
Statut Niepublicznej Szkoły Podstawowej Kaliskiego Stowarzyszenia Oświatowego „EDUKATOR” 
Rozdział 1 – Postanowienia ogólne 

Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§1 

1. Szkoła nosi nazwę: Niepubliczna Szkoła Podstawowa Kaliskiego 
Stowarzyszenia Oświatowego” EDUKATOR” 

2. Szkoła Podstawowa jest niepubliczną placówką oświatową o uprawnieniach 
szkoły publicznej 

3. Działa na podstawie przepisów prawa oświatowego, ustawy o finansach 
publicznych oraz niniejszego Statutu. 

4. Cykl kształcenia w szkole trwa osiem lat.  
5. Edukacja szkolna przebiega w dwóch etapach: I etap – (edukacja 

wczesnoszkolna) – klasy I-III i II etap – klasy IV-VIII. 
6. Dla uczniów klas I-III szkoła prowadzi świetlicę szkolną, zapewniając im 

opiekę w godzinach pozalekcyjnych. 
7. W ostatnim roku nauki przeprowadza się Egzamin, dający możliwość 

dalszego kształcenia w szkołach ponadpodstawowych. 

§2 

1. Organem prowadzącym szkołę podstawową jest Kaliskie Stowarzyszenie 
Oświatowe „EDUKATOR” w Kaliszu, które działa poprzez Zarząd. 

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Wielkopolski Kurator 
Oświaty. 

3. Organ prowadzący szkołę: 
a) nadaje szkole Statut, 
b) powołuje i odwołuje dyrektora szkoły; powołanie i odwołanie 

dyrektora szkoły może nastąpić po uzyskaniu akceptacji Rady 
Pedagogicznej Szkoły, 

c) ustala wysokość czesnego za naukę i innych opłat, 
d) zarządza majątkiem szkoły poprzez dyrektora szkoły, 
e) zatwierdza preliminarz wydatków szkoły, 
f) zatwierdza wnioski dyrektora szkoły w sprawie: zatrudniania 

pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, wynagradzania 
ich i premiowania oraz zwalniania, a także w sprawie organizacji 
wewnętrznej szkoły. 

4. Siedziba Szkoły mieści się w Kaliszu przy Al. Wojska Polskiego 29. 

ROZDZIAŁ II 

CELE I ZADANIA SZKOŁY 
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§3 

1. Szkoła Podstawowa realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 14 
grudnia 2016r. „Prawo oświatowe” (tekst jednolity DZ.U.2017 poz. 59), 
ustawie z dnia 14 grudnia 2016r. „Przepisy wprowadzające prawo 
oświatowe” (tekst jednolity DZ.U. 2017 poz. 60) oraz w przepisach 
wykonawczych wydanych na ich podstawie, a w szczególności: 

e) realizuje zadania i cele statutowe w ramach zajęć lekcyjnych i 
pozalekcyjnych w porozumieniu z rodzicami, samorządem 
uczniowskim, organizacjami społecznymi i młodzieżowymi oraz 
środowiskiem lokalnym 

f) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania 
świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kontynuowania 
kształcenia w szkołach ponadpodstawowych 

g) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i 
zadań określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku 
uczniów poprzez: 
- zapewnienie odpowiedniej bazy uczniom szkoły, 
-systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów, 
- realizowanie szkolnego programu profilaktyczno - wychowawczego 

     d) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz 
         możliwości szkoły, 

e) dąży do zapewnienia uczniom pełnego rozwoju umysłowego, 
moralnego i fizycznego w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami 
psychofizycznymi w warunkach poszanowania ich godności osobistej 
oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej (w realizacji tego 
zadania szkoła respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy 
prawa, a także zobowiązania wynikające z Powszechnej Deklaracji 
Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ oraz Konwencji o 
Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 
listopada 1989 r.), 

f) otacza szczególną opieką uczniów niepełnosprawnych, współpracując 
w tym zakresie z instytucjami specjalistycznymi i specjalizującymi się 
w udzielaniu pomocy osobom będącym w trudnej sytuacji zdrowotnej, 

g) umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, 
etnicznej, językowej, religijnej w duchu tolerancji i poszanowania 
słowa i sumienia, 

h) tworzy warunki do rozwijania zainteresowań uczniów, organizując 
koła zainteresowań prowadzone społecznie przez nauczycieli, 
chętnych rodziców i wolontariuszy 

i) ułatwia działalność organizacjom młodzieżowym wspomagającym 
proces wychowawczy. 

2. Szkoła w zakresie nauczania, co stanowi jej zadanie podstawowe 
a) dba o optymalne warunki rozwoju uczniów, przestrzeganie zasad 

bezpieczeństwa oraz stosuje zasady promocji i ochrony zdrowia w 
czasie zajęć lekcyjnych, przerw a także zajęć pozaszkolnych 

b) opracowuje szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad oceniania, 
klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania 
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egzaminów 
oraz zapewnia swym uczniom w szczególności: 

c) poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na 
poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na 
następnym etapie kształcenia, 

d) dochodzenie do rozumienia, a nie tylko pamięciowego opanowania 
przekazywanych treści, 

e) rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego, 
f) traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość 

poznawczą samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do 
lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie, 

g) poznawanie zasad rozwoju osobowości i życia społecznego, 
h) poznawanie dziedzictwa kultury narodowej, postrzeganej w 

perspektywie kultury europejskiej. 
3. W szkole uczniowie powinni kształcić swoje umiejętności wykorzystywania 

zdobywanej wiedzy, aby w ten sposób lepiej przygotować się do pracy w 
warunkach współczesnego świata. Nauczyciele stwarzają swym uczniom 
warunki do nabywania następujących umiejętności: 

a) planowania, organizowania własnej nauki, przyjmowania za nią coraz 
większej odpowiedzialności, 

b) skutecznego porozumienia się w różnych sytuacjach, prezentacji 
własnego punktu widzenia i brania pod uwagę poglądów innych 
ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, 
przygotowania do publicznych wystąpień, 

c)  efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, 
podejmowania indywidualnych i zespołowych decyzji, skutecznego 
działania na gruncie zachowania obowiązujących norm, 

d) poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych 
źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną, 

e) rozwiązywania problemów w twórczy sposób i odnoszenia do praktyki 
zdobytej wiedzy, 

f) przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnych rozwiązywania 
konfliktów i problemów społecznych. 

§4 

1. Nauczyciele, przyjmując, iż pierwotne i największe prawa wychowawcze w 
stosunku do swoich dzieci posiadają rodzice, w swej pracy wychowawczej 
powinni wspierać w tym zakresie rodziców i zmierzać do tego, aby 
uczniowie w szczególności: 

a) znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego 
w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, 
estetycznym, moralnym i duchowym, 

b) rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na 
poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie, 

c) mieli świadomość użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów 
szkolnych, jak i całej edukacji na danym etapie, 

d) poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do 
osiągnięcia wielkich celów życiowych i wartości ważnych dla 
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odnalezienia własnego miejsca w świecie, 
e) uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia 

społecznego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, w 
społeczności lokalnej, w państwie w duchu przekazu dziedzictwa 
kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych, 

f) kształtowali w sobie postawę konstruktywnego dialogu, umiejętność 
słuchania innych i rozumienia ich poglądów, umieli współdziałać i 
współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów. 

§5 

        
1.Szkoła udziela swym uczniom i ich Rodzicom pomocy psychologicznej i 
pedagogicznej przez: 

a) udzielanie porad i pomocy w rozwiązywaniu problemów, wspieranie 
rodziny w momentach trudnych, stanowiących zagrożenie dla jej 
prawidłowego funkcjonowania, 

b) propagowanie wiedzy na temat możliwości korzystania przez uczniów 
i ich rodziców z pomocy instytucji działających lokalnie 

c) realizuje zalecenia zawarte w opinii / orzeczeniu poradni 
psychologiczno – pedagogicznej dotyczące obowiązków szkoły. 

2.Szkoła realizuje zadania opiekuńcze, uwzględniając obowiązujące zasady 
bezpieczeństwa i higieny pracy zawarte w przepisach oświatowych oraz w 
regulaminach wewnątrzszkolnych na następujących zasadach: 
. 

a) szkoła odpowiada za bezpieczeństwo ucznia od momentu jego 
przyjścia do szkoły do chwili jej opuszczenia, 

b) podczas przerw i zajęć lekcyjnych za bezpieczeństwo uczniów 
odpowiada nauczyciel, 

c) podczas zajęć pozalekcyjnych i nadobowiązkowych opiekę nad 
uczniami sprawuje osoba uprawniona do ich prowadzenia, 

d) sprawowanie opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły 
oraz w czasie wycieczek organizowanych przez szkołę przebiega 
następująco: 
- opiekę nad 30 uczniami sprawuje jeden nauczyciel, jeżeli grupa nie 
wyjeżdża za miasto i nie korzysta z publicznych środków lokomocji, 
-w czasie wycieczki pozamiejskiej jeden nauczyciel opiekuje się grupą 
15 osobową, 
- w przypadku turystyki kwalifikowanej górskiej jeden nauczyciel 
sprawuje opiekę nad 10 uczniami, 
- na udział w wycieczce szkolnej oraz imprezie turystycznej jej 
kierownik (osoba posiadająca uprawnienia) musi uzyskać pisemną 
zgodę dyrektora, 
- wszystkie wycieczki oraz imprezy pozaszkolne wymagają 
wypełnienia karty wycieczki/wyjścia z listą uczestników i 
regulaminem, o którym ma obowiązek powiadomić uczestników 
- kierownik wycieczki jest zobowiązany do powiadomienia dyrektora 
szkoły o wszelkich zmianach w planie wycieczki, 
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- wycieczka trwa od momentu zaznaczenia obecności ucznia na liście 
uczestników, a kończy w momencie powrotu uczniów pod budynek 
szkoły i opuszczenia przez nich autokaru; UWAGA! Rodzic 
zobowiązany jest odebrać ucznia po skończonej wycieczce z miejsca 
zbiórki. 

3.Pracownicy szkoły, w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów zobowiązani 
są do:  

• przestrzegania regulaminów określających zasady korzystania z 
pracowni komputerowej, auli, sal gimnastycznych, kompleksu boisk 
szkolnych;  

• pełnienia dyżurów na przerwach zgodnie z harmonogramem; 
• przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas uroczystości szkolnych 

organizowanych przez szkołę.  
4. Uczniowie powinni przestrzegać godzin przyjścia i wyjścia ze szkoły (godziny 

te znane są rodzicom). Tygodniowy rozkład zajęć jest ogólnodostępny – 
umieszczony na tablicy na stronie internetowej szkoły. 

5. Uczniowie powinni przebywać na terenie szkoły podczas lekcji, zajęć 
dodatkowych oraz przerw pomiędzy zajęciami wynikających z planu. 

6. Minimalne standardy opieki podczas zajęć edukacyjnych to jeden 
nauczyciel dla grupy uczniów ujętej w planie organizacji szkoły. 

7. Opuszczenie miejsca pracy przez nauczyciela (w trakcie zajęć) jest możliwe 
pod warunkiem, że dyrektor wyraził zgodę, a opiekę nad klasą przejmie w 
tym czasie inny nauczyciel lub pracownik szkoły. 

8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest łączenie grup 
uczniów i przekazanie opieki nad taka grupą jednemu nauczycielowi. 

9. Nauczyciel nie może wyprosić ucznia z klasy, jeśli nie jest w stanie 
zapewnić mu odpowiedniej opieki. 

10.Uczniów można zwolnić z pierwszych lub ostatnich godzin lekcyjnych 
najpóźniej na 1 dzień poprzedzający zwolnienie. 

11.Do informowania uczniów o zwolnieniach z lekcji lub zastępstwach jest 
upoważniony przez dyrektora wychowawca lub nauczyciel uczący w danej 
klasie. Informacja ta ponad to umieszczona jest na tablicy ogłoszeń. Uczeń 
ma obowiązek sprawdzić wykaz zastępstw na dzień poprzedzający lekcje. 
Nauczyciel pełniący przydzielone przez dyrektora zastępstwo ma obowiązek 
sprawdzić obecność. 

12.Ucznia może zwolnić z danej lekcji dyrektor szkoły, wychowawca klasy lub 
nauczyciel danych zajęć edukacyjnych – na pisemny wniosek rodziców, w 
którym podano dzień i godzinę wyjścia ze szkoły (w innych przypadkach 
nieobecność jest traktowana jako nieusprawiedliwiona). 

13.Ucznia z zajęć edukacyjnych może zwolnić także pielęgniarka szkolna lub 
wychowawca w przypadku złego samopoczucia, po uprzednim 
skontaktowaniu się z rodzicami i uzgodnieniu sposobu zapewnienia opieki 
dziecku. 

14.Rodzic może osobiście odebrać ucznia ze szkoły, po ustnym zgłoszeniu tego 
faktu wychowawcy lub w przypadku jego nieobecności nauczycielowi 
prowadzącemu zajęcia oraz dyrektorowi. 

15.Uczeń, który źle się poczuje w trakcie lekcji, zgłasza to nauczycielowi. 
Nauczyciel kieruje dziecko (zawsze w obecności innego ucznia) na badanie 
do pielęgniarki szkolnej lub poprzez osobę innego ucznia wzywa 
pielęgniarkę, która decyduje o formie pomocy dziecku. W sytuacjach 
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kryzysowych na lekcjach (np. zakłócenie procesu lekcyjnego) wyznaczony 
przez nauczyciela uczeń może wyjść i przekazać informacje dyrektorowi, 
wychowawcy lub pracownikowi szkoły o potrzebie pomocy. 

16.W okresie zimowym oraz przy złych warunkach pogodowych obowiązuje 
zakaz wychodzenia na boisko szkolne. 

17.Uczniowie nie mogą przynosić i posiadać na terenie szkoły przedmiotów 
niebezpiecznych i środków psychogennych. W razie posiadania przez ucznia 
w/w przedmiotów lub środków nauczyciel ma prawo odebrać je uczniowi a 
następnie zabezpieczyć i powiadomić o tym rodziców. 

18.Pracownik szkoły, który otrzymał wiadomość o wypadku niezwłocznie 
zapewnia opiekę poszkodowanemu, w szczególnych przypadkach 
sprowadza pomoc medyczną, a w miarę możliwości udziela pierwszej 
pomocy. 

19.Wyjazdy uczniów na zawody sportowe i konkursy, które odbywają się poza 
szkołą odbywają się na następujących zasadach: 

• nauczyciel spotyka się z uczniami w szkole macierzystej lub czeka na 
ucznia w ustalonym wcześniej miejscu, 

• nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo uczniów w czasie podróży oraz 
pobytu w innej szkole, 

• powrót następuje do szkoły 
• po zakończonym konkursie/zawodach poza szkołą macierzystą rodzic 

odbiera swoje dziecko. Dopuszcza się przypadki samodzielnego powrotu 
ucznia do domu po uprzednim zobowiązaniu się rodziców do przejęcia 
opieki nad dzieckiem wyrażonym na piśmie. 

20.Uczniowie szkoły mają bezwzględny obowiązek dostosować się do poleceń 
pracowników szkoły dotyczących przestrzegania zasad bezpieczeństwa.  

21.Każdy rodzic ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego ubezpieczenia 
swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

22.W celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki 
budynek i teren szkolny objęto nadzorem kamer CCTV.  

23.W szkole każdego roku szkolnego w ciągu pierwszych 3 miesięcy nauki 
organizowana jest próbna ewakuacja.  

24.W widocznych miejscach umieszczone są instrukcje postępowania na 
wypadek pożaru wraz z numerami telefonów alarmowych.  

25.W szkole określone są miejsca zbiórki do ewakuacji, miejsce lokalizacji kluczy 
do wyjść ewakuacyjnych.  

26. W szkole jest opracowana i znana pracownikom instrukcja bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. 
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ROZDZIAŁ III 

ORGANY SZKOŁY ORAZ ICH KOMPETENCJE 

§6 

Organami szkoły są: 
1. Dyrektor, 
2. Rada Pedagogiczna, 
3. Rada Rodziców, 
4. Samorząd Uczniowski. 

Dyrektor Szkoły 

§7  

1. Dyrektora szkoły powołuje na okres czterech lat i odwołuje Zarząd 
Kaliskiego Stowarzyszenia Oświatowego „Edukator” po otrzymaniu opinii 
Rady Pedagogicznej. 

2. Do obowiązków dyrektora należy: 
a) opracowanie dokumentów programowo – organizacyjnych Szkoły, 
b) opracowanie zakresów obowiązków nauczycieli i pracowników 

niepedagogicznych Szkoły, 
c) dobór kadry pedagogicznej oraz zatrudnienie jej, 
d) dobór pracowników niepedagogicznych i ich zatrudnienie, 
e) konsultowanie zatrudnienia i zwalniania pracowników z Zarządem 

Stowarzyszenia, 
f) opracowanie regulaminu premiowania nauczycieli, 
g) kierowanie całokształtem działania szkoły, a w szczególności: 

- przyjmowanie uczniów oraz prowadzenie ich spraw w oparciu o 
przepisy MEN, informowanie dyrektorów szkół rejonowych o 
realizowaniu przez ich uczniów obowiązku szkolnego w tutejszej szkole 
odstawowej, 
- sprawowanie opieki nad uczniami oraz stworzenie warunków do 
rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy wychowanków i ich 
harmonijnego rozwoju psycho-fizycznego, 
- zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nauki, 
- pełnienie nadzoru pedagogicznego nad działalnością nauczycieli i 
wychowawców, organizowanie doskonalenia zawodowego kadry 
pedagogicznej oraz ocenianie tej kadry, 
- organizowanie współdziałania z Radą Rodziców i zapewnienie jej 
realnego wpływu na działalność szkoły, 
- dbałość o powierzone mienie szkoły, ścisłe realizowanie zadań 
wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej, 
- wnioskowanie do Zarządu Stowarzyszenia w sprawie rozwoju bazy 
materialno – technicznej szkoły, opracowanie projektu wydatków do 
budżetu szkoły, 
- realizowanie zarządzeń Zarządu Stowarzyszenia oraz uchwał Rady 
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Pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących, 
- okresowe informowanie organu prowadzącego szkołę o wynikach jej 
działania zgodnie z zasadami ustalonymi w Roz. II  

2. Dyrektor Szkoły ma prawo do: 
a) wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom szkoły, 
b) zatrudniania i zwalniania pracowników szkoły po uzgodnieniu z 

Zarządem Stowarzyszenia, 
c) premiowania i nagradzania pracowników, a także udzielania kar 

porządkowych zgodnie z Kodeksem Pracy, 
d) występowania z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych 

wyróżnień: 
- dla nauczycieli po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, 
- dla pozostałych pracowników, 

     e)  przyjmowania uczniów do szkoły, 
f) formalnej oceny pracy nauczycieli i innych pracowników, 
g) decydowania o wewnętrznej organizacji pracy szko ły i jej 

funkcjonowania bieżącego, 
h) wykorzystania według swego uznania (po konsultacji z Radą 

Pedagogiczną) środków finansowych przyznanych na działalność Szkoły, 
i) reprezentowania szkoły na zewnątrz oraz podpisania dokumentów i 

korespondencji. 
3. Dyrektor Szkoły odpowiada przed Stowarzyszeniem za: 

a) poziom uzyskiwanych przez szkołę wyników nauczania i wychowania 
oraz za opiekę nad uczniami, 

b) zgodność funkcjonowania szkoły z przepisami prawa oświatowego i 
niniejszego statutu, 

c) bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiekcie szkoły i podczas zajęć 
organizowanych przez szkołę, 

d) celowe wykorzystanie środków zapewnionych na działalność szkoły, 
e) zgodnie z przepisami prowadzenie dokumentacji pracowniczej i 

uczniowskiej, za bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego 
zarachowania, 

4. Dyrektor szkoły może być odwołany ze stanowiska: 
a) przez Zarząd Stowarzyszenia, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, 
b) na własną prośbę. 

5. W przypadku nieobecności Dyrektora szkoły zastępuje go inny nauczyciel 
tej szkoły. 

Rada Pedagogiczna 

§8 

1. Radę Pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach wszyscy 
pracownicy pedagogiczni, bez względu na wymiar czasu pracy. 

2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor szkoły. 
3. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział, na zaproszenie 

przewodniczącego, goście. Mają oni głos doradczy. 
4. Uchwały Rady Pedagogicznej zapadają zwykłą większością głosów, w 

obecności co najmniej ½ członków rady. 
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5. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swej działalności, a jej posiedzenia są 
protokołowane. 

6. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw, 
które mogłyby naruszać dobro osobiste uczniów, ich rodziców, a także 
nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

7. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 
a) uchwalenie regulaminu własnej działalności, 
b) zatwierdzanie planów pracy szkoły wnoszonych przez dyrektora, 
c) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 
d) podejmowanie uchwały o skreśleniu ucznia z listy uczniów Szkoły, 
e) podejmowanie decyzji w sprawie innowacji i eksperymentów 

pedagogicznych w szkole oraz współpracy z instytucjami zewnętrznymi w 
tym zakresie, 

f) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły, 
g) podejmowanie uchwał w sprawie dyscyplinarnego przeniesienia ucznia 

do innej klasy. 
8. Do kompetencji opiniodawczych Rady Pedagogicznej należy w szczególności: 

a) organizacja pracy Szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć 
lekcyjnych i pozalekcyjnych,  

b) wnioski Dyrektora Szkoły o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń 
i innych wyróżnień, 

c) propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom 
stałych prac i zajęć pozalekcyjnych w ramach wynagrodzenia 
zasadniczego, 

d) opiniowanie programów nauczania zatwierdzonych przez dyrektora 
szkoły, 

e) decyzje Zarządu w sprawie powołania i odwołania dyrektora. 
9. W przypadku wstrzymania przez Dyrektora Szkoły realizacji uchwały rady 

Pedagogicznej – sprawę rozstrzyga Zarząd Stowarzyszenia w ciągu 14 dni. 

Rada Rodziców 

§9 

1. W szkole działają Trójki Klasowe, które mogą stworzyć Radę Rodziców (jeżeli 
zaistnieje wola rodziców).  

Samorząd Uczniowski 

§10 

1. Uczniowie mają prawo do wybrania organów Samorządu Uczniowskiego.  
2. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 
3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin 

uchwalony przez ogół uczniów. 
4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. 
5. Samorząd reprezentuje interesy uczniów w zakresie: 
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a) oceniania, klasyfikowania i promowania, 
b) form i metod sprawdzania wiedzy i umiejętności, 
c) organizowania życia szkolnego, 
d) realizacji programu wychowawczo - profilaktycznego. 

6. Samorząd Uczniowski: 
a) przedstawia Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i 

opinie w zakresie praw ucznia, takich jak: 
- prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami 
i stawianymi wymaganiami, 
- prawo do organizacji życia szkolnego, 
- prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej 
zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w 
porozumieniu z Dyrektorem Szkoły, 
- prawo opiniowania wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna 
Samorządu Uczniowskiego,  

b) opracowuje regulamin swojej działalności i przedstawia go do 
zatwierdzenia społeczności uczniowskiej. 

Zasady współdziałania organów szkoły 

§11 

1. Szkoła zapewnia wszystkim organom możliwość swobodnego działania i 
podejmowania decyzji w granicach i kompetencjach określonych przepisami 
ustawy oraz przepisami statutu szkoły. 

2. Szkoła zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami szkoły o 
podejmowanych i planowanych działaniach oraz decyzjach poprzez: 

a) wspólne posiedzenie przedstawicieli organów szkoły, odbywane w miarę 
potrzeb, 

b) udział przedstawicieli Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego w 
niektórych posiedzeniach Rady Pedagogicznej, z wyjątkiem posiedzeń, w 
wyniku, których członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do 
nieujawniania spraw naruszających dobro osobiste uczniów lub ich rodziców. 

3. Spory między organami szkoły rozstrzyga dyrektor z zachowaniem prawa 
oraz dobra publicznego; w związku z tym wydaje zalecenia wszystkim 
statutowym organom szkoły, jeżeli działalność tych organów narusza 
interesy szkoły i nie służy rozwojowi jej wychowanków. 
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ROZDZIAŁ IV 

ORGANIZACJA SZKOŁY 

§12 

Szkoła organizuje programy nauczania zawierające podstawy programowe 
zatwierdzone przez MEN dla szkoły podstawowej. 

§13 

Wybrane przez nauczycieli programy, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady 
Pedagogicznej, tworzą zestaw programów nauczania dopuszczony do użytku 
szkolnego przez Dyrektora Szkoły. 

§14 

Obok zajęć obowiązkowych Szkoła organizuje zajęcia nadobowiązkowe i 
pozalekcyjne do wyboru przez uczniów i ich rodziców. 

§15 

Szkoła zapewnia uczniom właściwe warunki nauki i bezpiecznej rekreacji. 

§16 

W szkole mogą być prowadzone grupy międzyoddziałowe i międzyklasowe. 

§17 

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danych oddziałach tworzą zespół, którego 
zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawów programów nauczania 
dla danego oddziału oraz jego modyfikacja w miarę potrzeb. 

2. Dyrektor Szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe 
lub inne zespoły problemowo – zadaniowe. Pracą zespołu kieruje 
przewodniczący powołany przez Dyrektora Szkoły, na wniosek zespołu. 

§18 

1. Szkoła prowadzi księgę uczniów. 
2. Do księgi uczniów wpisuje się imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce 

urodzenia oraz adres zamieszkania ucznia, PESEL ucznia, imiona i 
nazwiska rodziców i adresy ich zamieszkania, a także datę przyjęcia ucznia 
do szkoły oraz klasę, do której ucznia przyjęto. W księdze uczniów 
odnotowuje się datę ukończenia szkoły albo datę i przyczynę opuszczenia 
szkoły przez ucznia. 
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§19 

Szkoła prowadzi dla każdego oddziału dziennik lekcyjny, w którym dokumentuje 
się przebieg nauczania w danym roku szkolnym, z zastrzeżeniem §20. 

§20 

Wewnątrzszkolna dokumentacja przebiegu nauczania uczniów jest prowadzona za 
zgodą organu prowadzącego wyłącznie w formie elektronicznej. Dokumentacja 
zajęć międzyklasowych czy międzyoddziałowych może być prowadzona w 
odrębnych dziennikach, z tym, że ustalone dla ucznia oceny okresowe i roczne, 
zaliczenia i ocenę zachowania wpisuje się do dziennika elektronicznego. 

Prowadzenie dziennika elektronicznego jest zgodne z wymogami: 
1. Zachowania selektywności dostępu do danych stanowiących dziennik 

elektroniczny. 
2. Zabezpieczenia danych stanowiących dziennik elektroniczny przed 

dostępem osób nieuprawnionych. 
3. Zabezpieczenia danych stanowiących dziennik elektroniczny przed 

zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą. 
4. Rejestrowania historii zmian i ich autorów. 

Nauczycieli i uczniów korzystających z dziennika elektronicznego obowiązują 
następujące zasady: 

1. Każdy nauczyciel i uczeń otrzymuje indywidualne imienne konto, które 
umożliwia mu korzystanie z zasobów szkolnych za pomocą nazwy 
użytkownika konta i hasła dostępu. 

2. Każdy nauczyciel jest zobowiązany do odbierania na bieżąco informacji 
przekazywanych za pośrednictwem dziennika elektronicznego. 

3. Każdy posiadacz konta ponosi odpowiedzialność za zniszczenia sprzętu lub 
zasobów wirtualnych dokonanych przez użytkownika posługującego się jego 
kontem. 

4. Każdy nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne ma obowiązek 
odnotowania obecności uczniów w elektronicznym dzienniku lekcyjnym 
niezwłocznie po rozpoczęciu zajęć. 

§21 

Szkoła prowadzi dla każdego ucznia przez okres nauki w danej szkole arkusz 
ocen ucznia szkoły podstawowej. 

§22 

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku 
szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły podstawowej opracowany 
przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania. 
Arkusz organizacyjny Dyrektor szkoły opracowuje do 30 maja każdego 
roku, a organ prowadzący zatwierdza go do 30 czerwca danego roku.  
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2. Na podstawie arkusza organizacji szkoły Dyrektor, uwzględniając zasady 
ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć 
określający organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć 
edukacyjnych. 

3. Arkusz organizacji szkoły przechowuje dyrektor szkoły, a drugi egzemplarz 
przekazuje organowi prowadzącemu. 

§23 

1. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział złożony z uczniów, którzy 
w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich 
przedmiotów obowiązkowych. Określone są one planem nauczania i 
programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, 
dopuszczonym do użytku szkolnego przez Dyrektora szkoły. 

§24 

1. Podstawową formą pracy w szkole są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze 
prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym stacjonarnie lub na odległość 
w sytuacji związanej z zagrożeniem epidemicznym według zasad 
określonych w paragrafie 27. 

2. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy kończące się klasyfikacją odpowiednio 
śródroczną i roczną. 

3. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może skrócić 

czas trwania godziny lekcyjnej lub zawiesić zajęcia szkolne. 
5. Dyrektor Szkoły zawiesza zajęcia szkolne w przypadku, gdy: 

a) stan technicznych obiektów szkolnych zagraża życiu i zdrowiu uczniów i 
pracowników szkoły, 

b) absencja chorobowa wśród uczniów danej klasy jest większa niż 50%, 
c) nieodbyte zajęcia określone w punkcie a) i b) winny być odpracowane w 

innym terminie, ustalonym przez Dyrektora Szkoły. 
6. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, 

przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich oraz dni wolnych od zajęć 
dydaktyczno – wychowawczych ustalane są na podstawie kalendarza roku 
szkolnego ustalonego przez MEN na dany rok szkolny i zatwierdzane przez 
Radę Pedagogiczną. 

7. W dniach wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, szkoła może 
organizować zajęcia wychowawczo – opiekuńcze dla uczniów, których 
rodzice wyrażą chęć uczestnictwa dzieci w tych zajęciach. 

8. Dla uczniów klas I – III, którzy z uwagi na godziny pracy rodziców muszą 
dłużej przebywać w szkole, szkoła organizuje świetlicę.  

9. Za organizację świetlicy szkolnej odpowiada dyrektor szkoły. 
10.  Zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej określa Regulamin Świetlicy, 
opracowany przez dyrektora szkoły i zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną. 

§25 

1. W celu zapewnienia uczniom możliwości prawidłowego rozwoju, szkoła 
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organizuje stołówkę (ewentualnie korzystanie z zewnętrznej firmy cateringowej). 
2. Korzystanie z posiłków w szkole jest odpłatne, a wysokość opłat ustala 
dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. 
3. Organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców z opłat za posiłki w 
szczególnych przypadkach związanych z trudną sytuacją materialną rodziny. 

§26 

Szkoła przyjmuje studentów szkół wyższych, kształcących nauczycieli, na 
praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między 
Dyrektorem Szkoły lub za jego zgodą z poszczególnymi nauczycielami a zakładem 
kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą. 

§27 

Zasady pracy szkoły w sytuacji zagrożenia epidemicznego. 

▪ Praca szkoły będzie oparta w głównie na systemie stacjonarnym. Zajęcia 
dodatkowe, konsultacje, koła zainteresowań, zebrania z rodzicami, itp. będą 
mogły odbywać się on-line poprzez Skype. 

▪ Organizacja pracy szkoły umożliwi zachowanie dystansu między osobami 
przebywającymi na jej terenie w tym np. różne godziny przychodzenia uczniów 
z poszczególnych klas do szkoły, różne godziny przerw oraz unikanie zmiany 
pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia. 

▪ W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego dyrektor szkoły, za zgodą 
organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego 
państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić stacjonarną 
pracę szkoły na czas oznaczony oraz ustalić sposób realizacji jej zadań 
z  wykorzystaniem metod i  technik kształcenia na odległość lub innego 
sposobu realizacji tych zajęć.  

▪ Zawieszenie zajęć może dotyczyć w szczególności grupy, oddziału, klasy, etapu 
edukacyjnego lub całej szkoły w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć. 

▪ Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń bez objawów chorobowych 
sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają 
na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.  

▪ Wchodzący do szkoły przed wejściem muszą bezwarunkowo zdezynfekować 
ręce oraz mieć zakryte usta i nos. 

▪ Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone przy wejściu do szkoły, w każdej 
sali lekcyjnej, na korytarzu oraz toaletach. 

▪ Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez 
opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 
oddechowych.  

▪ Opiekunowie mogą wchodzić do szkoły, zachowując zasady: 

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 
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c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m, 

d) opiekunowie zobowiązani są stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, 
rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk. 

▪ Uczniowie i pracownicy szkoły: 

 * zakrywają usta i nos (maseczka lub przyłbica) gdy: wchodzą do szkoły, 
podchodzą do innych osób, wychodzą z sali lekcyjnej, 

 * w czasie lekcji mogą przebywać bez masek,  

 * często myją i dezynfekują ręce. 

▪ Komunikacja rodziców ze szkołą odbywa się przede wszystkim telefonicznie 
lub mailowo. 

▪ Przedmioty i sprzęty znajdujące się w salach są codziennie czyszczone i 
dezynfekowane. 

▪ Sale lekcyjne są wietrzone w czasie przerw, a w razie potrzeby także w czasie 
zajęć. 

▪ Uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki. Uczniowie nie mogą 
wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

▪ Uczeń nie może przynosić do szkoły niepotrzebnych przedmiotów np. zabawek. 

▪ Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w 
których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry 
kontaktowe.  

▪ Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, z zachowaniem zasad 
bezpieczeństwa w czasie epidemii.  

▪ Pracownicy administracji oraz obsługi powinni ograniczyć kontakty z uczniami 
oraz nauczycielami. 

▪ Uczniowie mogą korzystać z dystrybutora na wodę wyłącznie pod nadzorem 
opiekuna. Uczeń musi posiadać własny pojemnik na wodę. 

▪ Uczeń, u którego zaobserwuje się objawy takie jak: gorączka, kaszel będzie 
odizolowany w odrębnym pomieszczeniu. Szkoła niezwłocznie powiadomi 
rodziców o konieczności odebrania ucznia ze szkoły. 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

▪ Na tablicy ogłoszeń umieszczone są numery telefonów do powiatowej stacji 
sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.  

▪ Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to 
uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze 
świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. 

▪ Codzienne prace porządkowe są monitorowane, ze szczególnym 
uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal , toalet , c iągów 
komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i 
powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, klawiatur, włączników. 

▪ W toaletach wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk. 
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▪ Na terenie szkoły znajduje się specjalny pojemnik na zużyte maski i rękawiczki 
jednorazowe. 

Gastronomia 

▪ Spożywanie posiłków odbywa się w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad 
higieny z użyciem wyłącznie pojemników i sztućców jednorazowych. 

▪ Uczeń musi posiadać własne chusteczki lub serwetki. 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły 

▪ Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych 
sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają 
na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

▪ Pracownicy powyżej 60 roku życia będą mieli zapewnione warunki pracy 
minimalizujące ryzyko zakażenia (np. ograniczone dyżury podczas przerw 
międzylekcyjnych). 

▪ W przypadku podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły będzie 
zastosowana następująca procedura. 

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem 
Covid-19 w Niepublicznej Szkole Podstawowej  

KSO „Edukator” w Kaliszu 

Pracownicy szkoły, uczniowie i rodzice w roku szkolnym 2020/21 zobowiązani są: 
1. Śledzić na bieżąco informacje Głównego Inspektora Sanitarnego 

(www.gis.gov.pl) oraz Ministra Zdrowia (www.gov.pl/web/koronawirus) a 
także obowiązujące przepisy prawa. 

2. Niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły o wystąpieniu niepokojących 
objawów świadczących o możliwości zakażenia koronawirusem. Pozostać w 
domu  
i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno – epidemiologiczną w 
Kaliszu 660 499 682, oddziałem zakaźnym szpitala 62 757 9194 a w razie 
pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod 999 albo 112 i poinformować 
o podejrzeniu zakażenia koronawirusem. 

W przypadku wystąpienia u pracownika szkoły objawów sugerujących zakażenie 
koronawirusem, dyrektor szkoły: 

1. Niezwłocznie odsuwa tę osobę od pełnionych obowiązków. 
2. Odizolowuje ją w przygotowanym pomieszczeniu i zapewnia środki ochrony 

osobistej oraz minimum 2m odległość od innych osób. 
3. Zawiadamia telefonicznie stację sanitarno – epidemiologiczną w Kaliszu 

660  499  682. i stosuje się do jej zaleceń w danej sytuacji. W razie 
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pogarszania się zdrowia odizolowanej osoby, zawiadamia również pogotowie 
ratunkowe.  

4. Ustala zastępstwo podczas nieobecności osoby odizolowanej. 
5. Nakazuje poddać gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji obszar pracy danej 

osoby. 

W przypadku wystąpienia u ucznia objawów sugerujących zakażenie 
koronawirusem, dyrektor szkoły: 

1. Niezwłocznie przerywa lekcję tego ucznia. 
2. Zapewnia mu izolację w wyznaczonym pomieszczeniu z zapewnieniem 

minimum 2m odległości od innych oraz środków ochrony osobistej. 
3. Niezwłocznie zawiadamia rodziców dziecka w celu odebrania go ze szkoły 

oraz stację sanitarno-epidemiologiczną (w razie pogarszania się zdrowia 
zdającego – również pogotowie ratunkowe). 

ROZDZIAŁ V 

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW 

§27 

1. Naboru uczniów dokonuje Dyrektor Szkoły. 
2. Kryteria na podstawie, których Niepubliczna Szkoła Podstawowa Kaliskiego 

Stowarzyszenia Oświatowego „EDUKATOR” przyjmować będzie uczniów: 
a) wysoka ocena z zajęć edukacyjnych oraz inne osiągnięcia ucznia 

wymienione  w dokumencie podsumowującym poprzedni etap 
kształcenia (dotyczy uczniów przyjmowanych do klasy I), świadectwie 
ukończenia danej klasy szkoły podstawowej (dotyczy uczniów 
przyjmowanych do klas II – VIII),  

b) wysoko ocenione zachowanie ucznia,  
c) pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej pomiędzy 

dyrektorem szkoły, rodzicami ucznia i uczniem. 
3. Pozostali uczniowie mogą być przyjęci, gdy szkoła będzie dysponowała 

wolnymi miejscami. 
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ROZDZIAŁ VI 
ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI ORAZ INNYCH PRACOWNIKÓW 

SZKOŁY 

Nauczyciele 

§28 

1. Nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zatrudnia i zwalnia, z 
zachowaniem przepisów ogólnych prawa pracy Dyrektor Szkoły, po 
uzyskaniu akceptacji Zarządu Stowarzyszenia. 

2. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku pedagogicznym w szkole są 
posiadane kwalifikacje pedagogiczne do nauczania w szkole podstawowej, 
które są ustalone w przepisach MEN. 

3. Warunki pracy i płacy nauczycieli określa dyrektor szkoły na podstawie 
„Regulaminu pracy Niepublicznej Szkoły Podstawowej KSO EDUKATOR”. 

4. Nauczyciel jest zobowiązany do wykonywania innych zadań zleconych przez 
Dyrektora Szkoły związanych z procesem dydaktyczno – wychowawczym i 
opiekuńczym szkoły. 

5. Wynagrodzenie nauczycieli ustala Zarząd Stowarzyszenia na wniosek 
Dyrektora szkoły w oparciu o „Regulamin Pracy”. 

Obowiązki oraz prawa i odpowiedzialność nauczyciela 

§29 

1. Do obowiązków nauczyciela należy w szczególności: 
e) realizowanie programów kształcenia, wychowania i opieki w 
powierzonych mu przedmiotach i zespołach według jego najlepszej wiedzy i 
woli, a także realizacja zadań organizacyjnych wyznaczonych w planie pracy 
szkoły, 
f) zapewnienie uczniom bezpieczeństwa na zajęciach w szkole oraz 
organizowanych przez szkołę, 
- dla zapewnienia porządku w szkole i bezpieczeństwa uczniów nauczyciele 
pełnią dyżury zgodnie z planem dyżurów, opracowanym przez Dyrektora 
Szkoły, 
- dyżury nauczycieli obowiązują wewnątrz i na zewnątrz budynku 
głównego szkoły, 
- nauczyciel pełni dyżur aktywnie, dbając o bezpieczeństwo uczniów, 
kulturalne zachowanie oraz o mienie szkolne, a nieprawidłowości zgłasza 
Dyrektorowi Szkoły. 

c) wspieranie swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwoju 
psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań poprzez 
prowadzenie zajęć w kołach przedmiotowych, przygotowanie i zachęcenie 
uczniów do udziału w olimpiadach i konkursach, 

d) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu 
o rozpoznanie potrzeb ucznia, 

e) bezstronne, obiektywne oraz sprawiedliwe ocenianie i traktowanie 
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wszystkich uczniów zgodnie z przyjętymi przez szkołę kryteriami, 
f) opieka nad salami lekcyjnymi oraz troska o znajdujący się w nich sprzęt i 

wyposażenie, 
g) na każdej lekcji kontrolowanie obecności uczniów i odnotowanie 

nieobecności w dzienniku elektronicznym, 
h) opracowanie rozkładu materiału z prowadzonych przez siebie zajęć 

edukacyjnych na dany rok szkolny, 
i) wzbogacanie własnego warsztatu pracy oraz stałe podnoszenie i 

aktualizowanie wiedzy i umiejętności pedagogicznych poprzez formy 
doskonalenia zawodowego organizowane w szkole i przez instytucje 
wspomagające szkołę, 

j) systematyczne i prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej 
przedmiotu lub koła zainteresowań, 

k) informowanie rodziców ucznia oraz wychowawcę klasy i Dyrektora 
Szkoły, a także Radę Pedagogiczną o wynikach dydaktyczno – 
wychowawczych swoich uczniów. 

2. Do praw nauczyciela należy w szczególności: 
a) formułowanie autorskich programów nauczania i wychowania, 
b) decydowanie o podręcznikach, środkach dydaktycznych i metodach 

kształcenia uczniów, 
c) decydowanie o ocenie bieżącej, ocenie okresowej i rocznej swoich uczniów 

zgodnie z ich postępami i zachowaniem, 
d) wnioskowanie w sprawach nagród, wyróżnień i kar dla swych 

wychowanków. 
3. Nauczyciele ponoszą odpowiedzialność za: 

a) poziom wyników nauczania i wychowania powierzonym im uczniów, 
b) bezpieczeństwo powierzonych ich opiece uczniów w szkole i na zajęciach 

organizowanych przez szkołę oraz za wypadki wynikające z 
niedopełnienia obowiązków nauczycielskich w tym zakresie, 

c) powierzone sale lekcyjne i pomoce dydaktyczne. 

Pracownicy niepedagogiczni 

§30 

1. Pracowników niepedagogicznych szkoły zatrudnia i zwalnia Dyrektor szkoły 
z zachowaniem ogólnych przepisów prawa pracy po akceptacji Zarządu 
Stowarzyszenia. 

2. Zakres obowiązków tych pracowników, a także ich odpowiedzialność ustala 
Dyrektor szkoły. 

3. Wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych (administracyjnych, 
biurowych i obsługowych) ustala Dyrektor szkoły na podstawie 
„Regulaminu Pracy”. 

Zadania wychowawcy klasowego 
§31 
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1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca: 
d) dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności 

wskazane jest, aby wychowawca prowadził swój oddział odpowiednio 
przez cykl nauczania w klasach I – III oraz IV - VIII szkoły podstawowej, 

e) w uzasadnionych przypadkach nauczyciel może wystąpić z prośbą o 
zwolnienie go z obowiązku wychowawcy. 

2. Do zadań wychowawcy klasy należy: 
a) terminowe rozliczenie uczniów z nieobecności, 
b) zapoznanie rodziców w czasie zebrań klasowych z zasadami dotyczącymi 

usprawiedliwiania   nieobecności uczniów, 
c) badanie przyczyn opuszczania zajęć bez usprawiedliwienia, 

informowanie o tym rodziców, Dyrektora szkoły, 
d) kształtowanie właściwych stosunków pomiędzy uczniami, opartych na 
życzliwości, tolerancji i poszanowania godności drugiego człowieka, 

e) bieżąca kontrola ocen uzyskanych przez wychowanka z poszczególnych 
przedmiotów, 

f) utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami w sprawach postępów w 
nauce i zachowaniu ucznia. 

ROZDZIAŁ VII 
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW 

§32 

1. Obowiązkiem ucznia jest przestrzeganie postanowień zawartych w 
Statucie szkoły oraz wszelkich regulacji prawnych dotyczących organizacji 
szkoły. 

2. Obowiązkiem ucznia jest aktywne współuczestniczenie wraz z 
nauczycielami w realizacji statutowych celów i zadań szkoły w procesie 
działalności lekcyjnej, pozalekcyjnej i pozaszkolnej, we współdziałaniu z 
organami i organizacjami. 

§33 

1. Obowiązkiem ucznia jest w szczególności: 
g) regularne uczęszczanie na zajęcia edukacyjne i na wybrane zajęcia 

pozalekcyjne, oraz usprawiedliwienie u wychowawcy każdorazowej 
nieobecności, spowodowanej chorobą lub ważną przyczyną, 

h) posiadanie podstemplowanego pieczęcią szkoły z ponumerowanymi 
stronami dzienniczka ucznia, 

i) uczestniczenie w zajęciach lekcyjnych systematycznie, punktualnie, 
aktywnie i zgodnie z rozkładem lekcji, 

j) przebywanie na terenie szkoły w czasie planowanych zajęć dydaktyczno 
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– wychowawczych oraz w czasie przerw między zajęciami, 
k) w razie konieczności opuszczenia zajęć szkolnych poinformowanie o tym 

wychowawcy, innego nauczyciela lub dyrekcji (pod nieobecność 
wychowawcy), przedstawiając stosowny dokument, 

l) aktywne włączanie się we wzbogacanie procesu dydaktycznego; poprzez 
stawianie pytań, inicjowanie dyskusji, pełnienie funkcji asystenckich, 
prowadzenie zajęć edukacyjnych, organizowanie pomocy koleżeńskiej, 

m) systematyczne przygotowywanie się do zajęć lekcyjnych, odrabianie 
prac domowych, 

n) rzetelna praca, stawianie sobie wymagań proporcjonalne do własnych 
uzdolnień. 

§34 

1. W zakresie kultury osobistej obowiązkiem ucznia jest w szczególności: 
d) dbanie o stosowny strój i wygląd zewnętrzny,  

- w dni uroczystości szkolnych i reprezentując szkołę na zewnątrz, 
noszenie stroju galowego (biała bluzka/koszula, czarna (granatowa) 
spódnica/sukienka o długości do kolan lub dłuższa, czarne (granatowe) 
długie spodnie) 
- w pozostałe dni noszenie ubrania schludnego i estetycznego, przy czym 
strój szkolny nie może być kontrowersyjny i wyzywający i nie może 
naruszać godności własnej i godności innych, 
- dozwolone jest noszenie skromnej biżuterii, za którą szkoła nie ponosi 
odpowiedzialności, natomiast makijaż i upiększanie ciała są zabronione. 

e) przebywanie na terenie budynków szkolnych dopuszczone jest wyłącznie 
w ustalonym przez Dyrektora obuwiu, a w wyznaczonych terminach 
obuwiu zmiennym. 

§35 

1. Obowiązkiem ucznia jest przejawianie troski o wspólne dobro, utrzymanie 
porządku i czystości na terenie szkoły: 

c) każdy oddział kończący zajęcia w danej sali lekcyjnej czy pracowni musi 
zostawić po sobie ład i porządek, 

d) należy przestrzegać czystości i porządku na korytarzach, w łazienkach i 
w szafkach,  

e) w przypadku zauważenia nieprawidłowego funkcjonowania instalacji 
elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, należy niezwłocznie zgłosić 
powyższe fakty pracownikowi szkoły, 

f) zabronione są wszelkie działania wpływające niekorzystnie na stan 
czystości obiektów szkolnych oraz takie, które mogą przyczynić się do 
uszkodzenia lub zniszczenia elementów majątku szkoły, 

g)  uczeń ma obowiązek naprawienia wyrządzonej przez siebie szkody, przy 
czym uczeń, któremu udowodniono, że w wyniku jego działania 
powstały straty materialne w majątku szkoły, pokrywa w całości 
wartość tych strat wycenioną przez administrację szkoły w terminie 
uzgodnionym z jego rodzicami. 
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§36 

1. Obowiązkiem ucznia jest ponoszenie odpowiedzialności za życie i zdrowie 
własne oraz kolegów, w tym przestrzeganie zakazów: 
j) spożywania alkoholu, stosowania środków odurzających, dopalaczy oraz 

palenia tytoniu i e-papierosów, 
k) podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą prowadzić do 

powstania sytuacji niebezpiecznych dla zdrowia własnego i innych osób. 

§37 

1. Obowiązkiem ucznia jest przestrzeganie zasad kultury współżycia w 
odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły, w tym: 

e) wykonywanie poleceń pracowników szkoły, o ile nie są one sprzeczne ze 
statutem szkoły i nie naruszają godności osobistej, 

f) przestrzeganie zasad kultury języka, przeciwstawianie się przejawom 
brutalności i wulgarności, 

g) poszanowanie poglądów, przekonań i godności osobistej drugiego 
człowieka oraz niekomentowanie stosunków osobistych i rodzinnych, 

h) dbanie o rozwój wielostronnych zainteresowań; pracowanie nad 
ukształtowaniem własnego systemu wartości, 

§38 

1. Zabrania się korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń 
elektronicznych podczas trwania zajęć lekcyjnych (powinny być wyłączone). 
Ich używanie dozwolone jest wyłącznie za zgodą Dyrektora szkoły, 
wychowawcy lub nauczyciela.  

2. Nagrywanie dźwięku i obrazu na terenie szkoły jest możliwe jedynie za 
zgodą Dyrektora w ramach zajęć edukacyjnych. 

3. Naruszenie przez ucznia punktów 1 i 2 skutkuje zatrzymaniem urządzenia 
elektronicznego w depozycie u Dyrektora szkoły; do odbioru urządzenia 
uprawniony jest rodzic. 

4. Szkoła nie bierze odpowiedzialności za posiadany przez ucznia sprzęt 
elektroniczny. 

§39 

Uczniowie mają obowiązek uczestniczenia w wycieczkach przedmiotowych oraz 
zajęciach dodatkowych, które realizują treści kształcenia, np. w koncertach 
Filharmonii Kaliskiej. 

§40 

Obowiązkiem ucznia jest postępowanie zgodne z ogólnie rozumianym dobrem 
społeczności szkolnej, troska o dobre imię szkoły i współtworzenie jej autorytetu. 

§41 
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1. Uczeń ma prawo: 
a) znać programy nauczania z poszczególnych przedmiotów, z którymi 

zostaje zapoznany na pierwszych lekcjach roku szkolnego, 
b) otrzymać na dwa tygodnie przed informację dotyczącą sprawdzianu lub 

klasówki. Każdy sprawdzian i pracę klasową powinna poprzedzić lekcja 
powtórzeniowa lub podane przez nauczyciela problemy do powtórzenia, 
ułatwiające samodzielne przygotowanie się. W ciągu dnia może odbyć się 
tylko jeden sprawdzian pisemny, a ciągu tygodnia nie więcej niż trzy, 

c) do pomocy w nauce: od samorządu klasowego (pomoc koleżeńska), od 
nauczyciela danego przedmiotu (konsultacje). 

d) do możliwości poprawy oceny z klasówki, sprawdzianu w terminie 
dwóch tygodni, na warunkach ustalonych przez nauczyciela przedmiotu, 

e) prosić nauczyciela o uzasadnienie oceny. Wszystkie oceny, jakie 
otrzymuje uczeń w szkole są ocenami jawnymi. Prace pisemne winny 
być ocenione i zwrócone uczniowi w terminie nie dłuższym niż dwa 
tygodnie od daty ich wykonania, 

f) do skorzystania z poprawy oceny końcoworocznej z wykorzystaniem 
procedur zawartych w ZWO, 

g) do dwóch nieprzygotowań w ciągu okresu z każdego przedmiotu. 
2. Uczeń ma prawo reprezentować klasę, szkołę w zawodach, olimpiadach, 

uroczystościach pozaszkolnych, jeżeli należycie wywiązuje się ze swoich 
obowiązków. 

3. Uczeń ma prawo oczekiwać, iż w szkole nikt nie będzie naruszał jego 
godności i dóbr osobistych. 

4. Uczeń ma prawo uczestniczyć w wycieczkach krajoznawczych i 
rekreacyjnych. 

5. Uczeń ma prawo dostępu do: 
a) podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, 
b) pomocy dydaktycznych służących realizacji podstawy programowej 
znajdujących się w zasobach szkoły w porozumieniu z dyrektorem tej 
szkoły. 

§42 

Naruszenie praw ucznia, tryb składania i rozpatrywania skarg. 

1. W przypadku naruszenia praw wynikających ze Statutu i Konwencji Praw 
Dziecka uczeń może samodzielnie lub za pośrednictwem przewodniczącego 
klasy złożyć skargę: 
e) w przypadku naruszenia praw przez innego ucznia, pracownika 

niepedagogicznego szkoły oraz nauczyciela do wychowawcy klasy, 
f) w przypadku naruszenia praw przez wychowawcę klasy do Dyrektora 

szkoły. 
2. Wszystkie skargi należy rozpatrywać i rozstrzygać w pierwszej kolejności na 

drodze mediacji. 
3. Obowiązek dokumentowania rozpatrywanych skarg spoczywa na osobie, do 

której składana jest skarga. 
4. Uczeń ma prawo odwołać się do Dyrektora szkoły, jeśli uważa sposób 

rozpatrzenia skargi za niezadowalający. 
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5. Dyrektor szkoły rozpatruje skargę w terminie do 7 dni od daty jej złożenia. 
6. Decyzja podjęta przez Dyrektora szkoły jest ostateczna. 

§43 

1. Inne obowiązki i uprawnienia uczniów reguluje Regulamin Szkolny, którego 
projekt wnosi Dyrektor szkoły do zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną, 
po wcześniejszym uzyskaniu opinii Samorządu Uczniowskiego. 

Rodzice 

§44 

1. Rodzice mogą wpływać na zmianę nauczyciela przedmiotu lub nauczyciela, 
któremu Dyrektor powierzył lub zamierza powierzyć zadania wychowawcy. 
Pisemny wniosek większości rodziców analizuje Dyrektor szkoły i po 
zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej podejmuje decyzję w terminie 
miesiąca od czasu zgłoszenia. Rozpatrując wniosek o zmianę nauczyciela, 
Dyrektor wykorzystuje możliwe środki mediacji zmierzając do zachowania 
powierzonego mu stanowiska: 
c) rozmowa z nauczycielem, 
d) rozmowa z uczniami i rodzicami, 
e) wspólne spotkanie rodziców i nauczyciela. 

2. Postępowanie wyjaśniające w zakresie zarzutów postawionych przez 
rodziców we wniosku Dyrektor szkoły przeprowadza w ciągu 14 dni. 

3. Dyrektor szkoły po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego może: 
a) odrzucić wniosek uzasadniając takie postępowanie, 
b) dokonać zmiany nauczyciela w trybie natychmiastowym. 

4. Decyzja Dyrektora w tej sprawie jest ostateczna. 
5. Ścieżka kontaktów rodziców za szkołą jest następująca: nauczyciel 
przedmiotu, wychowawca klasy, dyrektor szkoły. 

Nagrody i kary 

§45 

1. 1. Uczeń może otrzymać nagrody i wyróżnienia za: 
a) rzetelną naukę, 
b) wzorową postawę, 
c) pracę na rzecz szkoły, 
d) wybitne osiągnięcia, 
e) dzielność i odwagę. 

2. Nagrody przyznaje Dyrektor Szkoły na wniosek wychowawcy klasy, 
Samorządu Uczniowskiego, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 

3. Wobec uczniów wyróżnionych, stosuje się następujące rodzaje nagród: 
a) pochwała wychowawcy wobec uczniów danej klasy; 
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b) pochwała Dyrektora wobec uczniów danej szkoły; 
c) nagrodę rzeczową; 
d) świadectwo z wyróżnieniem na ukończenie roku szkolnego. 

4. Wobec uczniów, którzy nie przestrzegają obowiązującego prawa szkolnego i 
łamią podstawowe zasady współżycia w społeczności szkolnej, stosuje się 
następujące rodzaje kar: 
a) upomnienie wychowawcy lub nauczyciela przedmiotu, 
b) upomnienie wychowawcy lub nauczyciela przedmiotu wobec klasy, 
c) upomnienie Dyrektora, 
d) nagana Dyrektora udzielona publicznie, 
e) przeniesienie do innej klasy (uchwałą Rady Pedagogicznej), 
f) skreślenie z listy uczniów (uchwałą Rady Pedagogicznej). 

ROZDZIAŁ VIII 
ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA UCZNIÓW 

Cele szkolnego systemu oceniania 

§46 

1. Szkolny system oceniania ma na celu: 
b) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego 

zachowaniu oraz postępach w tym zakresie, 
c) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego 

rozwoju, 
d) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu, 
e) dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, 

trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach 
ucznia, 

f) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy 
dydaktyczno – wychowawczej. 

Kryteria oceniania 

§47 
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1. Oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne śródroczne i oceny klasyfikacyjne 
końcoworoczne, począwszy od klasy pierwszej formułuje się według 
następującej skali: 

l) stopień celujący   6 (cel) 
m) stopień bardzo dobry  5 (bdb) 
n) stopień dobry   4 (db) 
o) stopień dostateczny  3 (dst) 
p) stopień dopuszczający  2 (dop) 
q) stopień niedostateczny  1 (ndst) 

Oceny pozytywne kształtują się w skali od 2-6, natomiast oceną negatywną 
jest ocena niedostateczna. Przy ustalaniu powyższych ocen uwzględnia się 
poziom i postępy ucznia w opanowaniu wiadomości i umiejętności na danym 
poziomie edukacyjnym.  

1a. Oceny z zajęć edukacyjnych wyrażone są w następujący sposób: 
     a) dla klas 1–3 - śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna wyrażona jest w 
formie opisowej, a oceny bieżące wyrażone są symbolami graficznymi od 1 do 6;  

b) dla klas 4-8 oceny bieżące i klasyfikacyjne oceny śródroczne i roczne 
wyrażone są symbolami graficznymi od 1 – 6. 

2. Oceny cząstkowe mogą być opatrzone plusem lub minusem, jeżeli taki   
zapis znalazł się w przedmiotowych systemach oceniania.  

3. Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, muzyki, 
plastyki i zajęć artystycznych bierze się pod uwagę wysiłek wkładany przez 
ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych 
zajęć a w przypadku zajęć z wychowania fizycznego dodatkowo 
systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz jego aktywność w 
działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.  

4. Przy ocenianiu prac klasowych, sprawdzianów, testów przyjmuje się 
następującą skalę procentową: 

5. Religia i etyka są przedmiotami dodatkowymi, w których uczeń uczestniczy 
na zasadzie dobrowolnego wyboru, a podstawą udziału w tych  zajęciach 
jest życzenie wyrażone w formie pisemnego oświadczenia złożonego przez 
rodziców. O ewentualnej zmianie wcześniej złożonego oświadczenia 
deklarującego udział w  zajęciach religii i/lub etyki należy poinformować 
dyrektora szkoły. Uczeń może uczęszczać na zajęcia z religii, etyki, religii i 

L.P. OCENY PROCENTY 
(udział punktów)

1. celujący 100% - 96%

2. bardzo dobry 95% - 86%

3. dobry 85% - 70%

4. dostateczny 69% - 50%

5. dopuszczający 49% - 31%

6. niedostateczny 30% - 0%
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etyki lub nie uczęszczać w szkole na żadne z nich. 
Uczeń otrzymuje odrębną ocenę z każdego z tych przedmiotów. Jeśli 
nie uczestniczył ani w zajęciach religii, ani etyki,  nie otrzymuje on 
ocen  z  tych zajęć, co na świadectwie szkolnym oznacza się za pomocą 
poziomej kreski, bez jakichkolwiek dodatkowych adnotacji. Ocena z religii, 
etyki lub oceny z religii i etyki wliczają się do średniej ocen ujętych na 
świadectwie szkolnym. 

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

7. Ocenianie bieżące ma na celu monitorowanie pracy ucznia i przekazywanie 
mu informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych, o tym co robi dobrze a co 
źle i jak powinien dalej się uczyć. 

8. W przypadku zajęć zestawionych w blok przedmiotowy ustala się oceny z 
każdego przedmiotu wchodzącego w dany blok. 

9. Prace klasowe i sprawdziany są udostępniane do wglądu rodzicom w domu, 
na ich prośbę. Rodzic ma obowiązek poprzez ucznia lub osobiście zwrócić 
podpisaną pracę nauczycielowi przedmiotu w ciągu tygodnia. W przypadku 
nieoddania pracy, nauczyciel odnotowuje fakt w dzienniku lekcyjnym a 
rodzic ponosi odpowiedzialność za brak w dokumentacji przebiegu 
nauczania swojego dziecka. 

10. Kryteria ocen z zajęć edukacyjnych w klasach 1 – 3. 
 1) Ocenę celującą otrzymuje uczeń za: 
a)  opanowanie na poziomie najwyższym wiadomości i umiejętności,  

b)  posiadanie wiedzy często wykraczającej poza podstawę programową,  
c)  systematyczną i aktywną pracę podczas zajęć.  
 2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń za: 
a)  opanowanie na poziomie wysokim wiadomości i umiejętności, 

b)  posiadanie wiedzy często wykraczającej poza podstawę programową,  
c)  systematyczną i aktywną pracę podczas zajęć.  
 3) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń za: 
a)  opanowanie na poziomie średnim wiadomości i umiejętności,  
b)  systematyczną i aktywną pracę podczas zajęć.  
 4) Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń za: 
a)  opanowanie na poziomie zadawalającym wiadomości i umiejętności,  
b)  zaangażowanie i chęci do pracy zgodnie ze swoimi możliwościami, 
 5) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń za: 
a)  opanowanie na poziomie niskim wiadomości i umiejętności,  
b)  brak zaangażowania i chęci do pracy zgodnie ze swoimi możliwościami, 
c)  wykazanie zaangażowania i chęci do pracy pomimo nieopanowanie wiadomości 
i umiejętności na poziomie niskim. 
 6) Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń za: 
a)  opanowanie na poziomie niezadawalającym wiadomości i umiejętności,  
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b)  brak zaangażowania i chęci do pracy.  

11. Kryteria ocen z zajęć edukacyjnych w klasach 4 - 8: 
 1) Ocenę celującą otrzymuje uczeń za: 
a)   opanowanie w pełni wiadomości i umiejętności określonych w podstawie 
programowej, 
b)   umiejętność twórczego, refleksyjnego i dywergencyjnego (polegającego na 
tworzeniu kilku wersji rozwiązania tego samego problemu) myślenia, 
c)  bezbłędne i biegłe wykorzystywanie zdobytej wiedzy, 
 d)  rozwiązywanie zadań i problemów złożonych, odejście od wzorów i schematów 
na rzecz własnych poszukiwań,  
e)  posługiwanie się językiem naukowym, 
f)  czytanie ze zrozumieniem tekstów literackich, naukowych oraz umiejętność ich 
interpretacji. 
 2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń za: 
a)  opanowanie w pełni wiadomości i umiejętności określonych w podstawie 
programowej, 
b) rozumienie treści zadań i poleceń, 
c) umiejętność korzystania z literatury popularnonaukowej, 
d) umiejętność interpretacji faktów i zjawisk, podsumowania zdobytych 
wiadomości i formułowania wniosków, 
e) systematyczną i aktywną pracę podczas zajęć. 
 3) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń za: 
a)  opanowanie na poziomie dobrym wiadomości i umiejętności określonych w 
podstawie programowej, 
b) rozumienie treści zadań i poleceń, 
c)  korzystanie ze wskazanych przez nauczyciela pomocy naukowych, 
d)  umiejętność podsumowania zdobytych wiadomości i formułowania wniosków, 
e) systematyczną i aktywną pracę podczas zajęć. 
 4) Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń za: 
a)  opanowanie na poziomie podstawowym wiadomości i umiejętności określonych 
w podstawie programowej, 
b) rozumienie treści zadań i poleceń, 
c)   podjęcie prób korzystania ze wskazanych przez nauczyciela pomocy 
naukowych, 
d)   podjęcie prób podsumowania zdobytych wiadomości i formułowania 
wniosków. 
 4) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń za: 
a) nieopanowanie na poziomie podstawowym wiadomości i umiejętności 
określonych w podstawie programowej, 
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b) pracę wymagającą pomocy nauczyciela. 
 6) Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń za: 
a) nieopanowanie na poziomie podstawowym wiadomości i umiejętności 
określonych w podstawie programowej, 
b) nieumiejętność rozwiązywania zadań o elementarnym stopniu trudności, 
c) brak podjęcia działań w kierunku uzupełnienia braków pomimo stworzenia 
możliwości. 

12. Zasady stosowania średniej ważonej. 
 1. Podstawą do wystawienia oceny klasyfikacyjnej z języka polskiego, języka 
angielskiego, języka niemieckiego, języka hiszpańskiego, języka włoskiego, języka 
francuskiego, historii, przyrody, geografii, biologii, chemii, fizyki, matematyki, 
wiedzy o społeczeństwie jest średnia ważona uzyskanych ocen cząstkowych.  
 2. Każda ocena cząstkowa ma określoną wagę. System pozwala w sposób 
jednoznaczny wystawić ocenę śródroczną, roczną oraz końcową.  
 3. Uczeń i rodzice mają możliwość śledzenia w dzienniku elektronicznym 
średniej ważonej z otrzymanych ocen z poszczególnych przedmiotów.  
 4. Ocenianie uczniów w oparciu o średnią ważoną ma na celu:  
a) ujednolicenie systemu oceniania (sposób wystawiania ocen jest przejrzysty, 
sprawiedliwy i taki sam dla większości przedmiotów);  
b) podwyższenie jakości oceniania; 
c) motywowanie uczniów do pracy na podstawie jednoznacznego wyniku ich 
osiągnięć. 
 5. Do obliczania średniej ważonej ocen klasyfikacyjnych śródrocznych i 
rocznych przyjęto system UONET + według którego średnia ocen cząstkowych 
ucznia wyliczana jest według wzoru:  

 

gdzie: w1, w2, ... – waga oceny,  
x1, x2, ... – wartość oceny.  
  
 6. Przy liczeniu średniej ważonej ocen dopuszcza się stosowanie znaków „+” 
i „–”, przyporządkowując im odpowiednie wartości według skali:  

Ocena 6 6- 5+ 5 5- 4+ 4 4- 3+ 3 3- 2+ 2 2- 1+ 1

Wartoś
ć

6 5 , 7
5

5 , 2
5

5 4 , 7
5

4 , 2
5

4 3 , 7
5

4 , 2
5

3 2 , 7
5

2 , 2
5

2 1 , 7
5

1 , 2
5

1
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 7. Średniej ważonej przyporządkowuje się w następujący sposób ocenę 
klasyfikacyjną:  

8. Następującym formom aktywności uczniów przypisane są odpowiednie 
wagi: 

Ocena

celujący powyżej 5,40 

bardzo dobry

dobry 3,61 - 4,60

dostateczny 

dopuszczający 
1,51 - 2,59 

niedostateczny do 1,50

4,61 – 5,40

Średnia ważona 

2,60 - 3,60 

Formy aktywności Waga 
oceny

Praca klasowa (np. w formie testu, wypracowania) 6

Sprawdzian (np. w formie testu) 5

Samodzielny projekt 5

Dyktando (w zależności od stopnia trudności) 5/4

Dłuższa forma wypowiedzi pisemnej (np. opis, opowiadanie, referat) 4

Projekt wykonany w grupie 4

Kartkówka (w zależności od stopnia trudności) 4/3

Aktywność (w tym sukcesy w konkursach) 3

Recytacja 3

Praca domowa pisemna (w zależności od stopnia trudności) 3/2

Praca domowa ustna (w zależności od stopnia trudności) 3/2

Zeszyt przedmiotowy 1
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9. Oceny bieżące, w miarę możliwości, powinny reprezentować wszystkie wagi, 
przy czym prace klasowe, sprawdziany i dyktanda są obowiązkowe do napisania 
dla wszystkich uczniów. W razie nieobecności uczeń ma obowiązek pisać zaległą 
pracę, jeśli nauczyciel uzna to za wskazane i niezbędne do realizacji treści z 
zakresu podstawy programowej. Dodatkowy termin pisania nauczyciel ustala z 
uczniem (najpóźniej dwa tygodnie od powrotu ucznia do szkoły). Uchylanie się od 
napisania pracy obowiązkowej skutkuje wpisaniem oceny niedostatecznej z wagą 
przypisaną do tej formy aktywności bez możliwości jej poprawienia.  
10. Uczeń ma prawo w jednym okresie roku szkolnego poprawić każdą ocenę z 
pracy klasowej, sprawdzianu lub dyktanda (z wagą 5). W szczególnie 
uzasadnionych przypadkach nauczyciel może zezwolić na poprawę oceny z innej 
formy aktywności. O ich ilości i rodzaju decyduje nauczyciel.  
11. Przy wystawianiu oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych pod uwagę 
brana jest ocena z poprawy. Przypisuje się jej taką samą wagę jak w przypadku 
oceny poprawianej. 
12. Klasyfikacji ucznia dokonuje nauczyciel przedmiotu na podstawie 
podsumowania jego osiągnięć, przy czym średnia ważona stanowi dla nauczyciela 
tylko wsparcie w podjęciu ostatecznej decyzji przy wystawieniu oceny śródrocznej 
i rocznej.  

Zasady oceniania zachowania uczniów klas 4–8 

§48 

1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę! 
klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez 
ucznia zasad współży"ia społecznego i norm etycznych oraz obowią#ków 
ucznia określonych w statucie szkoły. 

2. Zachowanie ucznia ocenia się! na podstawie kryteriów ocen zachowania w 
klasach 4 – 8 zapisanych w Statucie Szkoły.  

Zeszyt ćwiczeń 1

Inne formy aktywności (np. wykonanie pomocy dydaktycznych, 
udział w konkursach) 1

Ilość nieprzygotowań do lekcji ustala nauczyciel przedmiotu. W przypadku 
wyczerpania limitu uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną z wagą 3.
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3. Śródroczną i roczną ocenę! zachowania ustala się! według nastę$ując%j skali: 
wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.  

4. Wychowawca klasy na począ&ku każ'ego roku szkolnego informuje na 
godzinie wychowawczej uczniów, a na zebraniu ich rodziców, o warunkach, 
sposobie i kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania 
wyż(zej niż ) przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

5. Ocena zachowania jest jawna dla ucznia i jego rodziców. 

  

6. Każ'y uczeń́ jest oceniany indywidualnie. Przy ustaleniu oceny zachowania 
ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, 
uwzglę'nia się! wpływ stwierdzonych zaburzeń́ lub dysfunkcji na jego 
zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 
albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.  

7. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzglę'nia w 
szczególności zachowanie ucznia w nastę$ując*ch obszarach:  

 •  obszar 1 (Kultura osobista): godne, kulturalne zachowanie w szkole 
i poza nią!, okazywanie szacunku innym osobom, dbałość́ o piękno mowy 
ojczystej,  

 •    obszar 2 (Bezpieczeństwo): dbałość́ o bezpieczeństwo i zdrowie 
własne oraz innych osób,  

 •  obszar 3 (Obowią#ki): wywią#ywanie się! z obowią#ków ucznia,  

 •    obszar 4 (Praca na rzecz klasy i szkoły): postepowanie zgodne z 
dobrem społeczności szkolnej, dbałość́ o honor i tradycje szkoły.  

8. O groż+c%j uczniowi śródrocznej/rocznej ocenie nagannej uczeń i jego 
rodzice są! informowani pisemnie, za potwierdzeniem, na miesią" przed 
zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej. Jeśli uczeń z oceną wyż(zą 
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niż,naganna dopuści się! czynów zabronionych w okresie jednego miesią"a 
przed zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej, wychowawca ma 
prawo do ustalenia oceny nagannej zachowania, natychmiast informują" o 
tym rodziców.  

9. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:  

•  oceny klasyfikacyjne z zaję-́ edukacyjnych;  

•  promocję do klasy programowo wyż(zej lub ukończenie szkoły.  

10.Rodzice mogą! zgłosić́ zastrzeż%nia do dyrektora szkoły, jeśli uznają!, że 
roczna ocena zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 
dotyczą"ymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeż%nia mogą! być́ zgłaszane 
pisemnie od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w cią.u 2 dni 
roboczych od dnia zakończenia zaję- dydaktyczno-wychowawczych.  

KRYTERIA OCEN ZACHOWANIA 
I SZCZEGÓŁOWE ZASADY STOSOWANIA KRYTERIÓW 

1. Ocenie podlega zachowanie ucznia zgrupowane w 4 obszarach:  

•  obszar 1 (Kultura osobista): godne, kulturalne zachowanie w szkole 
i poza nią, okazywanie szacunku innym osobom, dbałość́ o piękno 
mowy ojczystej  

•    obszar 2 (Bezpieczeństwo): dbałość́ o bezpieczeństwo i zdrowie 
własne oraz innych osób  

•  obszar 3 (Obowiązki): wywiązywanie się z obowiązków ucznia  

•   obszar 4 (Praca na rzecz klasy i szkoły): postępowanie zgodne z 
dobrem społeczności szkolnej, dbałość o honor i tradycje szkoły.  

2. Obszary 1 i 2 (godne, kulturalne zachowanie w szkole i poza nią, 
okazywanie szacunku innym osobom, dbałość o piękno mowy ojczystej, 
dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób) są nadrzędne 
w stosunku do pozostałych.  
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3. Informacje o zachowaniu ucznia odnotowywane są na bieżąco w dzienniku 
elektronicznym.  

4. Ostateczną roczną i śródroczną klasyfikacyjną ocenę zachowania ustala 
wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii innych uczących oraz uczniów 
oddziału, biorąc pod uwagę oceny zachowania uzyskane przez uczniów w 
poszczególnych miesiącach.  

5. Jeśli uczeń po zaproponowaniu oceny zachowania, w czasie miesiąca przed 
zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej, znacząco pogorszył swoje 
zachowanie wychowawca ma prawo do ponownego ustalenia oceny 
zachowania, natychmiast informując o tym rodziców.  

Ocenę WZOROWĄ otrzymuje uczeń, który: 

Obszar 1 (Kultura osobista)  

•  szanuje symbole narodowe, religijne i szkolne;  

•  jest życzliwy, koleżeński i uprzejmy;  

•  zawsze kulturalnie rozmawia z osobami dorosłymi i rówieśnikami;  

•  używa zwrotów grzecznościowych;  

•  nigdy nie kłamie.  

Obszar 2 (Bezpieczeństwo)  

 • przestrzega zasad zachowania podczas zajęć szkolnych i przerw oraz  
podczas wyjść i wycieczek szkolnych 

•  dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób;  

•  bezinteresownie pomaga w rozwiązywaniu problemów.  

Uczeń nie ma żadnych wpisów negatywnych dotyczących obszarów 1 i 2. 

Obszar 3 (Obowiązki)  
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•  osiąga wyniki zgodne ze swoimi możliwościami;  

•  powierzone mu zadania wykonuje dokładnie i terminowo;  

•   na bieżąco usprawiedliwia nieobecności w szkole (do 2 tygodni od ich 
zaistnienia);  

•  zawsze ma na sobie właściwy strój (strój galowy, brak makijażu, schludny 
wygląd, obuwie zmienne).  

Obszar 4 (Praca na rzecz klasy i szkoły)  

•  wykazuje inicjatywę w organizowaniu imprez szkolnych i klasowych;  

•  szanuje każdą własność;  

•  rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia;  

•  godnie reprezentuje klasę i szkołę;  

•  chętnie pomaga tym, którzy mają problemy w nauce;  

•    chętnie bierze udział w akcjach charytatywnych i zbiórkach 
ekologicznych.  

Ocenę BARDZO DOBRĄ otrzymuje uczeń, który: 

Obszar 1 (Kultura osobista)  

•  szanuje symbole narodowe, religijne i szkolne;  

•  jest życzliwy, koleżeński i uprzejmy;  

•  kulturalnie rozmawia z osobami dorosłymi i rówieśnikami;  

•  używa zwrotów grzecznościowych;  

•  nie kłamie;  

•  wie, że każdy może popełnić błąd i dlatego potrafi się do niego przyznać, 
przyjąć krytykę i naprawić go;  

•  nie ma uwag negatywnych dotyczących zachowania.  
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Obszar 2 (Bezpieczeństwo)  

 •  przestrzega zasad zachowania podczas zajęć szkolnych i przerw oraz  
podczas wyjść i wycieczek szkolnych 

•  dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób;  

•  uczy się umiejętnego rozwiązywania konfliktów.  

Uczeń może mieć 1 wpis negatywny dotyczący drobnego przewinienia  
w obszarach 1 i 2. 

Obszar 3 (Obowiązki)  

•  osiąga wyniki zgodne ze swoimi możliwościami;  

•  powierzone mu zadania wykonuje dokładnie i terminowo;  

•   na bieżąco usprawiedliwia nieobecności w szkole (do 2 tygodni od ich 
zaistnienia);  

•    ma na sobie właściwy strój (strój galowy, brak makijażu, schludny 
wygląd, obuwie zmienne), sporadycznie o nim zapomina.  

Obszar 4 (Praca na rzecz klasy i szkoły)  

•  wykazuje inicjatywę w organizowaniu imprez klasowych;  

•  szanuje każdą własność;  

•    zmotywowany przez nauczyciela rozwija swoje zainteresowania i 
uzdolnienia;  

•  godnie reprezentuje klasę;  

•  w miarę swoich możliwości pomaga tym, którzy mają problemy w nauce;  

•  bierze udział w akcjach charytatywnych i zbiórkach ekologicznych.  

Ocenę DOBRĄ otrzymuje uczeń, który: 

Obszar 1 (Kultura osobista)  

•  szanuje symbole narodowe, religijne, szkolne;  
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•  nie zawsze pamięta o życzliwości i uprzejmości wobec kolegów;  

•  kulturalnie rozmawia z osobami dorosłymi i rówieśnikami;  

•  używa zwrotów grzecznościowych tylko wobec wybranych osób;  

•  stara się nie kłamać;  

•  ma nieliczne uwagi negatywne dotyczące drobnych przewinień.  

Obszar 2 (Bezpieczeństwo)  

 •  sporadycznie zdarza mu się nie przestrzegać zasad zachowania podczas  
zajęć szkolnych i przerw oraz podczas wyjść i wycieczek szkolnych; 

•  pozostaje bierny, gdy widzi skonfliktowanych kolegów. 

Uczeń może mieć łącznie nie więcej niż 3 wpisy negatywne dotyczące drobnych 
przewinień w obszarach 1 i 2. 

Obszar 3 (Obowiązki)  

•  osiąga wyniki zgodne ze swoimi możliwościami;  

•   stara się wykonać powierzone mu zadania, choć zdarza mu się, że nie 
robi tego w terminie;  

•    zdarza mu się spóźnić na lekcje, sporadycznie nie przynieść 
usprawiedliwienia w terminie;  

 • sporadycznie zdarza mu się nie mieć właściwego stroju (strój galowy,  
makijaż, schludny wygląd, obuwie zmienne) - ma nieliczne uwagi dotyczące 
stroju.  

Obszar 4 (Praca na rzecz klasy i szkoły)  

•    zmotywowany przez nauczyciela bierze udział w przygotowaniu imprez 
klasowych;  

•  dba o wspólną szkolną własność;  

•  stara się godnie reprezentować klasę;  

•    stara się brać udział w akcjach charytatywnych i zbiórkach 
ekologicznych.  
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Ocenę POPRAWNĄ otrzymuje uczeń, który: 

Obszar 1 (Kultura osobista)  

•  szanuje symbole narodowe, religijne, szkolne;  

•  zazwyczaj zachowuje się zgodnie z normami współżycia społecznego;  

•  zdarza mu się złośliwymi uwagami sprawić innym przykrość;  

•  zdarza mu się niegrzecznie odpowiedzieć dorosłym i rówieśnikom;  

•  zapomina o zwrotach grzecznościowych;  

•  niekiedy kłamie, by uniknąć odpowiedzialności;  

•  ma sporo uwag negatywnych dotyczących kultury osobistej.  

Obszar 2 (Bezpieczeństwo)  

 •  stara się przestrzegać zasad zachowania podczas zajęć szkolnych i przerw 
 oraz podczas wyjść i wycieczek szkolnych (ma uwagi negatywne, ale  
pozytywnie reaguje na oddziaływania wychowawcze dotyczące swojej osoby);  • 
 nie stanowi zagrożenia dla innych. 

Uczeń może mieć łącznie nie więcej niż 5 wpisów negatywnych dotyczących 
obszarów 1 i 2. 

Obszar 3 (Obowiązki)  

•  ma problemy z wywiązywaniem się z powierzonych obowiązków;  

•  często spóźnia się na lekcje, nie przynosi usprawiedliwienia w terminie;  

•   często zdarza mu się nie mieć właściwego stroju (strój galowy, makijaż, 
schludny wygląd, obuwie zmienne) - ma liczne uwagi dotyczące stroju.  

Obszar 4 (Praca na rzecz klasy i szkoły)  

•  rzadko wykonuje prace na rzecz klasy i szkoły;  

•    rzadko bierze udział w akcjach charytatywnych i zbiórkach 
ekologicznych.  
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Ocenę NIEODPOWIEDNIĄ otrzymuje uczeń, który: 

Obszar 1 (Kultura osobista)  

•  nie szanuje symboli narodowych, religijnych, szkolnych;  

•    używa słów wulgarnych, swoją postawą, mimiką lub gestami obraża 
innych;  

•  często kłamie i oszukuje;  

•  nie stosuje zwrotów grzecznościowych;  

•    swoim zachowaniem dezorganizuje pracę na lekcjach, utrudnia 
organizowanie i przeprowadzenie imprez szkolnych;  

•  ma liczne uwagi negatywne i z trudem koryguje swoje zachowanie;  

•  jest nietolerancyjny wobec innych.  

Obszar 2 (Bezpieczeństwo)  

•  wznieca konflikty w klasie, w szkole;  

•  często bywa agresywny wobec ludzi, zwierząt;  

•  najczęściej buduje swoje kontakty na własnej sile fizycznej, psychicznej;  

•  zdarza mu się prześladować słabszych;  

•    bez pozwolenia używa w szkole telefonu komórkowego lub innego 
urządzenia elektronicznego;  

•  ulega nałogom;  

•  stosuje różne rodzaje przemocy wobec innych, w tym cyberprzemoc.  

Uczeń, ma powyżej 5 wpisów negatywnych dotyczących obszarów 1 i 2. 

Obszar 3 (Obowiązki)  

•  nie wywiązuje się z powierzonych obowiązków;  

•    często spóźnia się na lekcje, opuszcza dużą liczbę godzin bez 
usprawiedliwienia, zdarza mu się wagarować;  

•  bardzo często nie ma właściwego stroju (strój galowy, makijaż, schludny 
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wygląd, obuwie zmienne) - ma bardzo dużo uwag dotyczących stroju.  

Obszar 4 (Praca na rzecz klasy i szkoły)  

• nie angażuje się w życie klasy i szkoły.  

Ocenę NAGANNĄ otrzymuje uczeń, który w ciągu roku szkolnego popełnił 
czyny zabronione i nie prezentował postawy wskazującej na chęć  

poprawy i zadośćuczynienia, min.: 

•  znieważył symbole narodowe, religijne i szkolne;  

•  uczestniczył w pobiciach;  

•  spowodował znaczny i trwały uszczerbek na zdrowiu innych ludzi;  

•  uczestniczył w rozbojach;  

•  kradł;  

•  wymuszał;  

•  włamał się do zabezpieczonych pomieszczeń szkolnych;  

•  znęcał się nad ludźmi, zwierzętami;  

•  zdewastował mienie należące do szkoły;  

•  świadomie zniszczył cudzą własność;  

•  zniszczył dokumentację szkolną;  

•    świadomie i z premedytacją stosował przemoc fizyczną, psychiczną, 
cyberprzemoc wobec innych ludzi;  

•  ulegał nałogom bez chęci ich porzucenia.  

§49 
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1. Techniki oceniania 

1. W trakcie nauki szkolnej bieżąca ocena poziomu wiedzy i umiejętności, 
motywowanie do bieżącej pracy może odbywać się poprzez: 

− obserwację, 
− odpowiedzi ustne uczniów, 
− kartkówki tj. pisemne 15-minutowe niezapowiedziane sprawdziany 

wiadomości z jednej lub dwóch jednostek lekcyjnych, 
− prace klasowe, czyli 1-2 godzinne pisemne sprawdziany z większej partii 

materiału, 
− sprawdziany testowe jako formę uzupełniającą kontrolę wiadomości w 

stosunku do prac klasowych, 
− prace domowe umożliwiające kontrolę umiejętności zastosowania 

zdobytej wiedzy w czasie lekcji do samodzielnego rozwiązywania zadań i 
problemów, 

− prezentowanie samodzielnie przygotowanych przez uczniów referatów 
umożliwiające sprawdzenie umiejętności korzystania przez uczniów z 
różnych źródeł wiedzy, 

− prace twórcze, np.: działania plastyczne 
− testy sprawnościowe z wychowania fizycznego 

2. Każdą pracę klasową powinna poprzedzić lekcja powtórzeniowa lub podane 
przez nauczyciela problemy do powtórzenia. 
3. W ciągu dnia może odbyć się tylko jeden sprawdzian pisemny, a w ciągu 
tygodnia nie więcej niż trzy; nie liczy się kartkówek.  
4. Uczeń ma możliwość poprawy oceny ze sprawdzianu w terminie 2 tygodni, na 
warunkach ustalonych przez nauczyciela. 

2. Klasyfikowanie i promowanie uczniów 

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 
edukacyjnych ucznia z zajęć określonych w szkolnym planie nauczania i 
zachowania ucznia w danym okresie roku szkolnego oraz ustaleniu 
śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny 
klasyfikacyjnej zachowania. 

2. Klasyfikacje śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego 
na tydzień przed rozpoczęciem ferii zimowych i na 7 dni przed posiedzeniem 
plenarnym. 

3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia 
z zajęć określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w 
danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć 
edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

4. Przed rocznym klasyfikowaniem uczniów nauczyciele prowadzący 
poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są zobowiązani 
poinformować ucznia jego rodziców lub prawnych opiekunów o 
przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć 
edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania na 7 
dni przed zatwierdzeniem klasyfikacji. Obowiązek ten polega na ustnym 
poinformowaniu uczniów oraz wpisaniu przewidywanych ocen w dziennik 
elektroniczny. 
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5. Okresowe i roczne oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący 
poszczególne zajęcia edukacyjne, a okresową i roczną ocenę klasyfikacyjną 
zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, 
uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. 

6. Roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie maja 
wpływu na promocję do klasy wyższej ani na ukończenie szkoły. 

7. 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 z zastrzeżeniem informacji zawartych w procedurach 
odwoławczych (§50). 

8. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą 
ocenę zachowania otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z 
wyróżnieniem. Uczeń, który uzyskał średnią co najmniej 5,0 i wzorowe 
zachowanie otrzymuje dodatkowo dyplom wzorowego ucznia. 

9. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim oraz laureaci, 
finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych 
celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. 

10.W przypadku ucznia, którego poziom osiągnięć uniemożliwia naukę w klasie 
programowo wyższej szkoła ma obowiązek zapewnić mu możliwość 
uzupełnienia braków i zdawanie egzaminu klasyfikacyjnego. 

§50 

Procedury odwoławcze dotyczące klasyfikacji oceniania 

I Egzamin klasyfikacyjny 

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

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może 
zdawać egzamin klasyfikacyjny. 

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej 
nieobecności lub na wniosek jego rodziców rada pedagogiczna może wyrazić 
zgodę na egzamin klasyfikacyjny. 

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaję również uczeń: 
- realizujący indywidualny program lub tok nauki (na podstawie odrębnych 
przepisów) 
- spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą – wtedy 
egzamin klasyfikacyjny nie obejmuje: zajęć technicznych, plastyki, muzyki, 
wychowania fizycznego, zajęć artystycznych oraz dodatkowych zajęć 
edukacyjnych, ponadto nie ustala się dla niego oceny zachowania. 

5. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, przy 
czym, egzamin z zajęć technicznych, plastyki, muzyki, informatyki, 
wychowania fizycznego, zajęć artystycznych, ma przede wszystkim formę 
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zadań praktycznych. 
6. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia dyrektor z uczniem i jego 

rodzicami lub prawnym opiekunem. 
7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych z 

uczniem w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich 
samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych z wyjątkiem ucznia, który 
spełniał obowiązek szkolny poza szkołą – wtedy egzamin taki przeprowadza 
komisja powołana przez dyrektora szkoły w składzie:  
- dyrektor szkoły lub jego zastępca jako przewodniczący komisji  
- nauczyciel zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla 
odpowiedniej klasy;  
należy wcześniej uzgodnić z uczniem i jego rodzicami lub prawnym opiekunem 
liczbę zajęć edukacyjnych z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu 
jednego dnia. 

8. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni, w charakterze 
obserwatorów, rodzice lub prawni opiekunowie ucznia. 

9. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół 
zawierający:  
- nazwę przedmiotu, skład komisji, termin egzaminu, imię i nazwisko ucznia, 
zadania egzaminacyjne, wyniki egzaminu oraz uzyskane oceny, zwięzłą 
informacje o odpowiedziach ustnych ucznia, a prace pisemne stanowią 
załączniki do protokołu zaś cały protokół stanowi załącznik do arkusza ocen 
ucznia. 

10.W przypadku egzaminu klasyfikacyjnego z języka obcego nowożytnego 
dyrektor powołuje na członka komisji nauczyciela uczącego danego języka w 
szkole. Jeżeli powołanie to jest niemożliwe, nauczyciela pracującego w innej 
szkole na zasadzie porozumienia między szkołami. 

11.W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w    
dokumentacji wpisuje się nieklasyfikowany. 

12.Ustalone w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego oceny są ostateczne, chyba, że 
zostały ustalone niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia 
tych ocen, zaś uzyskane oceny niedostateczne mogą być zmienione w wyniku 
egzaminu poprawkowego, którego tryb i zasady omówione są niżej. 

13.Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy i jest ona ostateczna, chyba, że 
została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania 
tej oceny. 

II Egzamin poprawkowy 

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z 
jednego z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin 
poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może 
wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych. 

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. 
3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim 

tygodniu ferii letnich. 
4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. 

W skład komisji wchodzą: 
- dyrektor szkoły lub nauczyciel przez niego wyznaczony – jako przewodniczący 
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komisji 
- nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący 
- nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako 
członek komisji. 

5. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół 
zawierający w szczególności: 
- nazwę przedmiotu 
- skład komisji 
- termin egzaminu poprawkowego 
- imię i nazwisko ucznia 
- zadania egzaminacyjne 
- wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę. 
- zwięzłą informacje o odpowiedziach ustnych ucznia, a prace pisemne 
stanowią załączniki do protokołu zaś cały protokół stanowi załącznik do 
arkusza ocen ucznia. 

6. 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. 

7. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji do 
klasy programowo wyższej i powtarza klasę z zastrzeżeniem ust.8. 

8. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia gimnazjum, rada pedagogiczna 
może jeden raz w ciągu tego etapu edukacyjnego promować do klasy 
programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe 
zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w 
klasie programowo wyższej. 

III Sprawdzian z zajęć edukacyjnych  

Sprawdzian z zajęć edukacyjnych, jak również ponowne rozpatrywanie rocznej 
oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku, gdy ocena klasyfikacyjna została 
ustalona niezgodnie z przepisami prawa odnoszącymi się do trybu ustalania tej 
oceny: 
1. Uczeń i jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli 

uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna 
ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona niezgodnie z przepisami prawa 
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. 

2. Zastrzeżenia te mogą być zgłoszone w terminie do 5 dni po zakończeniu 
zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 

3. W takiej sytuacji dyrektor szkoły powołuje komisję, która: 
- w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych 
przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie 
pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć 
edukacyjnych, 
- w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ustala roczną ocenę 
klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w 
przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

4. Termin sprawdzianu z zajęć edukacyjnych ustala się z uczniem i jego 
rodzicami. 
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5. W skład komisji wchodzą: 
     - w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:  

dyrektor szkoły lub nauczyciel przez niego wyznaczony jako przewodniczący 
komisji, nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, dwóch nauczycieli 
prowadzących takie same zajęcia edukacyjne; 
- w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania: 
dyrektor szkoły lub nauczyciel przez niego wyznaczony jako przewodniczący 
komisji, wychowawca klasy, wskazani przez dyrektora szkoły dwaj nauczyciele 
prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, przedstawiciel samorządu 
uczniowskiego, przedstawiciel rady rodziców. 

6. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, może być zwolniony z 
udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie 
uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły 
powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, 
z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w 
porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.  

7. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych 
oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od 
ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z 
wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć 
edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu 
poprawkowego.  

8. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 
- w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: skład  
komisji, termin sprawdzianu z zajęć edukacyjnych, imię i nazwisko ucznia, 
zadania (pytania) sprawdzające, wyniki sprawdzianu oraz ustaloną ocenę; 
 - w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: skład komisji, 
termin posiedzenia komisji, wynik głosowania, ustaloną ocenę zachowania 
wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Do 
protokołu dotyczącego rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, 
dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 
odpowiedziach ucznia. 

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu 
z zajęć edukacyjnych, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do tegoż 
sprawdzianu w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora 
szkoły. 

10. Uczeń, który zdawał egzamin poprawkowy, ma również prawo w 
przypadku ustalenia oceny niezgodnej z przepisami prawa do takiego 
sprawdzianu, z tym, że termin zgłoszenia zastrzeżeń to 5 dni od dnia 
przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena 
ustalona przez komisję jest ostateczna. 

§51 
Ukończenie szkoły 

1. Uczeń kończy szkołę: 
- jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej na którą składają się roczne oceny 
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klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie 
programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo 
niższych uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, 

    - jeżeli przystąpił do egzaminu ósmoklasisty, 
    - uczeń, który spełnia dwa powyższe warunki, otrzymuje świadectwo 
      ukończenia szkoły oraz zaświadczenie wydane przez OKE.  
2. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w pierwszym bądź drugim terminie 
wyznaczonym przez OKE powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej. 
3. Wynik egzaminu ósmoklasisty nie wpływa na ukończenie szkoły i nie 

odnotowuje się go na świadectwie ukończenia szkoły. 
4. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej 

uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 
oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 

ROZDZIAŁ IX 

SPOSÓB UZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA DZIAŁALNOŚĆ 
SZKOŁY 

Majątek i fundusze Szkoły 

§52 

Majątek Szkoły stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 

§53 

1. Na fundusze Szkoły Podstawowej składają się: 
g) wpływy uzyskiwane z wpłat czesnego dokonywanych przez Rodziców 

uczniów: 
• Wysokość czesnego w każdym roku ustala Zarząd Stowarzyszenia 

uwzględniając propozycję dyrektora szkoły. 
• Termin płacenia czesnego za dany miesiąc określa się do 10 

każdego miesiąca. 
• W uzasadnionych przypadkach można przesunąć termin do końca 

miesiąca a za zgodą dyrektora odroczyć na okres nie dłuższy niż dwa 
miesiące. 

• Zaległości w płaceniu czesnego grożą sankcjami zawartymi w 
„Kodeksie Cywilnym” a w ostateczności mogą grozić skreśleniem ucznia 
z listy. 

• O skreśleniu z listy uczniów decyduje uchwała Rady Pedagogicznej 
po wcześniejszym wydaniu w tej sprawie opinii Zarządu Stowarzyszenia. 

• Formą płatności czesnego może być przelew bankowy lub gotówka 
wpłacana w sekretariacie szkoły. 

h) dotacja z Urzędu Miejskiego, darowizny i odpisy podatkowe. 
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§54 

Zarząd Stowarzyszenia, na wniosek Dyrektora szkoły lub rady pedagogicznej, 
może podjąć decyzję o zwolnieniu lub zmniejszeniu wysokości czesnego dla 
uczniów, których rodziny nagle w sposób niezawiniony znalazły się w trudnej 
sytuacji materialnej. 

ROZDZIAŁ X 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§55 

Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

§56 

Szkoła może posiadać imię, własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny. 

§57 

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 
§58 

1. Decyzja o likwidacji szkoły, należy do kompetencji organu prowadzącego 
szkołę. 

2. O decyzji dotyczącej likwidacji szkoły Kaliskie Stowarzyszenie Oświatowe 
EDUKATOR, prowadzące szkołę, zobowiązane jest zawiadomić rodziców 
uczniów, kuratora oświaty oraz władze miasta, na którego terenie znajduje się 
szkoła – najpóźniej na 6 miesięcy przed likwidacją, która może mieć miejsce z 
końcem roku szkolnego. 

§59 

1. Organem kompetentnym do uchwalania zmian w Statucie szkoły jest Rada 
     Pedagogiczna.  
 Po każdej nowelizacji Statutu wprowadza się tekst jednolity. Dokument 
wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę Pedagogiczną. Statut podlega 
archiwizacji, jest dostępny na stronie internetowej szkoły, u Dyrektora i w pokoju 
nauczycielskim. 
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