkolne;
3) wynik rozmowy z rodzicami.
§ 76
1. Dyrektor przyjmuje dzieci do klasy pierwszej na podstawie wyników postępowania
rekrutacyjnego, które przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora.
2. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:
1) złożenie przez rodziców w ustalonym przez szkołę terminie dokumentów
podanych w zasadach rekrutacji na dany rok szkolny;
2) przeprowadzenie rozmów z dziećmi i rodzicami;
3) ustalenie przez komisję rekrutacyjną wyników postępowania;
4) ogłoszenie listy przyjętych uczniów.
§ 77
1. Do szkoły może być przyjęte dziecko realizujące obowiązek szkolny w innej
szkole podstawowej publicznej lub niepublicznej w trybie przeniesienia, zgodnie
z przepisami prawa.
2. Do klasy I może być przyjęte dziecko w trakcie roku szkolnego, jeżeli szkoła
ma wolne miejsce lub zorganizuje dodatkowe miejsce.
§ 78
Dziecko nabywa prawa ucznia szkoły z chwilą wpisania go na listę uczniów.
Rozdział 10
Oddział przedszkolny
§ 79
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1. Szkoła prowadzi oddział przedszkolny dla dzieci 6-letnich objętych
obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego.
2. Za organizację i działalność oddziału przedszkolnego odpowiada Dyrektor
Szkoły.
3. Oddział przedszkolny funkcjonuje przez cały rok szkolny od poniedziałku
do piątku w czasie nie krótszym niż 5 godzin dziennie, z wyjątkiem przerwy
feryjnej i wakacyjnej.
4. Oddział przedszkolny w szczególności:
1) realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego;
2) przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole.
5. Organizację pracy oddziału przedszkolnego określa ramowy rozkład dnia.
Szczegółowe zadania oddziału przedszkolnego i sposób ich realizacji
są ustalone w rocznym programie pracy i w miesięcznych planach pracy
oddziału.
6. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym wynosi nie więcej niż 20.
7. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut.
8. Do realizacji zadań statutowych oddział przedszkolny wykorzystuje:
1) salę do zajęć dla oddziału;
2) łazienki dziecięce;
3) szatnię;
4) salę gimnastyczną szkoły;
5) szkolny plac zabaw.

1.
2.

3.

4.

5.

§ 80
Nauczyciele pracujący w oddziałach przedszkolnych wchodzą w skład Rady
Pedagogicznej Szkoły.
Dyrektor szkoły powierza prowadzenie zajęć dodatkowych nauczycielom
zatrudnionym w szkole, posiadającym odpowiednie kompetencje
do prowadzenia danych zajęć.
Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz
odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych
jego opiece dzieci.
Praca wychowawczo, dydaktyczna i opiekuńcza jest prowadzona
na podstawie programów wychowania przedszkolnego, dopuszczonego
do użytku w szkole przez Dyrektora.
Sposób prowadzenia przez nauczyciela oddziału przedszkolnego
dokumentacji regulują odrębne przepisy.

§ 81
Cele i zadania oddziału przedszkolnego
1. Oddział przedszkolny realizuje cele i zadania wynikające z ustawy Prawo
oświatowe oraz ustawy o systemie oświaty, a w szczególności:
1) zapewnia opiekę, wychowanie i nauczanie w atmosferze akceptacji
i bezpieczeństwa;
2) zapewnia dzieciom pełny rozwój umysłowy, moralno - społeczny,
emocjonalny oraz fizyczny zgodnie z ich możliwościami i potrzebami
psychofizycznymi z wykorzystaniem własnej inicjatywy dziecka;
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3) realizuje nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej
w oparciu o program wychowania przedszkolnego;
4) za dodatkową opłatą zapewnia organizowanie zajęć dodatkowych
z uwzględnieniem potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci;
5) kształtuje umiejętność współżycia i współdziałania w zespole, uczy
poczucia odpowiedzialności za drugiego człowieka;
6) umożliwia dzieciom wychowanie w poczuciu przynależności narodowej,
etnicznej, językowej i religijnej;
7) wspomaga indywidualny rozwój dziecka oraz współdziała z rodziną
w przygotowaniu do nauki w szkole;
8) w miarę możliwości udziela dzieciom pomocy psychologiczno –
pedagogicznej;
9) przestrzega praw dziecka oraz upowszechnia wiedzę o tych prawach;
10) zapewnia wychowankom bezpieczne i higieniczne warunki wychowania
i opieki; w sytuacjach kryzysowych wszystkie działania pracowników
przedszkola, bez względu na zakres ich obowiązków służbowych, w
pierwszej kolejności są skierowane na zapewnienie bezpieczeństwa
dzieciom.
2. Celem wychowania przedszkolnego zgodnie z jego podstawą programową
jest:
1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację
warunków
sprzyjających
nabywaniu
doświadczeń
w
fizycznym,
emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju;
2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę
i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;
3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej
i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;
4) zapewnienie warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń,
które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji, oraz pomoc dzieciom
rozwijającym się w sposób nieharmonijny;
5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści
adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych,
wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb
i zainteresowań;
6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualności, oryginalności dziecka oraz
potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;
7) tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań
prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową
i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
8) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi, oraz
dbania o zdrowie psychiczne;
9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym
wrażliwość estetyczną;
10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację
otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości
i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się
do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;
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11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację
elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania
i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej
pracy;
12) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami
i instytucjami działającymi na rzecz tworzenia warunków umożliwiających
rozwój tożsamości dziecka; kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami,
sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm
społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe
osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających
z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;
13) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści
wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się
w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa
i harmonijnego rozwoju;
14) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka,
prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki
w szkole.
3. Cele wychowania przedszkolnego są realizowane w ramach następujących
obszarów edukacyjnych mających na celu przygotowanie dziecka do podjęcia
nauki w szkole:
1) fizycznym;
2) emocjonalnym;
3) społecznym;
4) poznawczym.
4. Oddział przedszkolny podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia
optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, zapewnienia każdemu dziecku
warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy oddziału
przedszkolnego i jego rozwoju organizacyjnego.
5. Oddział przedszkolny realizuje cele związane z podtrzymaniem poczucia
tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez:
1) wpajanie dzieciom tolerancji dla odmienności narodowej i religijnej;
2) niestwarzanie różnic w prawach i traktowaniu dzieci ze względu na kolor
skóry, różnice kulturowe i religijne;
3) wpajanie zasad tolerancji i szacunku dla obrzędów religijnych różnych
wyznań;
4) zapewnienie swobody wyrażania myśli i przekonań światopoglądowych
oraz religijnych nie naruszających dobra innej osoby;
5) zapewnienie swobodnego wyboru uczestnictwa w katechizacji oraz
obrzędach religijnych.
6. Oddział przedszkolny realizuje cele i zadania poprzez:
1) prowadzenie pracy opiekuńczo-dydaktycznej w oparciu o pełną znajomość
dziecka i jego środowiska rodzinnego, w ramach określonych obszarów
edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania
przedszkolnego, zgodnie ze współczesną wiedzą pedagogiczną;
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2) tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności
i zainteresowań;
3) współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną;
4) prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju dzieci;
5) zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i opieki podczas zabaw i ćwiczeń
na boisku szkolnym, a także w trakcie zajęć poza terenem szkoły (dalsze
spacery i wycieczki).

1.
2.
3.
4.

5.
6.

§ 82
Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z oddziału przedszkolnego dokonywane
jest przez rodziców lub upoważnioną przez nich osobę pełnoletnią.
Upoważnienie dokonywane jest w formie pisemnej.
Rodzice obowiązani są przekazać dziecko pod opiekę nauczycielce,
wyklucza się pozostawienie samych dzieci przed budynkiem lub w szatni.
Nauczycielka nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i
bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców przed bramą,
wejściem do budynku, w szatni, przed zamkniętymi drzwiami wejściowymi, na
placu zabaw.
Fakt odbioru dziecka należy zgłosić nauczycielowi.
Niedopuszczalne jest odbieranie dziecka przez osobę będącą w stanie
wskazującym na spożycie alkoholu lub będącą pod wpływem środków
odurzających.

§ 83
1. Dzieciom uczęszczającym do oddziału przedszkolnego nie są podawane
żadne leki.
2. W przypadku choroby zakaźnej dziecka, rodzice zobowiązani są do
powiadomienia o tym nauczyciela.
3. Rodzice zobowiązani są do przyprowadzania tylko zdrowego dziecka,
a w przypadku otrzymania informacji o chorobie dziecka w trakcie jego
pobytu w oddziale przedszkolnym do jego niezwłocznego odebrania.
§ 84
1. Dziecko w oddziale przedszkolnym ma obowiązek:
1) poszanowania nietykalności cielesnej innych dzieci i dorosłych;
2) poszanowania godności osobistej innych dzieci i dorosłych;
3) włączania się do prac porządkowych po zajęciach lub zabawie;
4) stosowania się do przyjętych zasad ustalanych przez nauczyciela
a obowiązujących całą grupę.
2. Dziecko w oddziale przedszkolnym ma w szczególności prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu wychowawczego, edukacyjnego
i opiekuńczego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
2) pełnego bezpieczeństwa podczas pobytu w szkole i zajęć organizowanych
poza szkołą, w tym ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej
bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności;
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3) życzliwego i podmiotowego traktowania;
4) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
5) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej
oraz ochrony i poszanowania jego godności osobistej.
Rozdział 11
Budżet szkoły
§ 85
1. Budżet szkoły tworzy się z dotacji państwowej ustalonej i przekazywanej
na podstawie odrębnych przepisów prawa oraz opłat rodziców.
2. Dyrektor Szkoły prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z zasadami ustalonymi
przez Organ prowadzący i pod jego nadzorem.
3. Dotacja podlega rozliczeniu zgodnie z odrębnymi przepisami oraz kontroli
w zakresie jej wykorzystania.
Rozdział 12
Postanowienia końcowe
§ 86
1. Statut nadaje Organ prowadzący – Diecezja Płocka reprezentowana przez
Biskupa Płockiego.
2. Statut szkoły nie może być sprzeczny z odpowiednimi przepisami prawa.
§ 87
Prowadzenie szkoły jest działalnością oświatowo – wychowawczą w rozumieniu
Ustawy o systemie oświaty i niegospodarczą statutową działalnością organu
prowadzącego i jako taka nie podlega przepisom o działalności gospodarczej.
§ 88
Szkoła używa pieczęci podłużnej o treści: „Katolicka Szkoła Podstawowa im. bł. abpa
A. J. Nowowiejskiego i bł. bpa J. Wetmańskiego, ul. Abpa A. J. Nowowiejskiego 2,
09-400 Płockˮ oraz pieczęci okrągłej z napisem w otoku: ,,Katolicka Szkoła
Podstawowa w Płockuˮ i godłem państwa.
§ 89
Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania zgodnie
z odrębnymi przepisami.
§ 90
1. Szkoła posiada własny sztandar, hymn i rotę ślubowania oraz ceremoniał szkolny.
2. Sztandar używany jest podczas apeli organizowanych z okazji uroczystości i świąt
państwowych oraz szkolnych takich jak:
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1) rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, upamiętnienie rocznicy wybuchu
II wojny światowej;
2) Święta Odzyskania Niepodległości;
3) Święto Patrona Szkoły;
4) Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja;
5) pożegnanie absolwentów,
3. Poczet sztandarowy wyłania się z klas w miesiącu czerwcu każdego roku.
4. Poczet Sztandarowy obowiązuje strój galowy.
5. Przekazanie sztandaru odbywa się na apelu z okazji pożegnania absolwentów
szkoły.
6. Symbole narodowe – godło, flaga, hymn państwowy:
1) flagami dekoruje się szkołę z okazji świąt i rocznic państwowych oraz ważnych
świąt szkolnych np. Święto Patrona, Rocznica Konstytucji 3 Maja i inne;
2) w czasie żałoby narodowej zawieszane są flagi państwowe z czarną wstęgą,
przed budynkiem szkoły;
3) godło znajduje się w każdym pomieszczeniu szkoły;
4) w każdej sali znajduje się krzyż zawieszony na ścianie obok godła
państwowego.
7. Szczegółowy ceremoniał wykorzystania sztandaru szkoły został zawarty
w odrębnym dokumencie, zwanym Ceremoniałem Szkoły.

§ 91
Z dniem zatwierdzenia Statutu Katolickiej Szkoły Podstawowej im. bł. abpa
Antoniego Juliana Nowowiejskiego i bł. bpa Leona Wetmańskiego w Płocku traci moc
Statut
Katolickiej
Szkoły Podstawowej
im. bł. abpa Antoniego
Juliana
Nowowiejskiego i bł. bpa Leona Wetmańskiego w Płocku nadany przez Biskupa
Płockiego w dniu 27 stycznia 2017 r.
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