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ROZDZIAŁ 1. 
POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1.

Niniejszy Statut został opracowany na podstawie:

1)  Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 poz.1148);

2)  Ustawy  z  dnia  14  grudnia  2016  r.  Przepisy  wprowadzające  ustawę  Prawo 
oświatowe (Dz. U. 2019 poz. 1287);

3) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019 poz.1481);

4)  Konwencji  o  prawach  dziecka  przyjętej  przez  Zgromadzenie  Ogólne  Narodów
Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. 1991, nr 120, poz. 526 z późn. zm.);

5) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 poz. 967).

§ 2.

1. Szkoła Podstawowa nr 4 w Ostrołęce jest publiczną szkołą podstawową.

2. Siedzibą szkoły są budynki przy ul. Legionowej 17 w Ostrołęce.

3. Nazwa szkoły brzmi – Szkoła Podstawowa nr 4 w Ostrołęce i jest używana w tym
brzmieniu.

4. Szkoła Podstawowa nr 4 w Ostrołęce używa:

1) pieczęci okrągłej o średnicy 36 mm zawierającej pośrodku wizerunek orła ustalony
dla  godła  Rzeczypospolitej  Polskiej,  a  w  otoku  napis  Szkoła  Podstawowa  nr  4
w Ostrołęce;

2) pieczęci okrągłej małej o średnicy 22 mm zawierającej pośrodku wizerunek orła
ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, a w otoku napis Szkoła Podstawowa nr
4 w Ostrołęce;

3)  pieczęci  podłużnej  z  treścią:  Szkoła  Podstawowa  nr  4,  07-401  Ostrołęka,
ul. Legionowa 17.

5.  Szkoła  posiada  Ceremoniał  szkolny,  będący  odrębnym  dokumentem,  opisuje
także organizację świąt państwowych i szkolnych w placówce.

6. Szkołę prowadzi Miasto Ostrołęka.

7. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Mazowiecki Kurator
Oświaty.

8. Organ prowadzący nadaje imię szkole na wspólny wniosek rady pedagogicznej,
rady rodziców i samorządu uczniowskiego.
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§ 3.

1. Czas trwania nauki w szkole wynosi 8 lat. 

2. Szkoła prowadzi oddział przedszkolny.

3. W Szkole Podstawowej nr 4 mogą funkcjonować:

1) oddziały specjalne dla uczniów z autyzmem;

2) oddziały integracyjne.

4. Zasady tworzenia i funkcjonowania ww. oddziałów określają odrębne przepisy.

5.  Świadectwo  ukończenia  szkoły  potwierdza  uzyskanie  wykształcenia
podstawowego i uprawnia do ubiegania się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

§ 4.

Ilekroć w statucie jest mowa o:

1) szkole - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 4 w Ostrołęce;

2) statucie - należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrołęce;

3)  oddziale  przedszkolnym  -  należy  przez  to  rozumieć  roczne  przygotowanie
przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej;

4)  dyrektorze  -  należy  przez  to  rozumieć  dyrektora  Szkoły  Podstawowej  nr
4 w Ostrołęce;

5)  radzie  pedagogicznej  -  należy  przez  to  rozumieć  radę  pedagogiczną  Szkoły
Podstawowej nr 4 w Ostrołęce;

 6) wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu opiece powierzono
jeden oddział w szkole;

7)  nauczycielu  –  należy  przez to  rozumieć  każdego pracownika  pedagogicznego
szkoły;

8) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz
osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;

9)  uczniach  –  należy  przez  to  rozumieć  dzieci  realizujące  roczne  przygotowanie
przedszkolne oraz uczniów szkoły podstawowej;

10) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Miasto Ostrołęka;

11)  organie  sprawującym  nadzór  pedagogiczny  –  należy  przez  to  rozumieć
Mazowieckiego Kuratora Oświaty;

12) MEN – należy przez to rozumieć Ministerstwo Edukacji Narodowej.
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ROZDZIAŁ 2. 
CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 5.

Szkoła  realizuje  cele  i zadania  wynikające  z przepisów  prawa  oświatowego  oraz
uwzględniające szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-
profilaktyczny szkoły.

§ 6.

1. Szkoła opracowała Koncepcję pracy szkoły do roku 2021.

2. Koncepcja pracy szkoły stanowi integralną część oferty edukacyjnej, a osiągnięcie
zawartych w niej założeń jest jednym z głównych celów szkoły.

§ 7.

1. Misja szkoły:

We  wszystkich  działaniach  kierujemy  się  wyznawanymi  Wartościami
oraz poszanowaniem praw i godności  człowieka,  zgodnie z Konwencją o Prawach
Dziecka oraz Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

Wychowujemy  uczniów  w duchu  uniwersalnych  wartości  moralnych,  tolerancji,
humanistycznych  wartości,  patriotyzmu,  solidarności,  demokracji,  wolności
i sprawiedliwości społecznej.

Kultywujemy tradycje oraz ceremoniał szkolny, a wszystkie działania pedagogiczne
i opiekuńczo-wychowawcze orientujemy na dobro podopiecznych (tworząc warunki
intelektualnego,  emocjonalnego,  społecznego,  estetycznego  i fizycznego  rozwoju
uczniów), a także ich dalszy los.

Pracujemy  z dziećmi  i młodzieżą  w oparciu  o nowoczesne  programy  kształcenia
ogólnego i stosujemy efektywne technologie nauczania, a także kształcenia.

Przygotowujemy  dzieci  i młodzież  do  świadomego  i racjonalnego  funkcjonowania
w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych. 

Ściśle współdziałamy z rodzicami (którzy są najlepszymi  sojusznikami nauczycieli,
zwłaszcza  wychowawców)  oraz  innymi  partnerami  zewnętrznymi  wspierającymi
szkołę w jej rozwoju.

Ustawicznie  diagnozujemy  potrzeby  i oczekiwania  środowiska  lokalnego
oraz wszystkich bezpośrednich „klientów” szkoły.

Okresowo przeprowadzamy wewnętrzne badanie, diagnozowanie i ocenianie jakości
pracy  szkoły,  a wyniki  ewaluacji  skutków  działań  statutowych  i pozastatutowych
wykorzystujemy  do  stałego  doskonalenia  działalności  szkoły  we  wszystkich
obszarach jej funkcjonowania.

2. Absolwent Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrołęce to obywatel Europy XXI wieku:

1) w swoim postępowaniu dąży do prawdy;
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2)  jest  świadomy  życiowej  użyteczności  zdobytej  wiedzy  i umiejętności
przedmiotowych;

3) posługuje się sprawnie językami obcymi;

4) wykorzystuje najnowsze techniki multimedialne;

5) wie, gdzie szukać pomocy w rozwiązywaniu złożonych problemów;

6) jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury;

7) zna historię, kulturę oraz tradycje swojego regionu i narodu;

8) umie rzetelnie pracować indywidualnie i w zespole;

9) twórczo myśli i umie skutecznie się porozumiewać;

10) umie stale się uczyć i doskonalić;

11) umie planować swoją pracę i ją organizować;

12) jest tolerancyjny, uczciwy i prawy, życzliwie nastawiony do świata i ludzi;

13) dba o bezpieczeństwo własne i innych;

14) jest aktywny, ciekawy świata, samodzielny;

15) jest kulturalny, obowiązkowy;

16) jest zdolny do dokonywania właściwych wyborów;

17)  rozumie  potrzebę  troski  o środowisko  naturalne,  angażuje  się  w działania
ekologiczne;

18) prowadzi i promuje zdrowy styl życia, w tym aktywność fizyczną.

§ 8.

1. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:

1)  szkolny  zestaw programów nauczania,  który  obejmuje  całą  działalność  szkoły
z punktu widzenia dydaktycznego;

2) program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący:

a) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów oraz

b)  treści  i działania  o charakterze  profilaktycznym  dostosowane  do  potrzeb
rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb
i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów,
nauczycieli i rodziców.

2. Szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny
szkoły  tworzą  spójną  całość  i muszą  uwzględniać  wszystkie  wymagania  opisane
w podstawie programowej. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej
szkoły, jak i każdego nauczyciela.

3.  Obok  zadań  wychowawczych  i profilaktycznych  nauczyciele  wykonują  również
działania opiekuńcze odpowiednio do istniejących potrzeb.

4. Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach edukacyjnych:

1) wychowanie przedszkolne organizowane w oddziale przedszkolnym; 
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2) pierwszy etap edukacyjny – klasy I–III szkoły podstawowej;

3) drugi etap edukacyjny – klasy IV–VIII szkoły podstawowej.

5. Szkoła realizuje projekty edukacyjne w oparciu o zewnętrzne źródła finansowania
w celu wzbogacenia oferty edukacyjnej.

§ 9.

1.  Szkolny  zestaw  programów  nauczania  jest  zbiorem  programów  nauczania
ustalonych dla poszczególnych oddziałów szkolnych przez nauczycieli prowadzących
zajęcia w danym oddziale. 

2.  Nauczyciel  może  wybrać  odpowiedni  program  nauczania  spośród  dostępnych
programów  albo  opracować  własny  program,  samodzielnie  lub  z wykorzystaniem
istniejących programów nauczania. 

3.  Szkolny  zestaw  programów  nauczania  dopuszcza  do  użytku  dyrektor  szkoły
po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

§ 10.

1.  Edukacja  w oddziale  przedszkolnym  ma  na  celu  przede  wszystkim  wsparcie
całościowego rozwoju dziecka w zakresie zadań związanych z:

1) wspieraniem wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków
sprzyjających  nabywaniu  doświadczeń  w fizycznym,  emocjonalnym,  społecznym
i poznawczym obszarze jego rozwoju;

2)  tworzeniem  warunków  umożliwiających  dzieciom  swobodny  rozwój,  zabawę
i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;

3)  wspieraniem  aktywności  dziecka  podnoszącej  poziom  integracji  sensorycznej
i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;

4) zapewnieniem prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez
dzieci  doświadczeń,  które  umożliwią  im ciągłość  procesów adaptacji  oraz  pomoc
dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;

5)  wspieraniem  samodzielnej  dziecięcej  eksploracji  świata,  doborem  treści
adekwatnych  do  poziomu  rozwoju  dziecka,  jego  możliwości  percepcyjnych,
wyobrażeń  i rozumowania,  z poszanowaniem  indywidualnych  potrzeb
i zainteresowań;

6)  wzmacnianiem  poczucia  wartości,  indywidualności,  oryginalności  dziecka
oraz potrzeb tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;

7)  promowaniem  ochrony  zdrowia,  tworzeniem  sytuacji  sprzyjających  rozwojowi
nawyków  i zachowań  prowadzących  do  samodzielności,  dbania  o zdrowie,
sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym o bezpieczeństwo w ruchu drogowym;

8)  przygotowywaniem  do  rozumienia  emocji,  uczuć  własnych  i innych  ludzi
oraz  dbaniem  o zdrowie  psychiczne,  realizowane  m.in.  z wykorzystaniem
naturalnych  sytuacji  pojawiających  się  w szkole  oraz  sytuacji  zadaniowych
uwzględniających  treści  adekwatne  do  intelektualnych  możliwości  i oczekiwań
rozwojowych dzieci;
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9)  tworzeniem  sytuacji  edukacyjnych  budujących  wrażliwość  dziecka,  w tym
wrażliwość  estetyczną,  w odniesieniu  do  wielu  sfer  aktywności  człowieka:  mowy,
zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;

10) tworzeniem warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację
otaczającej  dziecko  przyrody,  stymulujących  rozwój  wrażliwości  i umożliwiających
poznanie  wartości  oraz  norm  odnoszących  się  do  środowiska  przyrodniczego,
adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;

11)  tworzeniem  warunków  umożliwiających  bezpieczną,  samodzielną  eksplorację
elementów  techniki  w otoczeniu,  konstruowania,  majsterkowania,  planowania
i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;

12)  współdziałaniem  z rodzicami,  różnymi  środowiskami,  organizacjami
i instytucjami,  uznanymi  przez  rodziców  za  źródło  istotnych  wartości,  na  rzecz
tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;

13)  kreowaniem,  wspólne  z wymienionymi  podmiotami,  sytuacji  prowadzących
do  poznania  przez  dziecko  wartości  i norm  społecznych,  których  źródłem  jest
rodzina, grupa w szkole, inne dorosłe osoby,  w tym osoby starsze oraz rozwijania
zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;

14)  systematycznym  uzupełnianiem,  za  zgodą  rodziców,  realizowanych  treści
wychowawczych  o nowe  zagadnienia,  wynikające  z pojawienia  się  w otoczeniu
dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;

15)  systematycznym  wspieraniu  rozwoju  mechanizmów  uczenia  się  dziecka,
prowadzących  do  osiągnięcia  przez  nie  poziomu umożliwiającego  podjęcie  nauki
w szkole;

16)  organizowaniem  zajęć  –  zgodnie  z potrzebami  –  umożliwiających  dziecku
poznawanie  kultury  i języka  mniejszości  narodowej  lub  etnicznej,  lub  języka
regionalnego;

17)  tworzeniem  sytuacji  edukacyjnych  sprzyjających  budowaniu  zainteresowania
dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

2. Zadania oddziału przedszkolnego realizowane są w szczególności w formie zajęć
kierowanych i niekierowanych a także swobodnych zabaw dzieci.

3. Sposób realizacji zadań oddziału przedszkolnego uwzględnia:

1)  możliwości  dzieci,  ich  oczekiwania  poznawcze  i potrzeby  wyrażania  swoich
stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy;

2) specjalne potrzeby edukacyjne dzieci;

3)  potrzebę  prowadzenia  diagnozy  i obserwacji  dzieci  w celu  monitorowania  ich
rozwoju;

4) organizację przestrzeni szkolnej stymulującej rozwój dzieci;

5) organizowanie zabaw ruchowych i muzyczno-ruchowych, w tym zabaw na wolnym
powietrzu;

6)  wykorzystanie  każdej  naturalnie  pojawiającej  się  sytuacji  edukacyjnej
umożliwiającej ćwiczenie w zakresie osiągania dojrzałości szkolnej.

4.  Wobec  rodziców  dzieci  oddział  przedszkolny  pełni  funkcję  doradczą
i wspomagającą.
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§ 11.

Celem  kształcenia  w szkole  jest  przede  wszystkim  dbałość  o integralny  rozwój
biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia, a zadaniami są:

1)  wprowadzanie  uczniów  w świat  wartości,  w tym  ofiarności,  współpracy,
solidarności,  altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla  tradycji,  wskazywanie  wzorców
postępowania  i budowanie  relacji  społecznych,  sprzyjających  bezpiecznemu
rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);

2)  wzmacnianie  poczucia  tożsamości  indywidualnej,  kulturowej,  narodowej,
regionalnej i etnicznej;

3) formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności
innych osób;

4)  rozwijanie  kompetencji,  takich  jak:  kreatywność,  innowacyjność
i przedsiębiorczość;

5)  rozwijanie  umiejętności  krytycznego  i logicznego  myślenia,  rozumowania,
argumentowania i wnioskowania;

6) ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;

7) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;

8)  wyposażenie  uczniów  w taki  zasób  wiadomości  oraz  kształtowanie  takich
umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć
świat;

9)  wspieranie  ucznia  w rozpoznawaniu  własnych  predyspozycji  i określaniu  drogi
dalszej edukacji;

10)  wszechstronny  rozwój  osobowy  ucznia  przez  pogłębianie  wiedzy
oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej;

11) kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu
społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość;

12)  zachęcanie  do  zorganizowanego  i świadomego  samokształcenia  opartego
na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;

13) ukierunkowanie ucznia ku wartościom;

14) tworzenie warunków umożliwiających nauczanie uczniów z niepełnosprawnością
zgodnie z ich potrzebami oraz możliwościami szkoły poprzez:

a) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego,

b) zapewnienie odpowiednich warunków do nauki, odpowiedniego sprzętu i środków
dydaktycznych,

c) realizację programu nauczania i programu profilaktyczno-wychowawczego szkoły,
dostosowanych  do  indywidualnych  potrzeb  edukacyjnych  i możliwości
psychofizycznych, z wykorzystaniem odpowiednich form i metod pracy dydaktycznej
i wychowawczej,

d) zajęcia rewalidacyjne, terapeutyczne stosownie do potrzeb,

e) integrację ze środowiskiem rówieśniczym,
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f)  udzielanie  pomocy  rodzicom  (prawnym  opiekunom)  uczniów  z
niepełnosprawnością  w zakresie  doskonalenia  umiejętności  niezbędnych  we
wspieraniu ich rozwoju;

15)  upowszechnianie  wiedzy  ekologicznej  wśród  uczniów  oraz  kształtowanie
właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska;

16) umożliwienie rozwijania szczególnych zainteresowań uczniów; 

17) zapewnienie pomocy w nauce uczniom słabszym;

18) zapewnienie opieki w formie zajęć świetlicowych dla uczniów, którzy pozostają
w szkole dłużej ze względu na czas pracy rodziców oraz dla uczniów dojeżdżających
lub wymagających opieki ze względu na inne okoliczności – na wniosek rodzica;

19)  zaopatrzenie  uczniów  w bezpłatne  podręczniki,  materiały  edukacyjne
oraz materiały ćwiczeniowe na poszczególnych poziomach edukacyjnych,  zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

§ 12.

(uchylono)

§ 13.

Szkoła  realizuje  zadania  wymienione  w §  11,  z uwzględnieniem  optymalnych
warunków rozwoju  i potrzeb uczniów,  zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji
i ochrony zdrowia w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, a w szczególności:

1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa
ukończenia szkoły. Szkoła tak organizuje działania wychowawcze, aby cele i zadania
zawarte w statucie mogły być realizowane. Sprawuje opiekę nad uczniami zgodnie
z ich potrzebami i możliwościami szkoły, w szczególności poprzez: 

a)  dobrowolne  i nieodpłatne  udzielanie  pomocy  psychologicznej  i pedagogicznej  
za  pośrednictwem  pedagoga  szkoły,  logopedy,  a w  miarę  potrzeb  innych
specjalistów,

b) organizowanie nauczania indywidualnego,

c)  zapewnianie  uczniom  niepełnosprawnym  z  obwodu  szkoły  uczęszczanie
do szkoły,

d) umożliwianie rozwijania zainteresowań uczniów w ramach zajęć pozalekcyjnych,
np. koła zainteresowań, zajęcia sportowe, nauczanie języków obcych, inne, 

e)  udzielanie  pomocy  uczniom  znajdującym  się  w trudnej  sytuacji  materialnej
lub losowej, 

f)  organizowanie  dobrowolnych  i nieodpłatnych  zajęć  gimnastyki  korekcyjnej
dla uczniów z wadami postawy;

2)  wyznacza  nauczyciela  wychowawcę  dla  każdego  oddziału,  który  sprawuje
szczególną opiekę wychowawczą nad każdym dzieckiem, a w szczególności: 

a)  zobowiązuje  wychowawcę  do  wypracowania  wspólnie  z uczniami  reguł
zachowania w szkole, 
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b)  zobowiązuje  każdego  nauczyciela  do  eliminowania  zachowań  agresywnych
poprzez szukanie ich źródła w domu rodzinnym, środowisku rówieśniczym i szkole;

3)  zapewnia  opiekę  nad  uczniami  z uwzględnieniem  obowiązujących  w szkole
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, tj.

a) organizuje szkolenia w zakresie bhp dla wszystkich pracowników szkoły, zapewnia
przeszkolenie  dla  wszystkich  nauczycieli  i pracowników  niepedagogicznych
w zakresie udzielania pierwszej pomocy, 

b)  za  zgodą  rodziców może  ubezpieczać  uczniów od  następstw  nieszczęśliwych
wypadków, 

c)  zapewnia  opiekę  nauczyciela  prowadzącego  zajęcia  lekcyjne  i pozalekcyjne,
w tym nauczyciela wyznaczonego na zastępstwo,

d) zapewnia opiekę ciągłą dzieciom realizującym roczne przygotowanie przedszkolne
z chwilą  przejęcia  wychowanka  do  czasu  przekazania  wychowanka  rodzicom lub
innym upoważnionym przez nich na piśmie osobom, zapewnia opiekę ciągłą uczniom
klas I – III korzystającym ze świetlicy z chwilą przejęcia ucznia do czasu przekazania
ucznia rodzicom lub osobom wskazanym przez rodziców na piśmie, 

e)  zapewnia  opiekę  uczniom  podczas  pobytu  w szkole  zgodnie  z tygodniowym
planem zajęć,

f)  zapewnia  opiekę nauczyciela  dyżurującego podczas przerw według ustalonego
harmonogramu dyżurów,

g) zapewnia opiekę podczas zajęć poza terenem szkoły zgodnie z obowiązującym
zarządzeniem dotyczącym organizacji wyjść i wycieczek szkolnych, 

h)  zwiększa  poziom  bezpieczeństwa  uczniów  poprzez  zainstalowany  system
monitoringu w budynku i wokół niego; 

4) wspiera nauczycieli  i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne
uczniów;

5)  współpracuje  z Poradnią  Psychologiczno-Pedagogiczną  w Ostrołęce,  Sądem
Rodzinnym  w Ostrołęce,  Towarzystwem  Przyjaciół  Dziecka  w Ostrołęce,  Miejskim
Ośrodkiem  Pomocy  Społecznej  w Ostrołęce  i innymi  organizacjami
i stowarzyszeniami wspierającymi szkołę.

§ 14.

Szkoła otacza opieką uczniów zdolnych, w szczególności:

1) umożliwia uczniom szczególnie uzdolnionym realizację indywidualnego programu
lub toku nauki;

2) organizuje zajęcia wspierające i przygotowuje uczniów do konkursów i olimpiad;

3)  nawiązuje  współpracę  ze  szkołami  ponadgimnazjalnymi  w celu  wzbogacania
procesu dydaktycznego;

4) organizuje wewnątrzszkolne konkursy dla uczniów;

5) stosuje motywacyjny system nagradzania uczniów osiągających wybitne sukcesy.
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§ 15.

1.  Szkoła  zapewnia  dzieciom w oddziale  przedszkolnym  bezpieczne  i higieniczne
warunki  zabawy,  nauki  i wypoczynku  oraz  przestrzeganie  zasad  zdrowego
odżywiania.

2. Szkoła sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując sposoby i metody oddziaływań
do wieku dziecka i jego potrzeb rozwojowych, a w szczególności: 

1)  zapewnia  bezpośrednią  i stałą  opiekę  nad  dziećmi  w czasie  pobytu  w szkole
oraz w trakcie zajęć poza terenem szkoły;

2)  zapewnia  dzieciom  poczucie  bezpieczeństwa  pod  względem  fizycznym
i psychicznym.

3.  Za  zdrowie  i bezpieczeństwo  dzieci  odpowiada  nauczyciel  pełniący  obowiązki
zawodowe  w danym  czasie  do  momentu  przekazania  ich  rodzicom  lub  osobom
upoważnionym, a w czasie zajęć dodatkowych osoba prowadząca te zajęcia. 

4.  Dla  dzieci  w oddziale  przedszkolnym  mogą  być  organizowane  zajęcia  poza
terenem szkoły.

5. Udział dzieci w zajęciach poza terenem szkoły wymaga pisemnej zgody rodziców.

6. Do organizacji zajęć oddziału przedszkolnego poza terenem szkoły zastosowanie
mają odrębne przepisy.

§ 16.

1.  Dzieci  przyprowadzają i odbierają z oddziału  przedszkolnego rodzice lub osoby
upoważnione przez nich.

2.  Rodzice  mogą  w formie  pisemnej  upoważnić  osobę  przyprowadzającą
i odbierającą dziecko z oddziału przedszkolnego.

3. Osoba przyprowadzająca dziecko jest zobowiązana przekazać je bezpośrednio
pod opiekę nauczyciela.

4.  Nauczyciel  ma obowiązek osobiście  sprawdzić,  kto  odbiera dziecko z oddziału
przedszkolnego.

5.  Rodzice  przejmują  odpowiedzialność  prawną  za  bezpieczeństwo  dziecka
odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

6.  Nauczyciel  ma  prawo  odmówić  wydania  dziecka  osobie  upoważnionej,  jeżeli
osoba ta nie zapewnia dziecku bezpieczeństwa. 

7.  Dyrektor,  drogą  zarządzenia,  określa  szczegółowe  warunki  przyprowadzania
i odbierania dziecka z oddziału przedszkolnego.

§ 17.

Szkoła  dba  o bezpieczeństwo  uczniów  i ochrania  ich  zdrowie  od  chwili  wejścia
ucznia do szkoły do momentu jej opuszczenia, poprzez:

1) realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w niniejszym statucie;

2)  zapewnienie  uczniom  przebywającym  w szkole  opieki  przez  nauczycieli
oraz innych pracowników szkoły; 
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3)  organizowanie  przed  lekcjami  i w  czasie  przerw  dyżurów  nauczycielskich
na korytarzach zgodnie z opracowanym regulaminem i harmonogramem;

4)  omawianie  zasad  bezpieczeństwa  na  zajęciach  z wychowawcą  oraz  innych
zajęciach;

5) przeznaczenie oddzielnego segmentu dla oddziałów przedszkolnych oraz I–III;

6)  zapewnienie  pobytu  w świetlicy  szkolnej  uczniom  wymagającym  opieki  przed
zajęciami i po zajęciach lekcyjnych;

7)  wprowadzenie  kart  wejściowych  pełniących  funkcję  klucza  elektronicznego
w ramach programu „Karta Szkolna-Bezpieczna Szkoła”;

8) przestrzeganie liczebności grup uczniowskich na zajęciach i innych przedmiotach
wymagających podziału na grupy;

9) odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń;

10) oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami;

11) kontrolę obiektów budowlanych należących do szkoły pod kątem zapewnienia
bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów;

12) umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji;

13) oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;

14) ogrodzenie terenu szkoły;

15) zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień;

16) zabezpieczenie przed swobodnym dostępem uczniów do pomieszczeń kuchni
i pomieszczeń gospodarczych;

17)  wyposażenie  schodów  w balustrady  z poręczami  zabezpieczającymi  przed
ewentualnym zsuwaniem się po nich;

18) wyposażenie pomieszczeń szkoły w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki do
udzielenia pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy; 

19)  dostosowanie  mebli,  krzesełek,  szafek  do  warunków  antropometrycznych
uczniów, w tym dzieci z niepełnosprawnością;

20)  zapewnianie  odpowiedniej  liczby  opiekunów  nad  uczniami  uczestniczącymi
w imprezach i wycieczkach poza terenem szkoły;

21) przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy;

22)  zapewnienie  bezpiecznych  warunków  prowadzenia  zajęć,  w szczególności
wychowania fizycznego;

23) przeprowadzanie próbnych ewakuacji;

24) szkolenie pracowników szkoły w zakresie bhp;

25)  systematyczne  omawianie  przepisów  ruchu  drogowego,  kształcenie
komunikacyjne prowadzące do uzyskania przez uczniów karty rowerowej;

26)  zapewnienie  uczniom warunków do  spożycia  posiłku  obiadowego w stołówce
szkolnej;

27)  utrzymywanie  pomieszczeń  szkolnych,  budynków,  placów,  boisk  i sprzętu
szkolnego w stanie pełnej sprawności i stałej czystości;
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28)  dostosowanie  rozkładu  zajęć  lekcyjnych  do  zasad  higieny  pracy  umysłowej
uczniów;

29) kształtowanie postaw promujących zdrowy tryb życia.

2. Szkoła zapewnia uczniom opiekę podczas zajęć zorganizowanych przez szkołę
poza  jej  terenem  (obowiązuje  odrębny  Regulamin  wycieczek  i imprez
organizowanych przez Szkołę Podstawową nr 4 w Ostrołęce).

3. Szkoła  zapewnia  uczniom  dostęp  do  Internetu  oraz  podejmuje  działania
zabezpieczające przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich
prawidłowego rozwoju poprzez instalowanie oprogramowania zabezpieczającego.

ROZDZIAŁ 3. 
ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

§ 18.

1. Organami szkoły są:

1) dyrektor szkoły;

2) rada pedagogiczna;

3) rada rodziców;

4) samorząd uczniowski.

2.  Organem  wyższego  stopnia  w rozumieniu  Kodeksu  postępowania
administracyjnego, w stosunku do decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach
z zakresu obowiązku szkolnego uczniów, jest Mazowiecki Kurator Oświaty.

3.  Organem  wyższego  stopnia  w rozumieniu  Kodeksu  postępowania
administracyjnego, w stosunku do decyzji wydawanych przez dyrektora w sprawach
dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, jest organ prowadzący szkołę.

§ 19.

1.  Dyrektor  szkoły  kieruje  szkołą,  jest  jej  przedstawicielem  na  zewnątrz,  jest
przełożonym  służbowym  wszystkich  pracowników  szkoły,  przewodniczącym  rady
pedagogicznej.

2. Dyrektor jako przewodniczący rady pedagogicznej:

1) tworzy atmosferę życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady
pedagogicznej w celu podnoszenia jakości pracy szkoły;

2) podejmuje działania umożliwiające rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz
szkoły;

3)  dba  o autorytet  rady  pedagogicznej,  ochronę  praw  i godności  nauczycieli,
oddziałuje  na  postawę  nauczycieli,  pobudza  ich  do  twórczej  pracy,  innowacji
i podnoszenia kwalifikacji;
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4) zapoznaje radę pedagogiczną z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego
oraz omawia tryb i formy ich realizacji;

5) sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami;

6)  przedkłada  radzie  pedagogicznej,  nie  rzadziej  niż  dwa  razy  w roku  szkolnym,
ogólne  wnioski  wynikające  ze  sprawowanego  nadzoru  pedagogicznego
oraz informacje o działalności szkoły;

7)  ustala,  na  podstawie  propozycji  zespołów  nauczycieli,  zestaw  podręczników
i materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach danej klasy;

8)  ustala  dodatkowe  dni  wolne  od  zajęć  dydaktyczno-wychowawczych  zgodnie
z odrębnymi przepisami:

a) informacja  o ustalonych  w danym  roku  szkolnym  dodatkowych  dniach  wolnych
od zajęć dydaktyczno-wychowawczych  jest  przekazywana nauczycielom,  uczniom
oraz ich rodzicom (prawnym opiekunom), w terminie do 30 września,

b) w  ustalone  przez  dyrektora  dni  wolne  od  zajęć  dydaktyczno-wychowawczych
szkoła realizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze zgodnie z potrzebami uczniów;

9) podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków
określonych odrębnymi przepisami;

10)  odwołuje  zajęcia  dydaktyczno-wychowawcze  w sytuacjach,  gdy  występuje
zagrożenia zdrowia uczniów;

11) współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim;

12) powołuje zespoły nauczycielskie;

13) stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń, organizacji,
których  celem  statutowym  jest  działalność  wychowawcza  oraz  opiekuńcza
lub  rozszerzanie  i wzbogacanie  form  działalności  wychowawczo-opiekuńczej
w szkole;

14) udziela, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), po spełnieniu ustawowych
wymogów, zezwoleń na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą lub w formie
indywidualnego nauczania albo odracza obowiązek nauki;

15)  organizuje  pomoc  psychologiczno-pedagogiczną  w formach  określonych
w statucie i decyduje o jej zakończeniu. Ponadto:

a)  ustala  wymiar  godzin  poszczególnych  form  udzielania  uczniom  pomocy
psychologiczno-pedagogicznej, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym
roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form,

b)  informuje  pisemnie  rodziców (prawnych  opiekunów)  ucznia  o formach,  czasie,
sposobach  i wymiarze  godzin  poszczególnych  form  pomocy  udzielanej  uczniowi
w danym roku szkolnym;

16)  zawiadamia,  w terminie  do  30  września  każdego  roku  szkolnego,  dyrektora
szkoły  podstawowej  w obwodzie,  w której  mieszka  dziecko,  o realizacji
obowiązkowego  rocznego  przygotowania  przedszkolnego  przez  dzieci  przyjęte
do szkoły, które temu obowiązkowi podlegają;

17)  kontroluje  spełnianie  obowiązku  szkolnego  lub  obowiązku  nauki  przez  dzieci
zamieszkałe w obwodzie szkoły;
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18) dopuszcza do użytku zestaw szkolnych programów nauczania, po zaopiniowaniu
ich przez radę pedagogiczną;

19)  wstrzymuje  wykonanie  uchwał  rady  pedagogicznej  niezgodnych  z prawem
i zawiadamia o tym organ prowadzący i nadzorujący;

20) zwalnia uczniów z wychowania fizycznego, informatyki, drugiego języka obcego
w oparciu o odrębne przepisy;

21) udziela zezwoleń na indywidualny tok nauki lub indywidualne nauczanie, zgodnie
z zasadami określonymi w statucie;

22)  występuje  do  dyrektora  Okręgowej  Komisji  Egzaminacyjnej  w Warszawie
z wnioskiem  o zwolnienie  ucznia  z obowiązku  przystąpienia  do  egzaminu
ósmoklasisty (lub odpowiedniej jego części) w szczególnych przypadkach losowych
lub zdrowotnych uniemożliwiających uczniowi przystąpienie do nich do 20 sierpnia
danego  roku  –  dyrektor  składa  wniosek  w porozumieniu  z rodzicami  (prawnymi
opiekunami) ucznia;

23)  inspiruje  nauczycieli  do  innowacji  pedagogicznych,  wychowawczych
i organizacyjnych;

24)  opracowuje,  w porozumieniu  z radą  pedagogiczną,  plan  doskonalenia
nauczycieli;

25)  może,  w drodze  decyzji,  na  podstawie  uchwały  rady  pedagogicznej,  po
zasięgnięciu opinii  samorządu uczniowskiego, skreślić ucznia z listy uczniów (tylko
w przypadku ucznia, który ukończył 18. rok życia);

26)  może,  w uzasadnionych  przypadkach,  wnioskować  do  kuratora  oświaty
o przeniesienie  ucznia  do  innej  szkoły  (dotyczy  ucznia  realizującego  obowiązek
szkolny);

27) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów zewnętrznych;

28)  współdziała  ze  szkołami  wyższymi  oraz  zakładami  kształcenia  nauczycieli
w sprawie organizacji praktyk studenckich.

3. Dyrektor szkoły organizuje działalność szkoły, a w szczególności:

1) opracowuje arkusz organizacyjny na każdy rok szkolny;

2) ustala szkolny plan nauczania, w którym określa dla poszczególnych klas wymiar
godzin odpowiednio:

a)  poszczególnych  obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych  z zakresu  kształcenia
ogólnego oraz zajęć z wychowawcą,

b) zajęć rewalidacyjnych,

c) dodatkowych zajęć edukacyjnych,

d) zajęć religii,

e) zajęć wychowania do życia w rodzinie;

3)  ustala w każdym roku szkolnym wymiar godzin do dyspozycji dyrektora;

4) może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego o przyznanie nie więcej niż
trzech  godzin  tygodniowo  w danym  roku  szkolnym  dla  każdego  oddziału  (grupy
międzyoddziałowej lub międzyklasowej) na okresowe lub roczne zwiększenie liczby
godzin  wybranych  obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych  lub  na  realizację
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dodatkowych  zajęć  edukacyjnych  rozwijających  zainteresowania  i uzdolnienia
uczniów;

5)  może  wprowadzić,  po  zasięgnięciu  opinii  rady  pedagogicznej  i rady  rodziców,
dodatkowe zajęcia, dla których nie jest ustalona podstawa programowa;

6)  przydziela  nauczycielom  stałe  prace  i zajęcia  w ramach  wynagrodzenia
zasadniczego  oraz  dodatkowo  płatnych  zajęć  dydaktyczno-wychowawczych  lub
opiekuńczych;

7) określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno- wychowawczej;

8)  zapewnia  odpowiednie  warunki  do  jak  najpełniejszej  realizacji  zadań  szkoły,
a w  szczególności  należytego  stanu  higieniczno-sanitarnego,  bezpiecznych
warunków pobytu uczniów w budynku szkolnym i na placu szkolnym;

9) dba o właściwe wyposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne;

10)  egzekwuje  przestrzeganie  przez  pracowników  szkoły  ustalonego  porządku
oraz dbałości o estetykę i czystość;

11) sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą szkoły;

12)  opracowuje  projekt  planu  finansowego  szkoły  i przedstawia  go  radzie
pedagogicznej i radzie rodziców celem zaopiniowania;

13)  dysponuje  środkami  finansowymi  określonymi  w planie  finansowym  szkoły
i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;

14) dokonuje co najmniej raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku i stanu
technicznego urządzeń na boisku szkolnym;

15) organizuje prace konserwacyjno-remontowe;

16) powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku szkoły;

17) odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji szkoły
zgodnie z odrębnymi przepisami.

3.  Dyrektor  szkoły  prowadzi  sprawy  kadrowe  i socjalne  pracowników,
a w szczególności:

1)  nawiązuje  i rozwiązuje  stosunek  pracy  z nauczycielami  i innymi  pracownikami
szkoły;

2) powierza pełnienie funkcji wicedyrektorowi i innym pracownikom na stanowiskach
kierowniczych;

3) dokonuje oceny pracy nauczycieli w oparciu o opracowane kryteria oceny;

4) opracowuje regulamin wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami;

5) dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu;

6) przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe;

7) występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli
i pracowników;

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

9) wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem;

10) wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego;
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11)  przyznaje  dodatek  motywacyjny  nauczycielom  zgodnie  z zasadami
opracowanymi przez organ prowadzący;

12) dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

13)  określa  zakresy obowiązków,  uprawnień i odpowiedzialności  na  stanowiskach
pracy;

14)  odbiera  ślubowania  od  pracowników,  zgodnie  z Ustawą  o samorządzie
terytorialnym;

15)  współdziała  ze  związkami  zawodowymi  w zakresie  uprawnień  związków
do opiniowania i zatwierdzania;

16) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.

4. Dyrektor szkoły sprawuje opiekę nad uczniami, a w szczególności:

1) tworzy warunki do samorządności, współpracuje z samorządem uczniowskim;

2) egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli postanowień statutu;

3) organizuje stołówkę szkolną i określa warunki korzystania z wyżywienia;

4) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki  do harmonijnego rozwoju
psychofizycznego  poprzez  aktywne  działania  prozdrowotne  i współpracę
z pielęgniarką.

5. Podczas nieobecności w pracy dyrektora jego uprawnienia i obowiązki przejmuje
wicedyrektor  wskazany jako pierwszy,  a  w przypadku  jego nieobecności,  kolejny
wicedyrektor.

6.  Zastępujący  wicedyrektor  podpisuje  dokumenty  w  zastępstwie  dyrektora,
używając własnej pieczątki o treści Z up. DYREKTORA SZKOŁY.

§ 20.

Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym dla dyrektora szkoły.

§ 21.

Dyrektor  wydaje  zarządzenia  we  wszystkich  sprawach  związanych  z właściwą
organizacją procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w szkole. 

§ 22.

Rada  Pedagogiczna  jest  kolegialnym  organem  szkoły  w  zakresie  realizacji
statutowych  zadań  szkoły  dotyczących  kształcenia,  wychowania  i  opieki.  Radę
pedagogiczną  tworzą  dyrektor  i wszyscy  nauczyciele  zatrudnieni  w szkole.
W  zebraniach  rady  pedagogicznej  mogą  brać  udział  z głosem doradczym  osoby
zapraszane  przez  jej  przewodniczącego  na  wniosek  lub  za  zgodą  rady
pedagogicznej. 
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§ 23.

Do podstawowych zadań rady pedagogicznej należy:

1) planowanie i organizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej;

2) śródroczne oraz roczne analizowanie i ocenianie efektów nauczania, wychowania
i opieki, a także organizacyjnych i materialnych warunków pracy szkoły;

3)  kształtowanie  postaw obywatelskich,  etycznych  i zawodowych  swych  członków
zgodnie  z Konstytucją  Rzeczpospolitej  Polskiej  i Powszechną  Deklaracją  Praw
Człowieka;

4)  organizowanie  wewnętrznego  samokształcenia  i upowszechnianie  nowatorstwa
pedagogicznego;

5) współpraca z rodzicami lub prawnymi opiekunami uczniów.

§ 24.

1.Kompetencje stanowiące i opiniujące Rady Pedagogicznej określa ustawa.

2.  Rada  Pedagogiczna  działa  na  podstawie  Regulaminu  Rady  Pedagogicznej
Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrołęce, który określa między innymi:

1) organizację zebrań;

2) sposób powiadomienia członków rady o terminie i porządku zebrania;

3) sposób dokumentowania działań rady;

4) wykaz spraw, w których przeprowadza się głosowanie tajne.

§ 25.

1. W szkole działa rada rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.

2.  Rada  rodziców  uchwala  regulamin  swojej  działalności,  który  jest  odrębnym
dokumentem.

3. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu
prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami
i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

4. Do kompetencji rady rodziców należy:

1)  uchwalanie  w porozumieniu  z radą  pedagogiczną  programu  wychowawczo-
profilaktycznego;

2)  opiniowanie  programu  i harmonogramu  poprawy  efektywności  kształcenia  lub
wychowania szkoły;

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły;

4)  opiniowanie  zestawów  podręczników,  materiałów  edukacyjnych  oraz
ćwiczeniowych  zaproponowanych  przez  nauczycieli  dyrektorowi,  przed
dopuszczeniem ich do użytku w szkole;

5) typowanie dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora.
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5. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców może gromadzić
fundusze  z dobrowolnych  składek  rodziców  oraz  innych  źródeł.  Zasady
wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w ust. 2.

6.  Rada  rodziców  prowadzi  dokumentację  finansową  zgodnie  z obowiązującymi
przepisami prawa.

§ 26.

1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Organem samorządu jest
rada samorządu uczniowskiego. 

2. Zasady wybierania i działania rady samorządu uczniowskiego określa regulamin
uchwalony przez uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin
ten nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

3.  Samorząd  uczniowski  może  przedstawiać  wnioski  wszystkim  organom  szkoły
w sprawach dotyczących szkoły, szczególnie dotyczących praw uczniów.

4. Na wniosek dyrektora szkoły samorząd wyraża opinię o pracy nauczyciela.

5. Samorząd uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi
szkoły  wnioski  i opinie  we  wszystkich  sprawach  danej  szkoły,  a w  szczególności
w sprawach dotyczących praw uczniów, takich jak:

1)  prawo  do  zapoznawania  się  z programem  nauczania,  z jego  treścią,  celem
i stawianymi wymaganiami;

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

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

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;

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

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu  (i jednocześnie
szkolnej rady wolontariatu). 

6.  Samorząd  w porozumieniu  z dyrektorem  szkoły  podejmuje  działania  z zakresu
wolontariatu.

7.  Samorząd  ze  swojego  składu  może  wyłonić  szkolną  radę  wolontariatu,  której
zadaniem jest  koordynacja  działań  wolontariackich  zebranych  spośród  pomysłów
zgłoszonych  przez  zespoły  uczniowskie  poszczególnych  oddziałów  klasowych.
Szczegółowe  zasady  działania  wolontariatu  (w  tym  sposób  organizacji  i realizacji
działań) w szkole określa Regulamin samorządu uczniowskiego Szkoły Podstawowej
nr 4 w Ostrołęce, będący odrębnym dokumentem.
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§ 27.

Organy  szkoły  są  zobowiązane  do  współpracy,  wspierania  dyrektora,  tworzenia
dobrego  klimatu  szkoły,  poczucia  współdziałania  i partnerstwa,  utrwalania
demokratycznych zasad funkcjonowania szkoły.

§ 28.

1.  Organy  szkoły  pracują  na  rzecz  szkoły,  przyjmując  zasadę  nieingerowania
w  swoje  kompetencje  oraz  zasadę  współpracy,  współdziałają  w realizacji  zadań
wynikających ze statutu i planów pracy szkoły.

2.  Działające  w szkole  organy  prowadzą  samodzielną  i swobodną  działalność,
w ramach  swoich  kompetencji,  podejmują  decyzje  w oparciu  o regulaminy
działalności.  Dbają  jednak  o bieżące  informowanie  innych  organów  szkoły
o planowych  lub  podejmowanych  decyzjach  bezpośrednio  lub  pośrednio  poprzez
dyrektora szkoły.

§ 29.

1. W przypadku sporu między radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim, radą
rodziców:

1)  dyrektor  szkoły  prowadzi  mediacje  w sprawie  spornej  i podejmuje  ostateczne
decyzje;

2)  dyrektor  szkoły,  przed rozstrzygnięciem sporu,  jest  zobowiązany zapoznać się
ze stanowiskiem każdej ze stron i zachować bezstronność w ocenie tych stanowisk;

3)  dyrektor  szkoły  podejmuje  działanie  na  pisemny wniosek  któregoś  z organów
-strony sporu;

4)  dyrektor  szkoły informuje  zainteresowanych o swoim rozstrzygnięciu  na  piśmie
wraz z uzasadnieniem w ciągu 14 dni od złożenia wniosku, o którym mowa w pkt 3.

2. W przypadku sporu między organami szkoły, w którym stroną jest dyrektor szkoły,
powoływany  jest  zespół  mediacyjny.  W skład  zespołu  mediacyjnego  wchodzi
po jednym  przedstawicielu  organów  szkoły,  a dyrektor  szkoły  wyznacza  swojego
przedstawiciela do pracy w zespole.

3.  Zespół  mediacyjny  w pierwszej  kolejności  prowadzi  postępowanie  mediacyjne,
a w przypadku  niemożności  rozwiązania  sporu  podejmuje  decyzję  w drodze
głosowania.

4. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie zespołu mediacyjnego jako
rozwiązanie ostateczne.

5. Każdej ze stron przysługuje prawo wniesienia zażalenia do organu prowadzącego.
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ROZDZIAŁ 4. 
ORGANIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA

§ 30.

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy
w jednorocznym  kursie  nauki  danego  roku  szkolnego  uczą  się  wszystkich
przedmiotów określonych planem nauczania.

2. Zajęcia edukacyjne w klasach I  etapu edukacyjnego są prowadzone w oddziałach
liczących  nie  więcej  niż  25  uczniów,  a w szczególnych  przypadkach  określonych
ustawą – nie więcej niż 27.

§ 31.

1. Szkoła prowadzi oddziały przedszkolne dla dzieci 6-letnich. 

2. Liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych nie przekracza 25 wychowanków.

3. Oddział przedszkolny funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30
do 16:30.
4. Podstawa programowa realizowana jest w godzinach od 7:30 do 12:30, a czas
zajęć edukacyjnych wynosi do 30 minut.
5.  Oddział  przedszkolny  funkcjonuje  przez  cały  rok  szkolny,  z wyjątkiem  przerw
ustalonych przez organ prowadzący na podstawie odrębnych przepisów.
5a. Informację o terminach przerw w pracy oddziału przedszkolnego, o których mowa
w ust. 5, dziennych rozkładach dnia i czasie przeznaczonym na realizację podstawy
programowej umieszcza się na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej szkoły.
6.  Dyrektor  w terminie  do  30  listopada  sporządza  wniosek  o ustalenie  przerwy
w pracy oddziału przedszkolnego i przedstawia go do uzgodnienia radzie rodziców.
7. Rada rodziców w terminie 30 dni  od dnia otrzymania wniosku,  o którym mowa
w ust.  6,  zajmuje  stanowisko  w sprawie  ustalenia  przerwy  w pracy  oddziału
przedszkolnego.
8.  Dyrektor  przekazuje  rodzicom  informację  o przerwie  w pracy  oddziału
przedszkolnego, w terminie do 30 stycznia roku szkolnego, którego przerwa dotyczy. 
9.  Na  wniosek  dyrektora,  za  zgodą  rady rodziców,  uzgodnienie  przerwy  w pracy
oddziału  przedszkolnego,  może  odbyć  się  w innych  terminach  niż  określone
w ust. 6 i 8.
10.  Organizację  pracy  przedszkola  określa  ramowy  rozkład  dnia  ustalony  przez
dyrektora z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań
rodziców. 
11.  Ramowy  rozkład  dnia  dla  oddziału  przedszkolnego  określa  nauczyciel
prowadzący zajęcia wychowania przedszkolnego.

12. Przyjmowanie dzieci do oddziału przedszkolnego regulują odrębne przepisy.

§ 32.

1. W roku poprzedzającym naukę w klasie I przeprowadza się diagnozę gotowości
dziecka 6-letniego do podjęcia nauki.
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2.  Do  30  kwietnia  rodzice  otrzymują  informację  o gotowości  dziecka  do  podjęcia
nauki w szkole podstawowej.

3. Odroczenia obowiązku szkolnego dokonuje dyrektor szkoły podstawowej, do której
zostało przyjęte dziecko.

4.  Odroczenia  dokonuje  się  na  wniosek  rodziców.  Rodzic  jest  zobowiązany
dostarczyć  opinię  poradni  psychologiczno-pedagogicznej  o potrzebie  odroczenia
obowiązku szkolnego.

5.  Dyrektor  może,  w drodze  decyzji,  skreślić  dziecko  z listy  dzieci  w oddziale
przedszkolnym,  w przypadku  nieusprawiedliwionej  nieobecności  trwającej  co
najmniej 2 miesiące i nieskutecznych prób wyjaśnienia powodów tej nieobecności.

§ 33.

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

2. Niespełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu,
oddziale  przedszkolnym  w szkole  podstawowej  lub  w innej  formie  wychowania
przedszkolnego,  obowiązku  szkolnego  lub  obowiązku  nauki  podlega  egzekucji
w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

3. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;

2) zapewnienia regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne;

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć.

4.  Przez  niespełnienie  obowiązku  rocznego  przygotowania  przedszkolnego,
obowiązku  szkolnego  lub  obowiązku  nauki  należy  rozumieć  nieusprawiedliwioną
nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50%.

§ 34.

1. Dyrektor, za zgodą rodziców, organizuje zajęcia rewalidacyjne, których celem jest
wspomaganie  rozwoju  psychofizycznego  ucznia  z  uwzględnieniem  jego
indywidualnych potrzeb.

2.  Zajęcia  uwzględnione są  w arkuszu  organizacyjnym  pracy szkoły  na  dany rok
szkolny.

§ 35.

1. W klasach IV–VIII szkoły podstawowej podział na grupy jest obowiązkowy zgodnie
z przepisami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

2.  W przypadku  oddziałów  liczących  mniej  uczniów  niż  wskazano  w przepisie
w ust.  1,  podziału  na  grupy  można  dokonywać  za  zgodą  organu  prowadzącego
szkołę.
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§ 36.

1.  Podstawową  formą  pracy  szkoły  są  zajęcia  dydaktyczno-wychowawcze
prowadzone w systemie:

1) kształcenia zintegrowanego na pierwszym etapie edukacyjnym;

2) klasowo-lekcyjnym na drugim etapie edukacyjnym.

2. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się
prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny
tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

3.  Czas  trwania  poszczególnych  zajęć  edukacyjnych  na  pierwszym  etapie
edukacyjnym  ustala  nauczyciel  prowadzący  te  zajęcia,  zachowując  ogólny
tygodniowy czas zajęć.

4. Podziału godzin przeznaczonych na zajęcia edukacji wczesnoszkolnej dokonuje
nauczyciel  prowadzący  zajęcia,  z tym,  że  w trzyletnim  okresie  nauczania  zajęcia
edukacyjne należy zrealizować zgodnie z oddzielnymi przepisami.

5.  Tygodniowy  rozkład  zajęć  na  pierwszym  etapie  edukacyjnym  określa  ogólny
przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania.

§ 36a.

1. W sytuacji, gdy prawo oświatowe dopuszcza możliwość lub nakłada obowiązek 
realizacji zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, 
dyrektor szkoły ustala, we współpracy z nauczycielami, tygodniowy zakres treści 
nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas, uwzględniając w 
szczególności:

1) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia;

2) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu;

3) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku 
umysłowego w ciągu dnia;

4) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich 
użycia;

5) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.

2. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być 
realizowane w szczególności:

1) z wykorzystaniem:

a) materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej 
przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem 
www.epodreczniki.pl, 

b) materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra 
właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek 
podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach 
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internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji 
egzaminacyjnych, 

c) materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,

d) innych niż wymienione w lit. a–c materiałów wskazanych przez nauczyciela;

2) przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, 
potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do 
oceny pracy ucznia;

3) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę 
informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem, a w szczególności dziennika 
elektronicznego;

4) przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich 
realizacji przez dziecko lub ucznia w domu – w przypadku dzieci objętych 
wychowaniem przedszkolnym, edukacją wczesnoszkolną  oraz uczniów z 
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub z 
niepełnosprawnościami sprzężonymi.

3. Okres prowadzenia zajęć, o których mowa w ust. 2 określa rozporządzenie MEN.

§ 37.

1. Uwzględniając potrzeby rozwojowe uczniów, szkoła organizuje zajęcia dodatkowe,
stosownie do posiadanych środków finansowych.

2.  Zajęcia  dodatkowe  mogą  być  prowadzone  w grupach  międzyklasowych
i międzyoddziałowych poza systemem klasowo-lekcyjnym.

3.  Liczbę  uczestników  zajęć  z zakresu  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej
określają przepisy ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

§ 38.

1.  Dyrektor  szkoły  powierza  każdy  oddział  szczególnej  opiece  wychowawczej
jednemu  z nauczycieli,  zwanemu  wychowawcą  klasy,  spośród  uczących  w tym
oddziale.

2.  Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej  przyjęto zasadę,
aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu
edukacyjnego.

3.  Zmiana  wychowawcy  klasy  może  nastąpić  przed  rozpoczęciem  nowego  roku
szkolnego  lub  w uzasadnionych  przypadkach  -  także  w trakcie  trwania  roku
szkolnego.

4. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawca dostosowuje do wieku uczniów,
ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.

§ 39.
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1.  Termin  rozpoczęcia  i zakończenia  zajęć  dydaktyczno-wychowawczych,  przerw
świątecznych  oraz  ferii  zimowych  i letnich określa  rozporządzenie  ministra
właściwego ds. oświaty i wychowania w sprawie organizacji roku szkolnego.

2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym
określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły.

3. Na podstawie zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacji szkoły
dyrektor  szkoły,  z uwzględnieniem zasad  ochrony  zdrowia  i higieny  pracy,  ustala
tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych.

4.  Szkoła  używa  dziennik  elektroniczny  VULCAN  jako  dziennik  dokumentujący
zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne.

§ 40.

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

2.  Życzenie  wyrażone  jest  w formie  pisemnego oświadczenia,  nie  musi  być
ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione.

3.  Uczniowie  niekorzystający  z lekcji  religii  objęci  są  zajęciami  świetlicowymi
lub zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi.

4. Nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedagogicznej.

5.  Ocena  z religii  umieszczana  jest  na  świadectwie  szkolnym,  wliczana  jest
do średniej ocen, lecz nie ma wpływu na promocję do następnej klasy.

6.  Szkoła  umożliwia  uczniom  uczęszczającym  na  religię  udział  w rekolekcjach
wielkopostnych. Organizację rekolekcji regulują odrębne przepisy.

§ 41.

1.  Dla  wszystkich  uczniów  klas  IV-VIII  organizowane  są  zajęcia  edukacyjne
„Wychowanie do życia w rodzinie”.

2. Udział ucznia w zajęciach „Wychowanie do życia w rodzinie” nie jest obowiązkowy.

3.  Uczeń  nie  bierze  udziału  w zajęciach,  jeżeli  jego  rodzice  zgłoszą  dyrektorowi
szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach.

4.  Uczniowie,  których  rodzice  nie  wyrazili  zgody  na  uczestniczenie  ich  dzieci
w zajęciach „Wychowania do życia w rodzinie”, mają zapewnioną opiekę w świetlicy
szkolnej.

4a.  W  szczególnych  przypadkach,  gdy  zajęcia  te  są  pierwszymi  lub  ostatnimi
zajęciami  w  danym  dniu,  uczniowie,  o  których  mowa  w ust.  4  mogą  być  z  nich
zwolnieni do domu na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) i po uzyskaniu zgody
dyrektora szkoły.

5.  Zajęcia  nie  podlegają  ocenie  i nie  mają  wpływu  na  promocję  ucznia  do  klasy
programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.

§ 42.
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1.  Szkoła  może  przyjmować  studentów  szkół  wyższych  kształcących  nauczycieli
na praktyki pedagogiczne, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między
dyrektorem  szkoły  a szkołą  wyższą  lub  (za  jego  zgodą)  poszczególnymi
nauczycielami a szkołą wyższą.

2.  Szkoła  może  prowadzić  działalność  innowacyjną  i eksperymentalną  zgodnie
z odrębnymi przepisami.

§ 43.

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

2.  Arkusz  organizacji  szkoły  opracowuje  dyrektor  szkoły,  uwzględniając  ramowe
plany  nauczania,  po  zasięgnięciu  opinii  zakładowych  organizacji  związkowych
będących jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych
w rozumieniu  ustawy  o Radzie  Dialogu  Społecznego  albo  jednostkami
organizacyjnymi  organizacji  związkowych  wchodzących  w skład  organizacji
związkowych  reprezentatywnych  w rozumieniu  ustawy  o Radzie  Dialogu
Społecznego, zrzeszających nauczycieli.

3. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący do 29 maja każdego roku,
po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

4. Na podstawie arkusza organizacyjnego dyrektor szkoły przygotowuje tygodniowy
rozkład  zajęć  edukacyjnych  na  nowy rok  szkolny,  uwzględniając  zasady ochrony
zdrowia i higieny pracy.

5.  Dyrektor  szkoły  przygotowuje  zmiany  do  arkusza  organizacji  szkoły  w formie
aneksu do arkusza i przekazuje je organowi prowadzącemu szkołę do zatwierdzenia.
Zmiany  wdrażane  są  przez  dyrektora  szkoły  po  ich  zatwierdzeniu  przez  organ
prowadzący.

6. Dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne
szkoły,  ustala  w danym  roku  szkolnym  dodatkowe  8  dni  wolnych  od  zajęć
dydaktyczno-wychowawczych. 

7. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych zaproponowane przez dyrektora
opiniuje  rada  pedagogiczna,  rada  rodziców  i samorząd  uczniowski.  Do  ogólnej
wiadomości podane są do dnia 30 września każdego roku.

8.  Oddział  można  dzielić  na  grupy  na  zajęciach  z języków  obcych,  wychowania
fizycznego i informatyki.

9. Zasady podziału na grupy, w tym liczebność grup, regulują odrębne przepisy.

§ 44.

1.  W szkole  organizowane  są  zajęcia  pozalekcyjne  uwzględniające  potrzeby
rozwojowe uczniów i ich zainteresowania.

2. Zajęcia pozalekcyjne, o których mowa w ust. 1, prowadzone są przez nauczycieli
ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie szkoły, w ramach programów Unii
Europejskiej lub z innych środków pozyskanych przez szkołę.
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3.  Na  początku  roku  szkolnego  dyrektor  szkoły  wraz  z radą  pedagogiczną
opracowują propozycję zajęć pozalekcyjnych.

4. Udział uczniów we wszystkich formach zajęć pozalekcyjnych jest dobrowolny.

5.  Na  zajęciach  pozalekcyjnych  nauczyciele  odpowiadają  za  uczniów,  za  jakość
zajęć oraz przestrzegają zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

6.  Nauczyciel  zobowiązany  jest  do  opracowania  programu  lub  planu  zajęć
pozalekcyjnych na początku roku szkolnego i przedstawienia go do zatwierdzenia
dyrektorowi szkoły.

7. Organizowanie zajęć pozaszkolnych nie może powodować zakłóceń toku realizacji
programów nauczania i podstawy programowej.

8. Wszystkie zajęcia pozaszkolne mogą odbywać się w dni wolne od nauki szkolnej,
w godzinach otwarcia szkoły i po zakończeniu obowiązkowych zajęć edukacyjnych
i zajęć  realizowanych  w ramach  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  przez
uczniów uczestniczących w nich.

9. Organizacja zajęć pozalekcyjnych w terminach innych niż wymienione w ust.  8,
z wyłączeniem form turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku, wymaga uzyskania
zgody dyrektora szkoły.

10.  Każdy  organizator  zajęć  pozalekcyjnych,  o których  mowa  w ust.  8.  jest
obowiązany zapoznać się i przestrzegać postanowień regulaminu organizacji imprez
okolicznościowych i zajęć pozaszkolnych.

11. Zajęcia prowadzone z funduszy Unii Europejskiej lub z innych odnotowywane są
w dziennikach zajęć innych.

12. W przypadku prowadzenia zajęć przez inny podmiot, za bezpieczeństwo uczniów
i organizację  zajęć  odpowiada  ten  podmiot,  po  wcześniejszym  podpisaniu
odpowiedniej umowy przez dyrektora szkoły.

§ 45.

1.   W szkole  organizuje  się  indywidualne  nauczanie,  jeżeli  stan  zdrowia  ucznia
uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.

2.  Zorganizowanie  indywidualnego  nauczania  dla  ucznia  wymaga  zgody  organu
prowadzącego i jest udzielane na wniosek rodziców.

3.  Wniosek,  o którym mowa w ust.  2.,  rodzice składają do dyrektora  szkoły wraz
z orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej o konieczności objęcia ucznia
indywidualnym nauczaniem.

4. Indywidualne nauczania organizuje się na czas określony, wskazany w orzeczeniu
o potrzebie indywidualnego nauczania.

5. Indywidualne nauczanie organizuje się w sposób zapewniający wykonanie zaleceń
określonych w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania.

6.  Zajęcia  indywidualnego  nauczania  są  prowadzone  przez  nauczyciela
w indywidualnym i bezpośrednim kontakcie z uczniem.
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7.  W indywidualnym  nauczaniu  realizuje  się  obowiązkowe  zajęcia  edukacyjne
wynikające z ramowego planu nauczania z dostosowaniem do potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

8. Dyrektor szkoły,  na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego
nauczania, może zezwolić na odstąpienie od realizacji  niektórych treści nauczania
objętych  obowiązkowymi  zajęciami  edukacyjnym,  stosownie  do  możliwości
psychofizycznych  ucznia  oraz  warunków,  w miejscu,  w którym  są  organizowane
zajęcia indywidualnego nauczania.

9.  Wniosek,  o którym  mowa  w ust.  8,  składa  się  w formie  pisemnej.  Zawiera
uzasadnienie.

10. Uczniowi objętemu indywidualnym nauczaniem, dyrektor szkoły umożliwia udział
w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach
szkolnych oraz udziela wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.

11.  Szczegółową  organizację  indywidualnego  nauczania,  w tym  wymiar  godzin,
określają odrębne przepisy

§ 46.

1.  W szkole zezwala się na indywidualny program lub tok nauki na wniosek lub za
zgodą  rodziców,  po  zasięgnięciu  opinii  rady  pedagogicznej  i publicznej  poradni
psychologiczno-pedagogicznej,  w tym  poradni  specjalistycznej.  Dyrektor  szkoły
wyznacza wówczas nauczyciela-opiekuna.

2.  Uczeń  realizujący  indywidualny  tok  nauki  jest  klasyfikowany  na  podstawie
egzaminu klasyfikacyjnego.

3.  Uczeń realizujący indywidualny program nauki  kształci  się  w zakresie jednego,
kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, przewidzianych w szkolnym
planie  nauczania  dla  danej  klasy  według  programu  dostosowanego  do  jego
uzdolnień, zainteresowań i możliwości edukacyjnych.

4. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki kształci się według systemu innego niż
udział  w obowiązkowych  zajęciach  edukacyjnych,  w zakresie  jednego,  kilku  lub
wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych przewidzianych w szkolnym planie
nauczenia.

5. Uczeń objęty indywidualnym tokiem nauki może realizować w ciągu jednego roku
szkolnego  program  nauczania  z zakresu  dwóch  lub  więcej  klas  i może  być
klasyfikowany i promowany w czasie całego roku szkolnego.

6. Z wnioskiem o indywidualny program lub toki nauki może wystąpić uczeń za zgodą
rodziców.

7.  Wniosek,  o którym  mowa  w ust.  6.,  składa  się  do  dyrektora  szkoły  za
pośrednictwem wychowawcy oddziału,  który przygotowuje opinię o możliwościach,
predyspozycjach  i oczekiwaniach  ucznia  oraz  jego  osiągnięciach.  Opinię
wychowawcy  dołącza  się  do  wniosku  wraz  z opinią  poradni  psychologiczno-
pedagogicznej.

8.  W przypadku  zezwolenia  na  indywidualny  tok  nauki,  umożliwiający  realizację
w ciągu jednego roku szkolnego programu nauczania z zakresu więcej  niż dwóch
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klas, wymaga się także pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny
nad szkołą.

9.  Nauczyciel-opiekun  opracowuje  dla  ucznia  indywidualny  program  nauki  lub
akceptuje program nauki opracowany poza szkołą, który uczeń ma realizować pod
jego kierunkiem.

10. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki może uczęszczać na wybrane zajęcia
edukacyjne do danej klasy lub do klasy programowo wyższej, w tej lub innej szkole,
na wybrane zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia albo realizować program
w całości lub w części we własnym zakresie.

11. Jeżeli  uczeń o wybitnych uzdolnieniach jednokierunkowych nie może sprostać
wymaganiom  z zajęć  edukacyjnych  nieobjętych  indywidualnym  programem
lub tokiem nauki,  nauczyciel  prowadzący zajęcia  może,  na wniosek wychowawcy
lub innego nauczyciela uczącego ucznia, dostosować wymagania edukacyjne z tych
zajęć  do  indywidualnych  potrzeb  i możliwości  ucznia,  z zachowaniem  wymagań
edukacyjnych wynikających z podstawy programowej.

12.  Uczeń,  od  klasy  IV,  realizujący  indywidualny  tok  nauki  jest  klasyfikowany
na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego.

§ 47.

1.  Dyrektor  szkoły  zwalnia  ucznia  z zajęć  wychowania  fizycznego,  informatyki
na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach,
wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

2.  Uczeń  zwolniony  z ćwiczeń  na  lekcjach  wychowania  fizycznego,  z pracy
przy  komputerze  na  zajęciach  z informatyki,  z nauki  drugiego  języka  obcego  ma
obowiązek uczęszczać na lekcje tego przedmiotu, jeżeli w tygodniowym planie zajęć
są one umieszczone w danym dniu pomiędzy innymi zajęciami lekcyjnymi.

3.  Uczeń może być  zwolniony z uczestnictwa  w lekcjach wychowania  fizycznego,
zajęć komputerowych, informatyki, drugiego języka obcego po spełnieniu warunków:

1) lekcje wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki, drugiego języka
obcego,  z których  uczeń ma być  zwolniony,  umieszczone są  w planie  zajęć  jako
pierwsze lub ostatnie w danym dniu;

2)  rodzice  ucznia  wystąpią  do  dyrektora  szkoły  z podaniem,  w którym  wyraźnie
zaznaczą,  że  przejmują  odpowiedzialność  za  ucznia  w czasie  jego  nieobecności
na zajęciach;

3)  uczeń nabiera  uprawnień do zwolnienia  z zajęć wychowania  fizycznego,  zajęć
komputerowych,  informatyki,  drugiego  języka  obcego  po  otrzymaniu  decyzji
dyrektora szkoły.

§ 48.

Kształcenie uczniów z niepełnosprawnością, dla których poradnia psychologiczno-
pedagogiczna  wydała  orzeczenie  o potrzebie  kształcenia  specjalnego  może  być
prowadzone:

1) w oddziale ogólnodostępnym;
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2) w oddziale specjalnym dla uczniów z autyzmem;

3) w oddziale integracyjnym – o ile w szkole zostały utworzone co najmniej dwa  
    równoległe oddziały ogólnodostępne.

§ 49.

1. W szkole mogą być tworzone oddziały specjalne dla uczniów z autyzmem liczące
do 4 uczniów.

2.  Oddziały  specjalne  są  zorganizowane  dla  uczniów  posiadających  orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego.

3. W oddziałach specjalnych zatrudnia się pomoc nauczyciela.

4. Szkoła w miarę możliwości zapewnia odpowiednie, ze względu na indywidualne
potrzeby  i możliwości  psychofizyczne  uczniów,  warunki  do  nauki,  sprzęt
specjalistyczny i środki dydaktyczne.

5. Szkoła w miarę możliwości organizuje zajęcia zgodnie z zaleceniami zawartymi
w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

6.  Uczniowi  niepełnosprawnemu  można  przedłużyć  okres  nauki:  o jeden  rok
na  I  etapie  edukacyjnym  i  o  2  lata  na  drugim etapie  edukacyjnym,  zwiększając
proporcjonalnie wymiar godzin zajęć obowiązkowych.

6a. Wniosek o przedłużenie etapu kształcenia może złożyć do zespołu ds. pomocy
psychologiczno -  pedagogicznej  członek wyżej  wymienionego zespołu,  nauczyciel
wychowawca, rodzic lub opiekun prawny ucznia w terminie  do końca maja danego
roku  kalendarzowego,  w  którym  wydaje  się  decyzję  o  przedłużeniu  etapu
edukacyjnego. 

7. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu podejmuje się
w formie  uchwały  rady  pedagogicznej,  po  uzyskaniu  pozytywnej  opinii  zespołu
ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zgody rodziców.

8. Opinię zespołu ds. pomocy sporządza się na piśmie.

9. Zgodę na przedłużenie okresu nauki, rodzice ucznia składają w formie pisemnej
w  terminie,  o  którym  poinformuje  ich  przewodniczący  zespołu  ds.  pomocy
psychologiczno-pedagogicznej.

10.  Uchwała  o  przedłużeniu  okresu  nauki  musi  zostać  podjęta  nie  później  niż
do końca roku szkolnego w klasie III i klasie VIII szkoły podstawowej.

11. Przedłużenie nauki uczniowi niepełnosprawnemu może być dokonane
w przypadkach:

1)  braków w opanowaniu  wiedzy  i umiejętności  z zakresu  podstawy  programowej
utrudniających  kontynuowanie  nauki  w kolejnym  etapie  edukacyjnym,
spowodowanych dysfunkcją ucznia lub usprawiedliwionymi nieobecnościami;

2) psychoemocjonalnej niegotowości ucznia do zmiany szkoły.

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

13.  Dyrektor  szkoły  zwalnia  ucznia  z orzeczeniem  o potrzebie  kształcenia
specjalnego z drugiego języka obcego na podstawie tego orzeczenia do zakończenia
cyklu edukacyjnego:

1)  obowiązkowa  nauka  jednego  języka  obcego  nowożytnego  dotyczy  wszystkich
uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim;

2) uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim ma możliwość nauki
drugiego języka obcego nowożytnego.

14.  Kształcenie  uczniów  z  niepełnosprawnością  prowadzone  jest  do  końca  roku
szkolnego,  w którym  uczeń  w tym  roku  kalendarzowym  kończy  w szkole
podstawowej 20. rok życia.

15. Uczniowi niepełnosprawnemu szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne, zgodnie
z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej.

16.  Liczbę  godzin  zajęć  rewalidacyjnych  dyrektor  szkoły  umieszcza  w szkolnym
planie nauczania i arkuszu organizacyjnym.

17.  Godzina zajęć rewalidacyjnych  trwa 60 minut.  W uzasadnionych przypadkach
dopuszcza  się  prowadzenie  zajęć  w czasie  krótszym  niż  60  minut,  zachowując
ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć.

18.  Dla  ucznia  posiadającego  orzeczenie  o potrzebie  kształcenia  specjalnego
oraz  dla  ucznia  niedostosowanego  społecznie  i zagrożonego  niedostosowaniem
społecznym zespół składający się z nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia
z uczniem,  po  dokonaniu  wielospecjalistycznej  oceny  funkcjonowania  ucznia,
opracowuje  indywidualny  program  edukacyjno-terapeutyczny  (IPET)  dostosowany
do  indywidualnych  potrzeb  rozwojowych  i edukacyjnych  oraz  możliwości
psychofizycznych ucznia.

19. Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny.

20.  Zespół  składający  się  z nauczycieli  i specjalistów  prowadzących  zajęcia
z uczniem  dokonuje  wielospecjalistycznej  oceny  poziomu  funkcjonowania  ucznia
i ewentualnej modyfikacji IPET-u nie rzadziej niż dwa razy w roku.

21. Rodzice są informowani o każdym spotkaniu zespołu nauczycieli  i specjalistów
opracowujących IPET.

22. W szkole organizowane są zajęcia specjalistyczne:

1) korygujące wady mowy (zajęcia logopedyczne);

2) rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne;

3) korekcyjno-kompensacyjne;

4) inne zajęcia terapeutyczne.

23. Dyrektor  szkoły,  uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne
oraz możliwości psychofizyczne uczniów z niepełnosprawnością, niedostosowanych
społecznie  oraz  zagrożonych  niedostosowaniem  społecznym,  wyznacza  zajęcia
edukacyjne oraz zintegrowane działania i zajęcia określone w programie.
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24. Uczniowie przystępują do egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki
w szkole  podstawowej,  zgodnie  z przepisami  w sprawie  warunków  i sposobu
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
egzaminów  w szkołach  publicznych,  w warunkach  i formie  dostosowanych
do rodzaju ich niepełnosprawności.

25.  Dostosowanie  warunków  przeprowadzania  egzaminów  do  rodzaju
niepełnosprawności  lub  indywidualnych  potrzeb  rozwojowych  i edukacyjnych
oraz możliwości psychofizycznych ucznia polega w szczególności na:

1) zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, wykorzystaniu
odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych;

2)  odpowiednim  przedłużeniu  czasu  przewidzianego  na  przeprowadzenie
sprawdzianu lub egzaminu;

3)  zapewnieniu  obecności  w czasie  egzaminu  specjalisty  z zakresu  danej
niepełnosprawności,  niedostosowania  społecznego  lub  zagrożenia
niedostosowaniem społecznym, jeżeli  jest  to niezbędne dla uzyskania właściwego
kontaktu  z uczniem  lub  pomocy  w obsłudze  sprzętu  specjalistycznego  i środków
dydaktycznych.

26. Rada pedagogiczna wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania
egzaminów do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, uwzględniając posiadane
przez  tego  ucznia  orzeczenie  o potrzebie  kształcenia  specjalnego  w oparciu
o szczegółową  informację  o sposobach  dostosowania  warunków  i form
przeprowadzania  egzaminu  podaną  do  publicznej  wiadomości  na  stronie
internetowej CKE.

27. Szczegółowe zasady tworzenia i funkcjonowania oddziałów specjalnych określają
odrębne przepisy.

§ 50.

1.  Oddział  integracyjny jest  zorganizowany z uczniów,  którzy uczą się  wszystkich
przedmiotów obowiązkowych określonych ramowym planem nauczania w systemie
klasowo-lekcyjnym oraz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego, realizujących indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne.

2.  Celem  oddziałów  integracyjnych  jest  wspomaganie  wszechstronnego  rozwoju
dzieci  o różnym  poziomie  sprawności  psychofizycznej,  w tym  dążenie
do maksymalnego  rozwoju  dzieci  zdrowych  i dzieci  objętych  kształceniem
specjalnym we wszystkich sferach: poznawczej, społecznej, moralnej i emocjonalnej.

3.  Zadaniem  oddziałów  integracyjnych  jest  tworzenie  warunków  umożliwiających
uczniom  objętym  kształceniem  specjalnym  jak  najlepszych  warunków  realizacji
indywidualnych  programów  edukacyjno-terapeutycznych  w integracji
ze środowiskiem lokalnym.

4.  Oddział  integracyjny  tworzy  się  z uczniów,  których  rodzice  wyrazili  zgodę
na organizację kształcenia w formie oddziału integracyjnego.

5.  Oddział  integracyjny  liczy  do  20  uczniów,  w tym  do  5  uczniów
z niepełnosprawnością.
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6. Przyjmowanie uczniów do nowo tworzonego oddziału integracyjnego odbywa się
na  podstawie  opinii  trzyosobowej  komisji  powołanej  przez  dyrektora  szkoły,
składającej się z nauczycieli.

7.  Komisja,  dokonując  wyboru  uczniów  do  oddziału  integracyjnego,  kieruje  się
możliwościami  zapewnienia  wszystkim  uczniom jak  najlepszych  warunków nauki,
wychowania i opieki.

8.  Komisja,  o której  mowa  w ust.  7,  ma  prawo  organizować  spotkania  grupowe
i indywidualne z kandydatami do nowo tworzonego oddziału.

9. W oddziale integracyjnym pracuje równocześnie dwóch nauczycieli:

1) nauczyciel przedmiotu jako prowadzący;

2)  nauczyciel  posiadający  kwalifikacje  w zakresie  pedagogiki  specjalnej  w celu
współorganizowania  kształcenia  integracyjnego  (zwany  nauczycielem
wspomagającym).

10.  Wymagania edukacyjne  niezbędne  do  otrzymania  poszczególnych  ocen
śródrocznych  i rocznych  formułowane  są  odrębnie  dla  każdego  ucznia  objętego
kształceniem specjalnym.

11.  Dostosowanie  wymagań  edukacyjnych  do  możliwości  ucznia  objętego
kształceniem specjalnym dotyczy:

1) form prezentowania wiedzy i umiejętności;

2)  zasad sprawdzania wiedzy i umiejętności;

3) zadawania prac domowych.

12.  Kryteria  oceniania  zachowania  uczniów  objętych  kształceniem  specjalnym
uwzględniają indywidualne możliwości tych uczniów.

13.  Zajęcia  wychowania  fizycznego  w oddziale  integracyjnym  lub  w grupach
międzyoddziałowych,  na  które  uczęszczają  uczniowie  z  niepełnosprawnościami
z oddziałów integracyjnych, prowadzi się w grupach nie przekraczających 20 osób.

14.  W klasie  integracyjnej  obowiązkowo  dokonuje  się  podziału  na  zajęciach
z informatyki i języków obcych, pod warunkiem, że grupa nie może liczyć mniej niż 5
osób.

15.  W przypadku  uczniów  posiadających  orzeczenie  o potrzebie  kształcenia
specjalnego  w klasie  integracyjnej  obowiązują  również  zapisy  zawarte  w §  49
ust. 4-26.

16.  Szczegółową  organizację  pracy  oddziału  integracyjnego,  w tym  organizację
kształcenia specjalnego w oddziale integracyjnym, określają odrębne przepisy.

§ 51.

W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
w klasach ogólnodostępnych obowiązują zapisy zawarte w § 49 ust. 4-26.

§ 52.

1. Uczniowie klasy ósmej przystępują do egzaminu ósmoklasisty.
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2. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w trzech kolejnych dniach:

1) pierwszego dnia – z języka polskiego;

2) drugiego dnia – z matematyki;

3) trzeciego dnia – z języka obcego nowożytnego i z przedmiotu do wyboru, o którym
mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy.

2. Egzamin ósmoklasisty trwa:

1) z języka polskiego – 120 minut;

2) z matematyki – 100 minut;

3)  z języka  obcego  nowożytnego  i z  przedmiotu  do  wyboru,  o którym  mowa
w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy – po 90 minut.

3.  Informacja  o sposobie  organizacji  i przeprowadzania  egzaminu  ósmoklasisty,
o której  mowa w art.  9a ust.  2 pkt 10 lit.  b ustawy,  jest ogłaszana nie później  niż
do  dnia  10  września  roku  szkolnego,  w którym  jest  przeprowadzany  egzamin
ósmoklasisty.

§ 52a.

Laureaci  i finaliści  olimpiad  przedmiotowych  oraz  laureaci  konkursów
przedmiotowych  o zasięgu  wojewódzkim  lub  ponadwojewódzkim  w szkołach
podstawowych: 

1)  otrzymują  z danych  zajęć  edukacyjnych  celującą  ocenę  klasyfikacyjną
(semestralną, roczną lub końcową w zależności od terminu uzyskania tytułu); 

2) są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu ósmoklasisty (w przypadku konkursu
z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych egzaminem); 

3) uzyskują z odpowiedniej części egzaminu ósmoklasisty najwyższy wynik; 

4) są przyjmowani do wybranej szkoły niezależnie od kryteriów naboru.

ROZDZIAŁ 5.
ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

§ 53.

Do realizacji celów statutowych szkoła posiada odpowiednie pomieszczenia, m.in.: 

1) sale lekcyjne;

2) bibliotekę;

3) pracownię komputerową;

4) gabinety do zajęć specjalistycznych;

5) salę do zajęć integracji sensorycznej;

6) dwie sale gimnastyczne;
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7) dwa boiska szkolne;

8) świetlicę;

9) stołówkę.

§ 54.

1.  Szkoła  udziela  i organizuje  pomoc  psychologiczno-pedagogiczną  na  zasadach
określonych  w odrębnych  przepisach  o pomocy  psychologiczno-pedagogicznej.
Pomoc udzielana jest uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom.

2. Pomoc  psychologiczno-pedagogiczna  udzielana  uczniowi  polega  na
rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
oraz  rozpoznawaniu  indywidualnych  możliwości  psychofizycznych  ucznia,
wynikających w szczególności z:

1) niepełnosprawności;

2) niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem;

3) zaburzeń zachowania lub emocji;

4) szczególnych uzdolnień;

5) specyficznych trudności w uczeniu się;

6) zaburzeń komunikacji językowej;

7) choroby przewlekłej;

8) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

9) niepowodzeń edukacyjnych;

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

11)  trudności  adaptacyjnych  związanych  z różnicami  kulturowymi  lub  ze  zmianą
środowiska edukacyjnego.

3.  Uczniom  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  udzielają  nauczyciele
oraz  specjaliści  realizujący  w szkole  zadania  z zakresu  pomocy  psychologiczno-
pedagogicznej,  w szczególności  psycholodzy,  pedagodzy,  logopedzi  i  terapeuci
pedagogiczni, zwani dalej „specjalistami".

4.  Rodzicom  uczniów  i nauczycielom  pomoc  psychologiczno-pedagogiczna
udzielana  jest  w formie  porad,  konsultacji,  warsztatów i polega  na  organizowaniu
wsparcia  w rozwiązywaniu  problemów  wychowawczych  i dydaktycznych  oraz
rozwijaniu  ich  umiejętności  wychowawczych  w celu  zwiększenia  efektywności
pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.

5. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne
i nieodpłatne.

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły.

7.  O  pomoc  psychologiczno-pedagogiczną  może  się  zwrócić  każdy  podmiot
funkcjonujący w szkole.
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8. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej  w szkole udzielają uczniowi  nauczyciele
w trakcie  bieżącej  pracy,  prowadząc  z nim  zajęcia  rozwijające  zainteresowania
i uzdolnienia  uczniów  oraz  specjaliści  wykonujący  zadania  z  zakresu  pomocy
psychologiczno-pedagogicznej,  w szczególności  psycholodzy  i  logopedzi,  we
współpracy z:

1) rodzicami ucznia;

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i specjalistycznymi;

3) placówkami doskonalenia nauczycieli;

4) psychologiem i pedagogiem szkolnym;

5) organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

9.  Współpraca  z  poradniami  psychologiczno-pedagogicznymi  i  specjalistycznymi
obejmuje w szczególności:

1) wspomaganie właściwego rozwoju i efektywności uczenia się dzieci i młodzieży;

2) profilaktykę uzależnień i innych problemów;

3) terapię zaburzeń dysfunkcyjnych;

4)  pomoc w diagnozowaniu i rozwijaniu możliwości oraz mocnych i słabych stron
uczniów;

5) wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły i rodziny.

10. Za współpracę  z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i specjalistycznymi
odpowiedzialny jest dyrektor szkoły.

11.Pracownicy  szkoły:  pedgog,  psycholog,  specjalista,  wychowawca,  nauczyciel
przedmiotu – zobowiązani są do:

1)  sporządzania  informacji  niezbędnych  do  diagnozy,  konsulatacji,  terapii
wykonywanych przez poradnię;

2)   konsultowania  się  w  sprawach  zajęć  prowadzonych  z  uczniami,  spotkań
z rodzicami, wymiany doświadczeń;

3) udziału w cyklicznie organizowanych przez poradnię spotkaniach dla specjalistów.

12.  Szkoła  zobowiązana  jest  do  przestrzegania  zaleceń  zawartych  w  opiniach
i orzeczeniach poradni przedstawionych przez rodzica.

§ 55.

1. W szkole organizuje się doradztwo zawodowe.

2. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego to ogół działań podejmowanych
przez  szkołę,  mających  na  celu  prawidłowe  przygotowanie  uczniów  do
podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych. 

3.  Celem  wewnątrzszkolnego  systemu  doradztwa  zawodowego  jest  udzielenie
uczniom  wszechstronnego  wsparcia  w  procesie  decyzyjnym  wyboru  szkoły
ponadpodstawowej  i kierunku  kształcenia.  Działania  realizowane  są  w  sposób
spójny, zgodnie z programem realizacji na każdy rok szkolny.
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4.  Doradztwo  zawodowe  jest  wpisane  w  ramy  szkolnego  systemu  nauczania.
Prowadzenie działań z zakresu doradztwa zawodowego odbywa się na wszystkich
szczeblach kształcenia: 

1) w oddziale zerowym - preorientacja zawodowa 

2) w klasach I-III oraz IV-VI - orientacja zawodowa 

3)  w  klasach  VII-VIII  -  doradztwo  edukacyjno-zawodowe  prowadzone  w  formie
grupowych zajęć obowiązkowych.

5. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego realizowany jest poprzez: 

1)  udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom w zakresie: 

a)  wykorzystania  posiadanych  uzdolnień  i  talentów przy  wykonywaniu  przyszłych
zadań zawodowych; 

b)  instytucji  i  organizacji  wspierających  funkcjonowanie  uczniów  o  specjalnych
potrzebach edukacyjnych; 

c) alternatywnych możliwości kształcenia dla uczniów z problemami emocjonalnymi
i dla uczniów niedostosowanych społecznie; 

2) upowszechnianie wśród uczniów, rodziców i  nauczycieli  informacji  o aktualnym
i prognozowanym  zapotrzebowaniu  na  pracowników,  średnich  zarobkach
w poszczególnych  branżach  oraz  dostępnych  stypendiach  i  systemach
dofinansowania kształcenia. 

6. Wszyscy członkowie rady pedagogicznej oraz inne osoby zatrudnione w szkole
zaangażowane  są  w  realizację  działań  związanych  z  doradztwem  zawodowym.
Współpracują one z rodzicami uczniów przy realizacji WSDZ. 

7.  Program realizacji  WSDZ na dany rok szkolny opracowuje doradca zawodowy
albo  inny  nauczyciel  lub  nauczyciele  odpowiedzialni  za  realizację  doradztwa
zawodowego w szkole, wyznaczeni przez dyrektora szkoły.

§ 56.

1.  W  szkole,  w  ramach  działań  samorządu  uczniowskiego,  organizuje  się  pracę
wolontarystyczną  uczniów  na  rzecz  pomocy  innym  uczniom  i  instytucjom
współpracującym ze szkołą. 

2.  Wolontariat  szkolny  to  bezinteresowne  zaangażowanie  społeczności  szkoły:
nauczycieli, uczniów oraz rodziców na rzecz potrzebujących.

3. Wolontariusz w szkole to osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje
pracę na rzecz innych.

4.  Wolontariuszem może  być  każdy,  kto  dobrowolnie  i za  darmo  chce  pracować
na rzecz innych.

5.  Aktywność  wolontariuszy  może  być  ukierunkowana  na  środowisko  szkolne
oraz środowisko pozaszkolne.

6.  Świadczenia  wolontariuszy  są  wykonywane  w zakresie,  w sposób  i w  miejscu,
i czasie określonym w porozumieniu z korzystającym z usług wolontarystycznych. 
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§ 57.

1. Szkoła zapewnia zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej
ze  względu  na  czas  pracy  ich  rodziców -  na  wniosek  rodziców lub  ze  względu
na  organizację  dojazdu  do  szkoły  oraz  inne  ważne  okoliczności  wymagające
zapewnienia im opieki.

2. Podczas zajęć świetlicowych uczniom zapewnia się:

1) bezpieczeństwo i zorganizowaną opiekę wychowawczą;

2) pomoc w nauce;

3)  odpowiednie  warunki  do  nauki  własnej  i rekreacji,  które  uwzględniają  potrzeby
edukacyjne  oraz  rozwojowe  dzieci  i młodzieży,  a także  ich  możliwości
psychofizyczne.

3. Świetlica w szczególności organizuje:

1) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów poprzez organizowanie
zajęć w tym zakresie;

2) zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny;

3) pomoc uczniom w przygotowaniu się do lekcji, odrabianiu zadań domowych;

4) wyrównywanie szans edukacyjnych;

5) zajęcia o charakterze wychowawczo-profilaktycznym;

6)  gry  i zabawy  ruchowe  oraz  inne  formy  kultury  fizycznej  w pomieszczeniach
i na świeżym powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny ucznia;

7)  warunki  organizowania  kulturalnej  rozrywki,  kształtowanie  nawyków
kultury życia codziennego;

8) zajęcia wyrabiające nawyki higieny, czystości, promuje się zdrowy styl życia;

9) zajęcia rozwijające samodzielność, samorządność i aktywność społeczną;

10) zajęcia kształtujące umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej;

11) udział uczniów w różnych imprezach i konkursach;

12)  współpracę  z rodzicami  i nauczycielami  dzieci  uczęszczających  do  świetlicy
szkolnej,  także  z pedagogiem,  psychologiem,  logopedą,  terapeutami
pedagogicznymi;

13) współpracę ze środowiskiem lokalnym.

4. Zajęcia świetlicowe prowadzone są w grupach wychowawczych, w których liczba
uczniów nie powinna przekraczać 25.

5. Świetlica realizuje działania na podstawie corocznie sporządzanego planu pracy
zatwierdzanego przez dyrektora szkoły.

6.  Nauczyciele świetlicy prowadzą dokumentację pracy opiekuńczo-wychowawczej
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7.  Godziny  pracy  świetlicy  szkolnej  na  dany  rok  szkolny  ustala  dyrektor  szkoły
w porozumieniu z organem prowadzącym, uwzględniając tygodniowy rozkład zajęć,
potrzeby rodziców i uczniów korzystających z zajęć świetlicowych.
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8.  Informacje  na  temat  godziny  pracy  świetlicy  podawane  są  do  publicznej
wiadomości na początku roku szkolnego.

9. Rodzice składają wniosek o zapisanie dziecka do świetlicy.

10. Wnioski o przyjęcie do świetlicy składa się w ciągu 2 tygodni od przyjęcia dziecka
do  szkoły.  W uzasadnionych  przypadkach  wniosek  można  złożyć  także  w innym
terminie.

11. W świetlicy obowiązuje regulamin, z którym rodzice i uczniowie mają obowiązek
zapoznania się.

§ 58.

1. Szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.

2. Biblioteka jest pracownią interaktywną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań
uczniów,  zadań  dydaktycznych  i wychowawczych  szkoły,  doskonaleniu  warunków
pracy nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców uczniów.

3. W skład biblioteki wchodzą:

1)  wypożyczalnia,  która gromadzi,  opracowuje  i udostępnia zbiory oraz umożliwia
użytkownikom korzystanie z łącza internetowego;

2)  czytelnia,  w której  udostępnia  się  księgozbiór  podręczny  na  miejscu
oraz umożliwia użytkownikom korzystanie z łącza internetowego.

4.  Szczegółowe  zasady  udostępniania  zbiorów  bibliotecznych,  podręczników,
materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych określa odrębny regulamin.

5. Do zbiorów bibliotecznych należą książki i podręczniki,  czasopisma, dokumenty
na  nośnikach  elektronicznych  oraz  inne  materiały  niezbędne  do  realizacji  zadań
dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych szkoły.

§ 59.

1.  Godziny  pracy  biblioteki  są  ustalane  przez  dyrektora  szkoły,  są  one
dostosowywane  do  tygodniowego  rozkładu  zajęć  szkoły  tak,  aby  umożliwić
użytkownikom dostęp do księgozbioru.

2. Bibliotekę prowadzą nauczyciele bibliotekarze, których zadaniem jest:

1)  gromadzenie,  opracowywanie  i udostępnianie  zbiorów  bibliotecznych,
podręczników,  materiałów  edukacyjnych  i materiałów  ćwiczeniowych  zgodnie
z potrzebami  uczniów  i nauczycieli  oraz  potrzebami  dydaktyczno-wychowawczymi
szkoły;

2) tworzenie warunków do efektywnego posługiwania się technologią informacyjno-
komunikacyjną oraz do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji
z różnych źródeł;

3) zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych czytelników;

4) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie
u uczniów nawyku czytania i uczenia się;
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5)  organizowanie  różnorodnych  działań  rozwijających  wrażliwość  kulturową
i społeczną,  w tym  w zakresie  podtrzymywania  tożsamości  narodowej  i  językowej
uczniów  należących  do  mniejszości  narodowych,  mniejszości  etnicznych  oraz
społeczności posługującej się językiem regionalnym;

6) podejmowanie różnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej;

7)  wspomaganie  nauczycieli  i  wychowawców  w  realizacji  zadań  dydaktyczno-
wychowawczych i opiekuńczych;

8) umożliwienie doskonalenia metod pracy nauczycieli;

9) popularyzowanie wiedzy pedagogicznej.

§ 60. 

1. Biblioteka współpracuje z:

1)  uczniami,  na  zasadach  świadomego  i aktywnego  ich  udziału,  w zakresie
rozbudzania  i rozwijania  zainteresowań  czytelniczych,  pogłębiania  i wyrabiania
nawyku czytania i samokształcenia;

2) nauczycielami na zasadach wzajemnego wspierania się, w zakresie gromadzenia
materiałów dydaktycznych  i literatury  przedmiotu,  organizacji  zajęć  bibliotecznych,
organizacji wspólnych przedsięwzięć;

3)  wychowawcami,  na  zasadach  wzajemnego  wspierania  się,  w zakresie
rozpoznawania i rozwijania potrzeb i zainteresowań czytelniczych uczniów;

4)  rodzicami,  na  zasadach  partnerstwa,  w zakresie  przekazywania  informacji
o czytelnictwie, literaturze pedagogicznej;

5)  innymi  bibliotekami,  na  zasadach  wzajemnego  wspierania  się,  w zakresie
wymiany doświadczeń, organizacji lekcji bibliotecznych i innych zajęć edukacyjnych
i kulturalnych;

6) instytucjami kultury i stowarzyszeniami zgodnie z potrzebami.

2.  W bibliotece  przeprowadzana  jest  inwentaryzacja  księgozbioru  na  podstawie
stosownych przepisów.

3.  Biblioteka  posługuje  się  pieczątką  podłużną  zawierającą  pełną  nazwę  szkoły
i napis BIBLIOTEKA.

§ 61.

1.  W celu  realizacji  zadań  opiekuńczych  i wspomagania  prawidłowego  rozwoju
uczniów w szkole funkcjonuje stołówka.

2.  Koszty  prowadzenia  stołówki  pokrywa  organ  prowadzący  szkołę,  w tym
wynagrodzenie i pochodne pracowników obsługi kuchni, których liczba jest corocznie
zatwierdzana przez ten organ w arkuszu organizacyjnym szkoły.

3. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne.

4. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala
dyrektor  szkoły  w drodze  wewnętrznego  zarządzenia  w porozumieniu  z organem
prowadzącym szkołę.
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5.  Organ  prowadzący  szkołę  może  zwolnić  rodziców  z całości  lub  części  opłat,
o których mowa w ust. 3.:

1) w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny;

2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.

6. W szkole, w celu ułatwienia uczniom korzystania ze stołówki szkolnej, ustala się
dwie przerwy obiadowe.

§ 62.

1. Pomoc materialna dla uczniów ma charakter socjalny albo motywacyjny.

2. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

1) stypendium szkolne;

2) zasiłek szkolny.

3. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym są:

1) stypendium za wyniki w nauce;

2) stypendium za osiągnięcia sportowe.

§ 63.

1. Szkoła współpracuje z rodzicami poprzez:

1)  organizację  zebrań  poszczególnych  oddziałów  wg  wcześniej  przedstawionego
harmonogramu;

2) prowadzenie konsultacji (dni otwartych), w trakcie których rodzice mogą uzyskać
informację  na  temat  osiągnięć  swojego  dziecka,  ustalić  z nauczycielem
(nauczycielami)  sposób  dalszej  pracy  z dzieckiem,  uzyskać  formy  wsparcia
pedagogicznego i psychologicznego;

3) organizowanie wspólnych spotkań okolicznościowych, np. święto szkoły, jasełka,
dzień wiosny;

4)  organizowanie  dni  adaptacyjnych  dla  oddziału  przedszkolnego  w pierwszym
tygodniu września;

5) eksponowanie prac plastycznych dzieci oddziału przedszkolnego;

6) włączanie w realizację programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły;

7) włączanie w organizację imprez danego oddziału i szkoły;

8)  udzielanie  przez  nauczycieli  bieżącej  informacji  na  temat  osiągnięć  ucznia,
wydarzeń klasowych i szkolnych za pośrednictwem dziennika elektronicznego;

9) możliwość wglądu przez rodziców w dokumentację dotyczącą ich dziecka.

2. Rodzice mają prawo do:

1) znajomości realizowanych programów i planów zajęć;

2)  uzyskiwania  rzetelnej  informacji  na  temat  swojego  dziecka,  jego  zachowania
i rozwoju;
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3)  pomocy  w rozpoznawaniu  przyczyn  trudności  rozwojowych  dzieci,  a także
rozpoznawania ich zainteresowań i uzdolnień;

4)  zgłaszania i realizacji własnych pomysłów związanych z  organizacją  oddziału
przedszkolnego,  wyposażenia  izb  lekcyjnych,  organizacją  uroczystości,  wycieczek
i dodatkowych zajęć;

5) wyrażania opinii na temat organizacji wyżywienia dzieci i wypoczynku;

6) współdziałanie z nauczycielem w celu skutecznego stymulowania rozwoju dziecka
z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb;

7)  wychowania  dzieci  zgodnie  z własnymi  przekonaniami  w duchu  tolerancji
i zrozumienia  dla  innych,  bez  dyskryminacji  wynikającej  z koloru  skóry,  rasy,
narodowości, wyznania, płci oraz pozycji ekonomicznej;

8) uznania ich prymatu jako „pierwszych nauczycieli" swoich dzieci;

9) pełnego dostępu dla ich dzieci  do wszystkich działań edukacyjnych na terenie
szkoły z uwzględnieniem potrzeb i możliwości ich dziecka;

10) wszelkich informacji dotyczących ich dziecka i jego funkcjonowania w szkole;

11)  wpływania  na  politykę  oświatową  realizowaną  w szkole  ich  dzieci
za pośrednictwem rady rodziców;

12) żądania wysokiej jakości usług edukacyjnych;

13)  pomocy  materialnej  ze  strony  władz  publicznych,  w przypadku  trudności
finansowych uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie ich dziecka w szkole;

14)  zapoznania  się  z obowiązującymi  w szkole  dokumentami,  w szczególności
z wymaganiami edukacyjnymi obowiązującymi na danym etapie edukacji ich dziecka,
zasadami  oceniania  wewnątrzszkolnego,  statutem  szkoły  i innymi  dokumentami
mającymi wpływ na funkcjonowanie jego dziecka w szkole;

15) pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkoły;

16) do wyboru dla swojego dziecka zajęć pozalekcyjnych oraz nadobowiązkowych,
takich jak: religia, etyka, wychowanie do życia w rodzinie.

3. Rodzice mają obowiązek:

1)  punktualnie  przyprowadzać  i odbierać  dzieci  z oddziału  przedszkolnego  (lub
upoważnić do tego osobę zapewniającą dziecku bezpieczeństwo);

2) informowania o przyczynach nieobecności dziecka w szkole;

3)  zaopatrzenia dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce umożliwiające
dziecku pełną aktywność na zajęciach;

4)  informowanie  dyrektora  lub  nauczyciela  dziecka  o wszelkich  zdarzeniach
i sytuacjach  mających  bezpośredni  związek  z dzieckiem,  jego  bezpieczeństwem
oraz kondycją zdrowotną i emocjonalną;

5) wychowywać swoje dzieci w duchu odpowiedzialności za siebie i innych;

6) wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny i nie zaniedbywać ich;

7) angażowania się, jako partnerzy, w nauczanie ich dzieci w szkole;

8)  przekazywania  wszelkich  informacji  związanych  z możliwością  osiągnięcia
wspólnych (tj. domu i szkoły) celów edukacyjnych;
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9)  osobiście  włączać  się  w życie  szkoły  ich  dziecka  i stanowić  istotną  część
społeczności lokalnej;

10) poświęcać swój czas i uwagę swoim dzieciom, i ich szkole tak, aby wzmocnić ich
wysiłki skierowane na osiągnięcie określonych celów nauczania;

11) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;

12) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć.

4. Rodzic ma prawo zwrócenia się do dyrektora szkoły z wnioskiem o:

1) objęcie dziecka nauką religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie;

2) odroczenie obowiązku szkolnego;

3) przyspieszenie obowiązku szkolnego;

4) objęcie dziecka indywidualnym nauczaniem;

5) objęcie dziecka indywidualnym tokiem lub programem nauki;

6) realizację obowiązku szkolnego poza szkołą.

5. Zebrania wychowawców z rodzicami są dokumentowane.

6.  Wychowawca  na  początku  każdego  roku  szkolnego  zapoznaje  rodziców
z kalendarzem roku szkolnego oraz harmonogram spotkań.

7. Wychowawca oddziału może zwołać nadzwyczajne zebranie rodziców z własnej
inicjatywy  lub  na  wniosek  dyrektora  szkoły,  rady  pedagogicznej  oraz  rady
oddziałowej.  O każdym  nadzwyczajnym  zebraniu  wychowawca  oddziału  ma
obowiązek poinformowania dyrektora szkoły.

8. Wychowawca oddziału może komunikować się z rodzicami, wykorzystując: zeszyt
do korespondencji, telefon lub dziennik elektroniczny.

§ 64.

1. W szkole mogą być wprowadzane innowacje pedagogiczne.

2. Szczegółowy tryb postępowania przy wprowadzaniu innowacji określa Procedura
wprowadzania innowacji pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 4 w Ostrołęce.

3. (uchylono)

§ 64a.

1. Szkoła może realizować eksperyment pedagogiczny.

2.  Szczegółowy  tryb  postępowania  przy  realizacji  eksperymentu  pedagogicznego
określają odrębne przepisy.

§ 65.

(uchylono)
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ROZDZIAŁ 6.
UCZNIOWIE SZKOŁY

§ 66.

Zasady  rekrutacji  uczniów  do  szkoły,  w  tym  uczniów  powracających  do  Polski
oraz cudzoziemców, określają odrębne przepisy. 

§ 67.

(uchylono)

§ 68.

1. Dziecko w oddziale przedszkolnym ma prawo do:

1)  właściwie  zorganizowanej  opieki  wychowawczej  zapewniającej  dzieciom
bezpieczeństwo i ochronę przed zjawiskami przemocy;

2) organizacji zajęć z uwzględnieniem zasad higieny pracy i ochrony zdrowia;

3) życzliwego i podmiotowego traktowania;

4) przebywania w spokojnej i pogodnej atmosferze;

5) sprawiedliwej oceny postępów w rozwoju psychofizycznym;

6) pomocy w przypadku wystąpienia trudności rozwojowych.

2.  Dziecko  w oddziale  przedszkolnym  ma  obowiązek  przestrzegania  umów
społecznych  obowiązujących  w społeczności  przedszkolnej,  a zwłaszcza
dotyczących:

1) uczestniczenia w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych;

2) respektowania poleceń nauczyciela;

3) kulturalnego odnoszenia się do rówieśników i osób dorosłych;

4) dbania o czystość i higienę osobistą;

5) dbania o ład i porządek w sali zajęć, szatni i łazience.

§ 69.

Każdy uczeń Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrołęce ma prawo do:

1) opieki, zarówno podczas lekcji, jak i podczas przerw międzylekcyjnych;

2) maksymalnie efektywnego wykorzystania czasu spędzanego w szkole;

3) indywidualnych konsultacji ze wszystkimi nauczycielami;

4) rozwijania zdolności i zainteresowań;

5) pomocy w przygotowaniu do konkursów i olimpiad przedmiotowych;

6)  poznania  wymagań  edukacyjnych  niezbędnych  do  uzyskania  poszczególnych
ocen cząstkowych, półrocznych i rocznych z przedmiotów i zachowania;
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7)  jawnej  i umotywowanej  oceny  postępów  w nauce  i zachowaniu,  zgodnie
z ocenianiem wewnątrzszkolnym;

8)  życzliwego,  podmiotowego  traktowania  ze  strony  wszystkich  członków
społeczności szkolnej;

9)  reprezentowania  Szkoły  w konkursach,  olimpiadach,  przeglądach  i zawodach,
zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami;

10) indywidualnego toku nauki, po spełnieniu odpowiednich wymagań;

11)  korzystania  z pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  oraz  doradztwa
zawodowego;

12)  korzystania  z bazy szkoły  podczas zajęć  lekcyjnych  i pozalekcyjnych,  według
zasad określonych przez dyrektora szkoły;

13) wnoszenia propozycji do planu wychowawczego klasy;

14) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową;

15)  zwracania  się  do  dyrekcji  szkoły,  wychowawcy  klasy,  rzecznika  praw ucznia
i nauczycieli w sprawach osobistych oraz oczekiwania pomocy,
odpowiedzi i wyjaśnień;

16) swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeżeli nie naruszają one praw
innych;

17)  wypoczynku podczas przerw świątecznych  i ferii  szkolnych,  bez konieczności
odrabiania pracy domowej;

18)  zwolnienia  z ćwiczeń  na  lekcjach  wychowania  fizycznego  i z  pracy  przy
komputerze na zajęciach informatyki po otrzymaniu decyzji dyrektora szkoły wydanej
na podstawie zaświadczenia lekarskiego stanowiącego wniosek o takie zwolnienie;

19) bycia wybieranym i brać udział w wyborach do samorządu uczniowskiego;

20)  do  bezpłatnego  transportu  i opieki  przysługujące  uczniom  niepełnosprawnym
w czasie przewozu do szkoły;

21) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową, proponowanie zmian
i ulepszeń w życiu klasy i szkoły;

22) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego;

23) aktywnego udziału w pracach samorządu uczniowskiego (m.in. czynne i bierne
prawo wyborcze);

24)  składania  wniosków  i opinii  za  pośrednictwem  samorządu  uczniowskiego
we  wszystkich  sprawach  szkoły,  w tym  sprawach  dotyczących  realizacji
wymienionych powyżej podstawowych praw uczniów;

25) pomocy materialnej;

26) udziału w okolicznościowych imprezach szkolnych, wycieczkach itp.

§ 70.

Każdy uczeń Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrołęce ma obowiązek przestrzegania
postanowień zawartych w statucie i stosownych regulaminach, a w szczególności:
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1) pogłębiania swojej wiedzy poprzez systematyczną naukę;

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

3) systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych; 

4) uczestniczenia w obowiązkowych i wybranych przez siebie zajęciach;

5)  bezwzględnego  podporządkowania  się  zaleceniom  dyrektora  szkoły,
wicedyrektora,  nauczycieli  oraz  ustaleniom  samorządu  uczniowskiego  szkoły
lub klasy;

6)  przestrzegania regulaminów korzystania z poszczególnych pracowni  lekcyjnych
i innych pomieszczeń szkoły;

7) przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego, w tym:

a) okazywania szacunku dorosłym i kolegom,

b) szanowania godności osobistej, poglądów i przekonań innych ludzi,

c) przeciwstawiania się przejawom agresji słownej i fizycznej.

8)  troszczenia  się  o mienie  Szkoły,  a w  przypadku  jego  zniszczenia,  rodzice
odpowiadają materialnie za świadomie wyrządzone przez ucznia szkody;

9) punktualnego przychodzenia na lekcje i inne zajęcia;

10) posiadania zeszytu  do korespondencji  i systematycznego przynoszenia go do
szkoły, jeśli taka jest decyzja wychowawcy;

11) uczęszczania na zajęcia w estetycznym stroju (strój galowy obowiązuje uczniów
podczas uroczystości szkolnych i egzaminów);

12) uczestniczenia w imprezach i uroczystościach szkolnych;

13) dbania o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegania się nałogów;

14) przestrzegania zasad higieny osobistej i dbania o estetykę ubioru;

15)  w  ostatnim  tygodniu  nauki  rozliczenia  się  ze  szkołą  –  dotyczy  uczniów
kończących naukę w szkole.

§ 71.

Uczniom Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrołęce zabrania się:

1)  przebywać  w szkole  pod  wpływem  alkoholu,  narkotyków  i innych  środków
o podobnym działaniu;

2)  wnosić  na  teren  szkoły  papierosów,  alkoholu,  narkotyków  i innych  środków
odurzających;

3) nosić ekstrawaganckich strojów,  farbować włosów,  stosować makijażu, tatuaży
oraz nosić biżuterii i innych ozdób zagrażających bezpieczeństwu;

4) wnosić na teren szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu;

5)  wychodzić  poza  teren  szkoły  w czasie  trwania  planowych  zajęć  oraz  przerw
międzylekcyjnych;

6) spożywać posiłków i napojów w czasie zajęć dydaktycznych;
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7) rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy
i zgody zainteresowanych;

8)  korzystać  z telefonów  komórkowych  oraz  innych  urządzeń  elektronicznych
i multimedialnych  podczas  pobytu  w szkole  (szczegóły  określa  Procedura
korzystania  z telefonów  komórkowych  i innych  urządzeń  elektronicznych
i multimedialnych na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrołęce);

9) zapraszać do szkoły osoby obce bez zgody nauczyciela lub innego pracownika
szkoły.

§ 72.

1.  Nieobecności  ucznia  na  zajęciach  szkolnych  usprawiedliwiają  rodzice  (prawni
opiekunowie).

2.  Rodzice  (prawni  opiekunowie)  usprawiedliwiają  nieobecności  ucznia
za pośrednictwem modułu  wiadomości  w e-dzienniku,  zeszytu  do korespondencji,
osobiście lub telefonicznie. 

3.  Usprawiedliwienia  nieobecności  dokonuje  się  w ciągu  tygodnia  po  ustaniu
nieobecności; w przeciwnym wypadku nieobecności nie będą usprawiedliwiane. 

4.  Ucznia  może  zwolnić  z zajęć  szkolnych  wychowawca  klasy  lub  nauczyciel
na pisemną lub w nagłych przypadkach telefoniczną prośbę rodzica (opiekuna).

5. W przypadku złego samopoczucia ucznia rodzic zobowiązany jest do osobistego
odebrania dziecka ze szkoły.

6. Zwolnienie ucznia z pierwszej lub ostatniej w jego planie godziny zajęć, z których
jest  zwolniony  decyzją  dyrektora  szkoły,  musi  zawierać  wyraźną  klauzulę
o zwolnieniu  do  domu,  w innym  przypadku  traktuje  się  je  tylko  jako  zwolnienie
z czynnego udziału w lekcji.

7.  Uczniowie,  którzy  nie  uczęszczają  na  lekcje  religii,  przebywają  w tym  czasie
w świetlicy.

8. O każdym przypadku wagarów rodzice informowani są przez wychowawcę.

9.  Dyrektor  szkoły,  na  wniosek  wychowawcy,  listownie  powiadamia  rodziców
o nierealizowaniu obowiązku szkolnego przez ucznia w przypadku opuszczenia bez
usprawiedliwienia co najmniej 40 godzin zajęć dydaktycznych.

10.  Dyrektor  szkoły  ma  prawo  zawiadomić  Sąd  Rodzinny,  jeżeli  uczeń
systematycznie nie uczęszcza na zajęcia dydaktyczne, a tym samym nie realizuje
prawidłowo obowiązku nauki/obowiązku szkolnego.

§ 73.

1. Jeśli prawa ucznia zostały złamane i nie może on znaleźć rozwiązania tej sytuacji, 
o pomoc zwraca się kolejno do wychowawcy, pedagoga i dyrektora szkoły.

2. Kiedy do złamania prawa doszło pomiędzy uczniami, wychowawca:

1) zapoznaje się z opinią stron;
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2)  podejmuje  mediacje  ze  stronami  sporu  przy  współpracy  z pedagogiem w celu
wypracowania  wspólnego  rozwiązania  polubownego,  z którego  każda  ze  stron
będzie zadowolona;

3)  w przypadku  niemożności  rozwiązania  sporu,  wychowawca  oraz  pedagog
przekazują sprawę dyrektorowi szkoły;

4)  jeśli  na  wcześniejszych etapach postępowania  nie  doszło  do  ugody pomiędzy
uczniami, ostateczną decyzję co do sposobu rozwiązania sporu podejmuje dyrektor
szkoły.

3. W przypadku, gdy do złamania praw ucznia doszło przez nauczyciela lub innego
pracownika  szkoły,  uczeń  zgłasza  sprawę  kolejno  do  wychowawcy,  pedagoga
i dyrektora szkoły, którzy:

1) zapoznają się z opinią stron;

2)  podejmują  działania  mediacyjne  ze  stronami,  w celu  wypracowania  wspólnego
rozwiązania polubownego, z którego każda ze stron będzie zadowolona;

3)  jeśli  na  wcześniejszych etapach postępowania  nie  doszło  do  ugody pomiędzy
stronami, dyrektor szkoły podejmuje ostateczną decyzję co do sposobu rozwiązania
sprawy.

4. Szkoła ma obowiązek chronienia ucznia, który zwraca się o pomoc w przypadku
łamania  jego  praw.  Tożsamość  ucznia  składającego  skargę  jest  objęta  ochroną
i nieudostępniana publicznie, chyba że uczeń składający skargę wyrazi na to zgodę.

5. Wszelkie informacje uzyskane przez wychowawcę, pedagoga i dyrektora szkoły
w toku postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową.

6. Wychowawca, pedagog i dyrektor szkoły podejmują działania na wniosek ucznia,
jego rodziców, samorządu uczniowskiego.

§ 74.

1.  W szkole  wobec  uczniów  wyróżniających  się  wynikami  w nauce,  wzorowym
zachowaniem,  aktywnością  społeczną  oraz  odwagą  i innymi  formami  zachowań
budzących  uznanie  można  stosować  przewidziane  niniejszym  statutem  formy
wyróżnienia:

1) pochwała wychowawcy oddziału;

2) pochwała dyrektora szkoły udzielona na forum klasy lub szkoły;

3) pochwała pisemna dyrektora szkoły;

4) list pochwalny lub gratulacyjny do rodziców ucznia;

5) nagroda książkowa na zakończenie roku szkolnego;

6) nagroda rzeczowa;

7) wytypowanie do nagrody w postaci stypendium.

2. Tryb i okoliczności przyznawania wyróżnień są następujące:

1) wyróżnienie ucznia winno mieć na celu uznanie dla jego postawy wobec nauki,
zaangażowania  w życie  szkoły,  osiągnięć  osobistych  i służyć  zarówno utrzymaniu
prezentowanej przez ucznia postawy jak i wpływać mobilizująco na innych;
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2) w wyróżnianiu uczniów można pominąć zasadę stopniowania rodzajów wyróżnień,
stosując zasadę adekwatności wyróżnienia do podstaw jej udzielenia;

3)  dyrektor  szkoły  może  wyróżnić  ucznia  z inicjatywy  własnej  lub  na  wniosek
wychowawcy,  nauczyciela,  pedagoga  szkolnego,  rady  pedagogicznej,  samorządu
uczniowskiego.

§ 75.

1.  Uczniowi  lub  jego  rodzicom  przysługuje  prawo  wniesienia  sprzeciwu  wobec
zastosowanej nagrody, gdy uznają, że jest nieadekwatna do uczniowskich osiągnięć.

2. Sprzeciw  może  być  złożony  w dowolnej  formie,  najpóźniej  w ciągu  3  dni
od  zakończenia  zajęć  dydaktyczno-wychowawczych.  Składając  sprzeciw,  rodzice
lub uczeń uzasadniają jego złożenie.

3. W celu rozpatrzenia sprzeciwu dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie:

1) wychowawca oddziału;

2) pedagog szkolny;

3) opiekun samorządu uczniowskiego;

4) przedstawiciel samorządu uczniowskiego;

5) przedstawiciel rady rodziców.

4. Komisja rozpatruje sprzeciw w obecności co najmniej 2/3 składu i podejmuje swoją
decyzję  poprzez  głosowanie.  Każda  osoba  z komisji  posiada  jeden  głos.
W przypadku równej liczby głosów, głos decydujący ma wychowawca oddziału.

5. O wyniku rozstrzygnięć wychowawca oddziału powiadamia rodzica na piśmie.

§ 76.

1.  Wobec  ucznia,  który  nie  stosuje  się  do  statutu  szkoły,  poleceń  dyrektora
i nauczycieli,  lekceważy  obowiązki  szkolne,  narusza  zasady  współżycia
społecznego, mogą być zastosowane kary w postaci:

1) upomnienia pisemnego wychowawcy oddziału;

2) nagany wychowawcy oddziału;

3) upomnienia dyrektora szkoły udzielonego indywidualnie uczniowi;

4) upomnienia dyrektora szkoły w obecności rodziców ucznia;

5) nagany dyrektora szkoły;

6) pozbawienia ucznia funkcji w samorządzie szkolnym lub klasowym (w przypadku
pełnienia takiej funkcji);

7) zobowiązania ucznia, w porozumieniu z rodzicami, do określonego postępowania,
a zwłaszcza do:

a) naprawienia wyrządzonej szkody,

b)  wykonania  określonych  prac  lub  świadczeń  na  rzecz  pokrzywdzonego
lub społeczności szkolnej oraz lokalnej,
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c)  uczestniczenia  w zajęciach  o charakterze  wychowawczym,  terapeutycznym
lub szkoleniowym,

d) przeproszenia pokrzywdzonego i zadośćuczynienia za dokonaną przykrość.

2. W przypadku demoralizacji nieletniego polegającej w szczególności na:

1) naruszeniu zasad współżycia społecznego;

2) popełnieniu czynu zabronionego;

3) systematycznym uchylaniu się od obowiązku szkolnego;

4) używaniu alkoholu lub innych środków odurzających;

5) udziale w grupach przestępczych;

dyrektor  szkoły  przeciwdziała  takiemu  zachowaniu,  powiadamiając  o zaistniałej
sytuacji rodziców oraz policję.

3. Dyrektor szkoły zgłasza sprawę niepoprawnego zachowania ucznia do sądu lub
na policję w przypadkach, gdy:

1) rodzice ucznia odmawiają współpracy ze szkołą, nie stawiają się na wezwania
wychowawcy oddziału i dyrektora szkoły;

2)  uczeń  nie  zaniechał  dotychczasowego  postępowania,  w szczególności,  jeśli
do szkoły trafiają informacje o innych przejawach demoralizacji;

3)  szkoła  wykorzystała  wszystkie  dostępne  jej  środki  wychowawcze,  a  ich
zastosowanie nie przynosi żadnych rezultatów;

4) dochodzi do szczególnie drastycznych aktów agresji z naruszeniem prawa.

4. Kary wymierzone przez wychowawcę oddziału i dyrektora szkoły, o których mowa
w ust. 1, są odnotowywane w dzienniku elektronicznym.

5. Uczeń może zostać ukarany w przypadku:

1) lekceważącego stosunku do obowiązków szkolnych;

2)  nieodpowiedniej  i nagannej  postawy wobec kolegów, nauczycieli  i pracowników
obsługi i administracji;

3) braku dbałości o zdrowie własne i kolegów;

4) niszczenia mienia szkoły;

5)  niegodnego  reprezentowania  szkoły  na  zawadach  sportowych,  konkursach,
imprezach;

6) fałszowania dokumentów;

7) nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;

8) nieprzestrzegania zapisów statutowych szkoły.

6. Wymierzaniu kary nie może towarzyszyć naruszenie godności osobistej ucznia.

7. Wymierzenie kary jest działaniem ostatecznym i zawsze winno być poprzedzone
stosowaniem innych środków wychowawczych i korygujących postawy ucznia.

8. W przypadku niemożności ustalenia winnego, wszelkie wątpliwości i okoliczności
niejednoznacznie  wskazujące  na  winowajcę,  traktowane  winny  być  na  korzyść
obwinionego.
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9.  W szkole  nie  stosuje  się  odpowiedzialności  zbiorowej,  jednakże  wobec
społeczności klasowej, która ucieka z lekcji, uporczywie przeszkadza w prowadzeniu
lekcji nauczycielom bądź niszczy mienie w sali, w której odbywają zajęcia - dyrektor
szkoły może wprowadzić sankcje polegające na ograniczeniu lub zawieszeniu prawa
do uczestnictwa w zajęciach poza szkołą, tj. wyjście do kina, teatrów lub prawa do
zorganizowania wycieczki.

10. Ustala się następujące kryteria wymierzania kar:

1) wychowawca oddziału może udzielić uczniowi upomnienia w szczególności za:

a) niewłaściwe wywiązywanie się z obowiązków dyżurnego klasowego,

b) drobne uchybienia natury porządkowej itp., brak stroju sportowego, przyborów itp.,

c) spóźnianie się na zajęcia lekcyjne,

d) złośliwe uwagi kierowane pod adresem innych uczniów,

e) przerzucanie winy na innych,

f) samowolne opuszczanie lekcji,

g) utrudnianie prowadzenia zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

2) wychowawca może ukarać ucznia naganą w szczególności za:

a) samowolne opuszczenie zajęć bez usprawiedliwienia,

b) powtarzające się zachowania, za które ucznia uprzednio upominano,

c) wulgarne zachowania wobec nauczycieli, pracowników szkoły lub innych uczniów,

d) aroganckie zachowania wobec innych osób,

f) opuszczanie terenu szkoły w czasie przerw i obowiązkowych zajęć,

g) odmowę wykonania polecenia wydanego przez nauczyciela;

3)  dyrektor  może  wymierzyć  uczniowi  karę  upomnienia  w formie  indywidualnej,
w szczególności  za  powtarzające  się  zachowania  skutkujące  udzieleniem  kar
wychowawcy  oraz  za  opuszczenie  bez  usprawiedliwienia  dużej  ilości  godzin
w półroczu;

4) dyrektor może wymierzyć karę nagany uczniowi, który w szczególności:

a)  mimo  wcześniejszego  ukarania  naganami,  popełnia  ponownie  takie  same
wykroczenia,

b) którego zachowanie wpływa demoralizująco na innych uczniów,

c) dopuszcza się kradzieży,

d) opuszcza bez usprawiedliwienia godziny lekcyjne,

e) narusza normy współżycia społecznego, stosuje zastraszanie, nękanie oraz łamie
inne zasady obowiązujące w szkole.

11.  Przeniesienie  ucznia  do  innej  szkoły  może  mieć  miejsce  w szczególności
w przypadku:

1) gdy wyczerpano katalog możliwości oddziaływań wychowawczych, tj.: upomnienie
wychowawcy/dyrektora,  nagana  wychowawcy/dyrektora,  a nie  ma  możliwości
przeniesienia ucznia do klasy równoległej;
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2) używania lub posiadania narkotyków i innych środków odurzających na terenie
szkoły i w czasie zajęć pozaszkolnych organizowanych przez szkołę;

3)  agresywnego zachowania  wobec uczniów,  nauczycieli  lub  innych pracowników
szkoły;

4)  umyślnego  spowodowania  uszkodzenia  ciała  uczniów,  nauczycieli  i innych
pracowników szkoły;

5) spowodowania zagrożenia zdrowia, życia i bezpieczeństwa swojego i innych;

6) kradzieży, wymuszenia, przestępstw komputerowych, rozprowadzania narkotyków
i innych środków odurzających oraz innych przestępstw ściganych z urzędu;

7) zachowania niezgodnego z ogólnie przyjętymi zasadami moralnymi i etycznymi,
w szczególności stosowanie wobec uczniów i nauczycieli zastraszania, nękania lub
innych podobnych zachowań;

8) innych drastycznych naruszeń postanowień statutu.

12. Uczniowi  lub  jego  rodzicom  przysługuje  odwołanie  od  zastosowanej  kary
w terminie 3 dni od jej zastosowania do dyrektora szkoły.

13. Dyrektor podejmuje działania wyjaśniające, dotyczące warunków zastosowanej
kary  i przyczyn  jej  zastosowania,  a o  ich  wynikach  powiadamia  ucznia  i jego
rodziców.

§ 77.

1.  W przypadku,  gdy  zostały  wyczerpane  wszelkie  oddziaływania  wychowawcze
a zachowanie  ucznia  nie  uległo  zmianie,  wychowawca  oddziału  zwraca  się
do  dyrektora  z uzasadnionym  wnioskiem  o podjęcie  działań  zmierzających
do przeniesienia ucznia do innej szkoły.

2.  Dyrektor  występuje  z wnioskiem,  o przeniesienie  ucznia  do  innej  szkoły,
do  Kuratora  Oświaty,  po  uprzednim  zasięgnięciu  opinii  pedagoga  szkolnego
i samorządu  uczniowskiego  z zastrzeżeniem,  że  opinie  te  nie  są  wiążące
dla dyrektora.

3. Uczeń ma prawo wskazać swojego rzecznika obrony, może to być wychowawca,
pedagog szkolny lub inny nauczyciel.

4.  W celu podjęcia decyzji  o przeniesieniu ucznia do innej  szkoły,  dyrektor  szkoły
przeprowadza  rozmowę ze wszystkimi  zainteresowanymi  osobami:  uczniem,  jego
rodzicami, rzecznikiem obrony.

5.  Jeżeli  przeniesienie  ucznia  jest  uzasadnione,  dyrektor  szkoły  występuje
do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia.

6. Uczeń i jego rodzice mają prawo wglądu do dokumentacji szkolnej, na podstawie
której podjęto decyzję o przeniesieniu ucznia do innej szkoły.

7.  W przypadku  ucznia,  który  ukończył  18  lat  i opuszczał  zajęcia  bez
usprawiedliwienia bądź nie rokuje, że ukończy szkołę w danym roku szkolnym, rada
pedagogiczna podejmuje decyzję o skreśleniu go z listy uczniów.
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ROZDZIAŁ 7.
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

§ 78.

1.  Szkoła  zatrudnia  nauczycieli  i pracowników  samorządowych  na  stanowiskach
niepedagogicznych.

2.  Zasady  zatrudniania  nauczycieli  reguluje  ustawa  Karta  Nauczyciela,
a pracowników niepedagogicznych szkoły określają przepisy ustawy o pracownikach
samorządowych oraz ustawa Kodeks pracy.

3.  Kwalifikacje  nauczycieli,  a także  zasady  ich  wynagradzania  określa  minister
właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz pracodawca, a kwalifikacje i zasady
wynagradzania pracowników niepedagogicznych szkoły określają przepisy dotyczące
pracowników samorządowych.

§ 79.

1. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły dyrektor tworzy stanowisko
wicedyrektora.  Dla  wymienionego  stanowiska  kierowniczego  dyrektor  opracowuje
szczegółowy przydział czynności, uprawnień i odpowiedzialności.

2.  W sytuacji,  gdy  dyrektor  nie  może  pełnić  obowiązków  służbowych,  zakres
zastępstwa  wicedyrektora  rozciąga  się  na  wszystkie  zadania  i kompetencje
dyrektora.

§ 80.

1.  Zadaniem  nauczyciela  jest  prowadzenie  pracy  dydaktyczno-wychowawczej
i opiekuńczej z pełną odpowiedzialnością za jej jakość i wyniki.

2. Do obowiązków nauczyciela należy w szczególności:

1)  odpowiedzialność  za  bezpieczeństwo  uczniów podczas  zajęć  organizowanych
przez szkołę;

2) prawidłowa organizacja procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej
wiedzy  merytorycznej  i metodycznej  do  pełnej  realizacji  podstawy  programowej
danego przedmiotu, wybór optymalnych form organizacyjnych i metod nauczania;

3)  dbanie  o kształtowanie  u uczniów  postaw  moralnych  i obywatelskich  zgodnie
z ideą  demokracji,  pokoju  i przyjaźni  między  ludźmi  różnych  narodów,  ras
i światopoglądów;

4)  tworzenie  własnego  warsztatu  pracy  dydaktycznej,  udział  w gromadzeniu
niezbędnych środków dydaktycznych (zgłaszanie dyrekcji zapotrzebowania, pomoc
w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt szkolny;

5) dostosowanie wymagań edukacyjnych z nauczanego przedmiotu  do
indywidualnych  potrzeb  psychofizycznych  i edukacyjnych  ucznia,  u którego
stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu
się  potwierdzone  opinią  poradni  psychologiczno-pedagogicznej,  w tym  poradni
specjalistycznej;
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6)  wspieranie  rozwoju  psychofizycznego  uczniów,  ich  zdolności  i zainteresowań,
m.in.  poprzez  pomoc  w rozwijaniu  szczególnych  uzdolnień  i zainteresowań:
przygotowanie do udziału w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach;

7)  udzielanie  pomocy  w przezwyciężaniu  niepowodzeń  szkolnych  uczniów,
rozpoznanie możliwości i potrzeb ucznia w porozumieniu z wychowawcą;

8)  przestrzeganie  zapisów  Procedury  organizowania  udzielania  pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 4;

9)  udział  w zebraniach  organizowanych  przez  wychowawcę  oddziału  celem
omawiania  spraw związanych  z organizacją,  koordynacją  i świadczeniem pomocy
psychologiczno-pedagogicznej jego wychowankom;

10)  bezstronne,  rzetelne,  systematyczne  i sprawiedliwe  ocenianie  wiedzy
i umiejętności uczniów, ujawnianie i uzasadnianie oceny;

11)  informowanie  rodziców  o zagrożeniu  oceną  niedostateczną  według  formy
ustalonej w Ocenianiu Wewnątrzszkolnym;

12) współpraca z wychowawcą i samorządem klasowym;

13) indywidualne kontakty z rodzicami uczniów;

14)  aktywny  udział  we  wszystkich  zebraniach  rady  pedagogicznej  i uczestnictwo
w konferencjach metodycznych oraz innych formach doskonalenia organizowanych
przez  ODN,  OKE  lub  inne  instytucje  w porozumieniu  z dyrekcją  szkoły,  zgodnie
z wewnątrzszkolnym planem doskonalenia;

15) przestrzeganie dyscypliny pracy;

16) prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej;

17) przestrzeganie tajemnicy służbowej;

18)  przestrzeganie  zasad  współżycia  społecznego  i dbanie  o właściwe  relacje
pracownicze;

19)  dokonanie  wyboru  podręczników  i programu  nauczania  lub  opracowanie
własnego programu nauczania;

20)  w miarę  możliwości  wprowadzanie  do  procesu  nauczania  innowacji
pedagogicznych;

21)  służenie  pomocą  nauczycielom  rozpoczynającym  pracę  pedagogiczną  oraz
studentom odbywającym praktyki pedagogiczne.

3. W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel
obowiązany jest realizować:

1)  zajęcia  dydaktyczne,  wychowawcze  i opiekuńcze  prowadzone  bezpośrednio
z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym przepisami
dla danego stanowiska;

2)  inne zajęcia  i czynności  wynikające z zadań statutowych  szkoły,  w tym zajęcia
opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów;

3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem
i doskonaleniem zawodowym.

4. Nauczyciel jest obowiązany prowadzić właściwą dokumentację.
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§ 81.

Nauczyciel ma w szczególności prawo do:

1)  zapewnienia  podstawowych  warunków  do  realizacji  zadań  dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych;

2) wynagrodzenia za wykonywaną prace określonego w Ustawie-Karta Nauczyciela;

3) ustalenia innego niż pięciodniowego tygodnia pracy w przypadku dokształcania
się;

4)  wykonywania  ważnych  społecznie  zadań,  jeżeli  wynika  to  z organizacji  pracy
szkoły;

5) nagród jubileuszowych za wieloletnią pracę (określa Karta Nauczyciela);

6) dodatkowego wynagrodzenia rocznego na zasadach i w wysokości określonych
w Ustawie o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery
budżetowej;

7) nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze:

a) Nagrody Ministra Edukacji Narodowej,

b) Nagrody Kuratora Oświaty,

c) Nagrody Prezydenta Miasta,

d) nagrody Dyrektora Szkoły,

e) odznaczenia Medalem Komisji Edukacji Narodowej;

8) udziału w różnych formach doskonalenia zawodowego;

9)  zdobywania  stopni  awansu  zawodowego;  szczegółowe  warunki  zdobywania
stopni awansu zawodowego określają: Karta Nauczyciela oraz rozporządzenie MEN
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;

10)  świadczenia  urlopowego  w wysokości  odpisu  podstawowego,  o którym  mowa
w przepisach  o zakładowym  funduszu  świadczeń  socjalnych,  ustalonego
proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym
roku szkolnym.

§ 82.

1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.

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

1)  tworzenie  warunków wspomagających  rozwój  ucznia,  proces jego  uczenia  się
oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie;

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów.

3. Wychowawca realizuje zadania, w szczególności poprzez:
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1)  bliższe  poznanie  uczniów,  ich  zdrowia,  cech  osobowościowych,  warunków
rodzinnych i bytowych, ich potrzeb i oczekiwań;

2) tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny
i  psychiczny, opiekę  wychowawczą  oraz  atmosferę  bezpieczeństwa i zaufania;

3)  wdrażanie  uczniów  do  współpracy  i współdziałania  z nauczycielami
i wychowawcą;

4) czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie;

5)  utrzymywanie  systematycznego  kontaktu  z zespołem  nauczycieli  uczących
w danym  oddziale  w celu  ustalenia  zróżnicowanych  wymagań  wobec  uczniów
i sposobu udzielania im pomocy w nauce;

6)  motywowanie  uczniów  do  zdobywania  wiedzy  i umiejętności,  wdrażanie
efektywnych technik uczenia się;

7)  wdrażanie  uczniów  do  wysiłku,  rzetelnej  pracy,  cierpliwości,  pokonywania
trudności, odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego
i efektywnego organizowania sobie pracy;

8)  monitorowanie  wyników  w nauce:  zwracanie  szczególnej  uwagi  zarówno
na uczniów  szczególnie  uzdolnionych,  jak  i na  tych,  którzy  przejawiają  trudności
i niepowodzenia w nauce;

9) analizowanie wspólnie z wychowankami, samorządem klasowym, nauczycielami
i rodzicami przyczyn niepowodzeń uczniów w nauce;

10) pobudzanie dobrze i średnio uczących się do dalszego podnoszenia wyników
w nauce;

11) czuwanie nad regularnym uczęszczaniem uczniów na zajęcia lekcyjne, badanie
przyczyn opuszczania przez wychowanków zajęć szkolnych;

12) udzielanie wskazówek i pomocy tym, którzy (z przyczyn obiektywnych) opuścili
znaczną ilość zajęć szkolnych i mają trudności w uzupełnieniu materiału; 

13) realizację planu zajęć z wychowawcą;

14)  wdrażanie  wychowanków  do  społecznego  działania  oraz  kształtowania
właściwych postaw moralnych;

15)  kształtowanie  właściwych  stosunków  między  uczniami:  życzliwości,
współdziałania, wzajemnej pomocy, koleżeństwa i przyjaźni, odpowiedzialności;

16)  podejmowanie  działań  umożliwiających  pożyteczne  i wartościowe  spędzanie
czasu  wolnego,  pobudzanie  do  różnorodnej  działalności  i aktywności  sprzyjającej
wzbogacaniu osobowości;

17) tworzenie warunków umożliwiających uczniom odkrywanie i rozwijanie
pozytywnych stron ich osobowości;

18) wdrażanie  uczniów do  dbania o  zdrowie,  higienę  osobistą  i  psychiczną,
o stan  higieniczny  otoczenia  oraz do  przestrzegania  zasad  bezpieczeństwa
w szkole i poza szkołą;

19)  współpraca  z pielęgniarką,  pedagogiem,  psychologiem  i innymi  specjalistami
świadczącymi  pomoc  w rozpoznawaniu  potrzeb  i trudności,  także  zdrowotnych;
organizacja form pomocy;
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20)  udzielanie  pomocy,  rad  i wskazówek  uczniom  znajdującym  się  w trudnych
sytuacjach życiowych.

4.  W zakresie  organizacji  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  uczniom
powierzonej klasy, do obowiązków wychowawcy należy:

1)  przeanalizowanie  dostarczonych  przez  rodziców  opinii  i orzeczeń  z poradni
psychologiczno-pedagogicznej  i wszczęcie  postępowania  zgodnie  z Procedurą
organizowania  udzielania  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  w  Szkole
Podstawowej nr 4;

2) przyjmowanie uwag i opinii  nauczycieli  pracujących z daną klasą o specjalnych
potrzebach edukacyjnych uczniów;

3) zdobycie rzetelnej wiedzy o uczniu i jego środowisku;

4) określenie specjalnych potrzeb ucznia samodzielnie lub we współpracy z grupą
nauczycieli prowadzących zajęcia w klasie;

5)  w przypadku  stwierdzenia,  że  uczeń  wymaga  pomocy  psychologiczno-
pedagogicznej  wszczęcie  postępowania  zgodnie  z Procedurą  organizowania
udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 4;

6)  złożenia  wniosku  do  dyrektora  szkoły  o uruchomienie  sformalizowanej  formy
pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi (w ramach form pomocy możliwych
do uruchomienia w szkole);

7) poinformowanie pisemne rodziców o zalecanych formach pomocy dziecku;

8)  informowanie  rodziców  i innych  nauczycieli  o efektywności  pomocy
psychologiczno-pedagogicznej i postępach ucznia;

9) angażowanie rodziców w działania pomocowe swoim dzieciom;

10)  prowadzenie  dokumentacji  rejestrującej  podejmowane  działania  w zakresie
organizacji  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  uczniom  swojej  klasy  zgodnie
z zapisami w statucie;

11) stałe kontaktowanie się z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w klasie, w celu
ewentualnego  wprowadzenia  zmian  w oddziaływaniach  pedagogicznych
i psychologicznych;

12)  prowadzenie  działań  służących  wszechstronnemu  rozwojowi  ucznia  w sferze
emocjonalnej i behawioralnej;

13)  udzielanie  doraźnej  pomocy  uczniom  w sytuacjach  kryzysowych
z wykorzystaniem zasobów ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji
pomocowych.

5.  Wychowawca ustala  ocenę zachowania swoich  wychowanków po zasięgnięciu
opinii ucznia, jego kolegów i nauczycieli.

6. Wychowawca wnioskuje w sprawie przyznawania nagród i udzielania kar.

7.  Wychowawca  zobowiązany  jest  do  wykonywania  czynności  administracyjnych
dotyczących danego oddziału.

§ 83.
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1.  W szkole  zatrudnieni  są:  pedagog,  psycholog,  logopeda,  doradca  zawodowy
oraz inni  specjaliści,  m.in.  prowadzący  zajęcia  rewalidacyjne,  w tym  terapeuta
integracji sensorycznej, terapeuta pedagogiczny.

2.  Do  zadań  pedagoga  i psychologa należy  pomoc  wychowawcom  klas,
a w szczególności: 

1)  rozpoznawanie  indywidualnych  potrzeb  uczniów  oraz  analizowanie  przyczyn
niepowodzeń szkolnych;

2)  określanie  form  i sposobów  udzielania  uczniom,  w tym  uczniom  z wybitnymi
uzdolnieniami,  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej,  odpowiednio
do rozpoznanych potrzeb;

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

4)  podejmowanie  działań  wychowawczych  i profilaktycznych  wynikających
z programu  wychowawczo-profilaktycznego  szkoły  w stosunku  do  uczniów,
z udziałem rodziców i nauczycieli;

5)  wspieranie  działań  wychowawczych  i opiekuńczych  nauczycieli,  wynikających
z programu wychowawczo-profilaktycznego;

6) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów,
rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia;

7)  działanie  na  rzecz  zorganizowania  opieki  i pomocy  materialnej  uczniom
znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;

8)  udzielanie  różnych  form  pomocy  psychologicznej  i pedagogicznej  uczniom
realizującym indywidualny program lub tok nauki;

9)  współdziałanie  w opracowaniu  programu  wychowawczo-profilaktycznego  szkoły
i jego ewaluacji;

10) organizowanie różnych form terapii uczniom niedostosowanym społecznie;

11)  współdziałanie  z Poradnią  Psychologiczno-Pedagogiczną  w Ostrołęce
i poradniami specjalistycznymi, kierując do nich wszystkich potrzebujących;

12)  współdziałanie  z instytucjami,  organizacjami  i stowarzyszeniami  opiekuńczo-
wychowawczymi.

3. Do zadań logopedy należy w szczególności: 

1) przeprowadzenie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym
mowy głośnej i pisma;

2)  diagnozowanie  logopedyczne  oraz  –  odpowiednio  do  jego  wyników  –
organizowanie pomocy logopedycznej;

3)  prowadzenie  terapii  logopedycznej  indywidualnej  i w  grupach  dzieci,  u których
stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej i pisma;

4)  organizowanie  pomocy  logopedycznej  dla  dzieci  z trudnościami  w czytaniu
i pisaniu,  przy  ścisłej  współpracy  z pedagogami  i nauczycielami  prowadzącymi
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;

5)  organizowanie  i prowadzenie  różnych  form  pomocy  psychologiczno-
pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
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6) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń
komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia;

7)  współdziałanie  w opracowaniu  programu  wychowawczo-profilaktycznego  szkoły
i jego ewaluacji;

8)  wspieranie działań wychowawczych  i profilaktycznych  nauczycieli,  wynikających
z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.

4. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:

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

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

3)  prowadzenie  zajęć  związanych  z wyborem  kierunku  kształcenia  i zawodu
z uwzględnieniem  rozpoznanych  mocnych  stron,  predyspozycji,  zainteresowań
i uzdolnień uczniów;

4)  koordynowanie  działalności  informacyjno-doradczej  prowadzonej  przez  szkołę
i placówkę;

5)  współpraca z innymi  nauczycielami  w tworzeniu  i zapewnieniu ciągłości  działań
w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

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

5. W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole lub placówce dyrektor szkoły
lub  placówki  wyznacza  nauczyciela,  wychowawcę  grupy  wychowawczej
lub specjalistę realizującego zadania, o których mowa w ust. 1.

6. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:

1)  prowadzenie  badań  diagnostycznych  uczniów  z zaburzeniami  i odchyleniami
rozwojowymi  lub  specyficznymi  trudnościami  w uczeniu  się  w celu rozpoznawania
trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych;

2)  rozpoznawanie  przyczyn  utrudniających  uczniom aktywne  i pełne  uczestnictwo
w życiu przedszkola, szkoły i placówki;

3) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych lub innych zajęć o charakterze
terapeutycznym;

4)  podejmowanie  działań  profilaktycznych  zapobiegających  niepowodzeniom
edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów;

5) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów
w:

a)  rozpoznawaniu  indywidualnych  potrzeb  rozwojowych  i edukacyjnych  oraz
możliwości  psychofizycznych  uczniów  w celu  określenia  mocnych  stron,
predyspozycji,  zainteresowań  i uzdolnień  uczniów  oraz  przyczyn  niepowodzeń
edukacyjnych  lub  trudności  w funkcjonowaniu  uczniów,  w tym  barier  i ograniczeń
utrudniających  funkcjonowanie  ucznia  i jego  uczestnictwo  w życiu  przedszkola,
szkoły i placówki,

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
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7. Do zadań nauczyciela wspomagającego należy w szczególności: 

1) prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami zajęć edukacyjnych oraz wspólne
z innymi nauczycielami, specjalistami i wychowawcami realizowanie zintegrowanych
działań i zajęć określonych w programie; 

2)  prowadzenie  wspólnie  z innymi  nauczycielami,  specjalistami  i wychowawcami
pracy wychowawczej z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie
oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym; 

3) uczestniczenie w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez innych nauczycieli
oraz  w zintegrowanych  działaniach  i zajęciach,  określonych  w programie,
realizowanych przez nauczycieli, specjalistów i wychowawców grup wychowawczych;

4)  udzielanie  pomocy  nauczycielom  prowadzącym  zajęcia  edukacyjne
oraz nauczycielom,  specjalistom  i wychowawcom  realizującym  zintegrowane
działania i zajęcia, określone w programie, w doborze form i metod pracy z uczniami
niepełnosprawnymi,  niedostosowanymi  społecznie  oraz zagrożonymi
niedostosowaniem społecznym.

§ 84.

1.  Nauczyciele  prowadzący  zajęcia  w  danym  oddziale  tworzą  zespół  klasowy,
którego  zadaniem  jest  w  szczególności  ustalenie  szkolnego  zestawu  programów
nauczania  i szkolnego  zestawu  podręczników  dla  danego  oddziału  oraz  jego
modyfikowanie w miarę potrzeb.

2.  Dyrektor szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub
inne zespoły problemowo-zadaniowe.

3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący lub koordynator powołany przez dyrektora
na wniosek zespołu.

4. Zespół może mieć charakter stały lub doraźny.

5. Zespół realizuje przydzielone zadania według opracowanego na dany rok szkolny
planu pracy lub harmonogramu.

6.  Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż trzy razy
w roku szkolnym. Spotkania zespołu są protokołowane.

7. Za dokumentowanie pracy zespołu odpowiada przewodniczący lub koordynator.

8.  Przewodniczący  lub  koordynator  zespołu  opracowuje  sprawozdania  z  pracy
po  każdym  okresie  nauki  i  przedstawiają  wnioski  do  dalszej  pracy
na podsumowujących zebraniach rady pedagogicznej.

9.  Zespół  ma  prawo  wypracować  wewnętrzne  zasady  współpracy,  organizacji
spotkań,  komunikowania  się,  podziału  ról  i  obowiązków,  monitorowania  działań
i ewaluacji pracy własnej. 

§ 85.

1. Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w szkole  są
pracownikami  samorządowymi  i podlegają  regulacjom  ustawy  o pracownikach
samorządowych.
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2.  Pracownik  zatrudniony  w szkole  zobowiązany  jest  przestrzegać  szczegółowy
zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku.

3.  Przyjęcie  szczegółowego  zakresu  obowiązków  jest  potwierdzane  podpisem
pracownika.

4.  Do  podstawowych  obowiązków  pracownika  samorządowego  należy
w szczególności:

1) przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa;

2) wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;

3)  udzielanie  informacji  organom,  instytucjom  i osobom  fizycznym
oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki,  w której
pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania;

4) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;

5)  zachowanie  uprzejmości  i życzliwości  w kontaktach  z obywatelami,
zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami;

6) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;

7) stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;

8) sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego;

9)  złożenie  oświadczenia  przez  pracowników  na  stanowiskach  urzędniczych
o prowadzeniu działalności gospodarczej, zgodnie z wymogami ustawy;

10) złożenie przez pracownika na stanowiskach urzędniczych, na życzenie dyrektora
szkoły, oświadczenia o stanie majątkowym.

§ 86.

W szkole tworzy się następujące stanowiska administracyjne:

1) kierownik gospodarczy;

2) główny księgowy;

3) specjalista;

4) sekretarz szkoły;

5) pomoc administracyjna;

6) pielęgniarka;

7) intendent.

§ 87.

W szkole tworzy się następujące stanowiska obsługi:

1) woźny;

2) sprzątaczka;

3) szatniarz;

4) kucharz;
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5) pomoc kuchenna;

6) pomoc nauczyciela;

7) pomoc techniczna;

8) konserwator.

§ 88.

Zakresy  obowiązków  na  poszczególnych  stanowiskach  pracy  ujęte  są
w Regulaminie organizacyjnym Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrołęce.

§ 89.

1. W Szkole Podstawowej nr 4 w Ostrołęce obowiązuje Regulamin pracy ustalony
przez  dyrektora  szkoły  w uzgodnieniu  ze  związkami  zawodowymi  działającymi
w placówce.

2.  Każdy  pracownik  szkoły  jest  obowiązany  znać  i przestrzegać  postanowień
zawartych w Regulaminie pracy.

3.  Fakt  zapoznania  się  z Regulaminem  pracy  pracownik  szkoły  potwierdza
własnoręcznym podpisem.

§ 90.

W  szkole  mogą  działać,  zgodnie  ze  swoimi  statutami  i obowiązującymi  w tym
względzie  przepisami  prawnymi,  związki  zawodowe  zrzeszające  nauczycieli
lub innych pracowników szkoły.

ROZDZIAŁ 8.
OCENIANIE WEWENĄTRZSZKOLNE

§ 91.

1. Ocenianie Wewnątrzszkolne określa warunki  i sposób oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów w Szkole Podstawowej nr 4 w Ostrołęce.

2. Zasady oceniania z religii i etyki określają odrębne przepisy.

3. Ilekroć w Ocenianiu Wewnątrzszkolnym jest mowa o specyficznych trudnościach
w uczeniu  się,  należy  przez  to  rozumieć  trudności  w uczeniu  się  odnoszące  się
do uczniów  w normie  intelektualnej,  którzy  mają  trudności  w przyswajaniu  treści
nauczania,  wynikające ze specyfiki  ich funkcjonowania  percepcyjno-motorycznego
i poznawczego, nieuwarunkowane schorzeniami neurologicznymi.

§ 92.

1. Ocenianiu podlegają:
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1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;

2) zachowanie ucznia.

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

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

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

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy,
nauczycieli  oraz  uczniów danej  klasy  stopnia  respektowania  przez  ucznia  zasad
współżycia  społecznego  i norm  etycznych  oraz  obowiązków  ucznia  określonych
w Statucie Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrołęce.

§ 93.

1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

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

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

3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;

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

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

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

2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

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

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

3)  ocenianie  bieżące  i ustalanie  śródrocznych  ocen  klasyfikacyjnych
z obowiązkowych  i dodatkowych  zajęć  edukacyjnych  oraz  śródrocznej  oceny
klasyfikacyjnej zachowania;

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
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6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen
klasyfikacyjnych  z obowiązkowych  i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej
oceny klasyfikacyjnej zachowania;

7)  ustalanie  warunków i sposobu  przekazywania  rodzicom (prawnym  opiekunom)
informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce;

8) ocenianie uczniów z religii odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 94.

1.  Nauczyciele  na  początku  każdego  roku  szkolnego  informują  uczniów oraz  ich
rodziców (prawnych opiekunów) o:

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

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

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

2.  Informacja  potwierdzająca  spełnienie  postanowień  zawartych  w §  94  ust.1
powinna  zostać  zapisana  w dzienniku  lekcyjnym  jako  temat  pierwszych  zajęć
przedmiotowych.

3. Wychowawcy na początku każdego roku szkolnego informują rodziców (prawnych
opiekunów)  uczniów  o tym,  że  ocenianie  przedmiotowe  zawierające  wymagania
edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen
klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,  znajdują się
w bibliotece  szkolnej  oraz  u nauczycieli  prowadzących  poszczególne  zajęcia.
Dokumenty te są udostępniane rodzicom(prawnym opiekunom).

4.  Informacja  potwierdzająca  spełnienie  powyższego  wymagania  musi  zostać
potwierdzona podpisem przez Radę Oddziałową Rodziców pod notatką z pierwszego
zebrania z rodzicami.

§ 95.

1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz
ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;

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

3) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

2. Informacja potwierdzająca spełnienie powyższego wymagania zostaje zapisana
w dzienniku lekcyjnym jako temat pierwszych zajęć z wychowawcą.

3.  Informacja  potwierdzająca  spełnienie  powyższego  wymagania  musi  zostać
udokumentowana złożeniem podpisu przez Radę Oddziałową Rodziców pod notatką
z pierwszego zebrania z rodzicami.
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§ 96.

1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:

1) bieżące;

2) klasyfikacyjne:

a) śródroczne i roczne,

b) końcowe.

2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).

3. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób ustny lub pisemny. 

4. Uzasadnienie powinno odnosić się do stopnia spełnienia przez ucznia wymagań
programowych,  z uwzględnieniem,  w przypadku  oceny  śródrocznej  i rocznej,
dodatkowych  kryteriów  oceniania,  tj.  wysiłku  i stopnia  zaangażowania  ucznia
w proces uczenia się, systematyczności pracy, przygotowania się do zajęć.

5. Nauczyciel udostępnia do wglądu uczniom i ich rodzicom (prawnym opiekunom)
sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inną dokumentację dotyczącą
oceniania ucznia. Ww. prace nauczyciele poszczególnych przedmiotów przechowują
do 31 sierpnia danego roku szkolnego.

6.  Rodzice  (prawni  opiekunowie)  są  regularnie  informowani  o przebiegu  procesu
nauczania i wychowania:

1) drogą elektroniczną za pośrednictwem e-dziennika lub poprzez zapisy w zeszycie
do korespondencji;

2) podczas zebrań rodzicielskich;

3) podczas indywidualnych rozmów (kontakt osobisty lub telefoniczny).

§ 97.

1.  Nauczyciel  indywidualizuje  pracę  z uczniem  na  obowiązkowych  i dodatkowych
zajęciach  edukacyjnych,  odpowiednio  do  potrzeb  rozwojowych  i edukacyjnych
oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

2.  Nauczyciel  dostosowuje  wymagania  edukacyjne,  niezbędne  do  uzyskania
poszczególnych  śródrocznych  i rocznych  ocen  klasyfikacyjnych  z obowiązkowych
i dodatkowych  zajęć  edukacyjnych,  wynikających  z realizowanego  przez  siebie
programu  nauczania  do  indywidualnych  potrzeb  rozwojowych  i edukacyjnych
oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

1)  posiadającego  orzeczenie  o potrzebie  kształcenia  specjalnego  -  na  podstawie
tego  orzeczenia  oraz  ustaleń  zawartych  w indywidualnym  programie  edukacyjno-
terapeutycznym,  opracowanym  dla  ucznia  na  podstawie  przepisów  w sprawie
warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci  i młodzieży z
niepełnosprawnością oraz niedostosowanych społecznie albo przepisów w sprawie
warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci  i młodzieży z
niepełnosprawnością oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych oddziałach;

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie
tego orzeczenia;
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3)  posiadającego  opinię  poradni  psychologiczno-pedagogicznej,  w tym  poradni
specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni
psychologiczno-pedagogicznej,  w tym  poradni  specjalistycznej  -  na  podstawie  tej
opinii;

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1-3, który objęty jest
pomocą  psychologiczno-pedagogiczną  w szkole  -  na  podstawie  rozpoznania
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości
psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów. 

§ 98.

1. Przy ustalaniu oceny  z wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki i zajęć
artystycznych należy  w szczególności  brać  pod  uwagę  wysiłek  wkładany  przez
ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

2. Zajęcia z wychowania do życia w rodzinie nie podlegają ocenie i nie mają wpływu
na  promocję  ucznia  do  klasy  programowo  wyższej  ani  na  ukończenie  szkoły.
W dokumentacji  przebiegu nauczania z  wychowania  do życia  w rodzinie  wpisuje
się  określenie „uczestniczył”/„nie uczestniczył”.

§ 99.

1.  Dyrektor  szkoły zwalnia  ucznia z wykonywania  określonych ćwiczeń fizycznych
na  zajęciach  wychowania  fizycznego,  na  podstawie  opinii  o ograniczonych
możliwościach  wykonywania  przez  ucznia  tych  ćwiczeń  wydanej  przez  lekarza,
na czas określony w tej opinii.

2.  Dyrektor  szkoły  zwalnia  ucznia  z realizacji  zajęć  wychowania  fizycznego
lub informatyki na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych
zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

3.  Jeżeli  okres  zwolnienia  ucznia  z realizacji  zajęć,  o których  mowa  w ust.  2,
uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji
przebiegu  nauczania  zamiast  oceny  klasyfikacyjnej  wpisuje  się  „zwolniony”  albo
„zwolniona”.

§ 100.

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

§ 101.

Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych  ma na celu monitorowanie pracy ucznia
oraz  przekazywanie  uczniowi  informacji  o jego  osiągnięciach  edukacyjnych
pomagających  w uczeniu  się,  poprzez  wskazanie,  co  uczeń  robi  dobrze,  co  i jak
wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.
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§ 102.

1.  W procesie  sprawdzania  i oceniania  osiągnięć  szkolnych  uczniów  stosuje  się
różnorodne formy, metody, techniki właściwe dla danego przedmiotu.

2. W Szkole Podstawowej nr 4 w Ostrołęce ustala się oceny bieżące wg następującej
skali:

1) stopień celujący – 6;

2) stopień bardzo dobry – 5;

3) stopień dobry – 4;

4) stopień dostateczny – 3;

5) stopień dopuszczający – 2;

6) stopień niedostateczny – 1.

3. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których
mowa w ust. 2 pkt 1-5.

4. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa
w ust. 2 pkt. 6.

5. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny obejmują: 

1)  na  ocenę  celującą  –  pełny  zakres  wiadomości  i umiejętności  określonych
w podstawie  programowej,  także  trudniejszych  i złożonych,  mających  charakter
problemowy, twórczy, wymagających korzystania z różnych źródeł wiedzy;

2)  na  ocenę  bardzo  dobrą  –  wiadomości  i umiejętności  określone  w podstawie
programowej,  także  trudne,  złożone  i nietypowe,  przy  wykazywaniu  się  którymi
dopuszcza się niewielkie braki; 

3)  na ocenę dobrą – wiadomości  i umiejętności  nieco trudniejsze, złożone i mniej
typowe, przydatne, ale nie niezbędne do dalszej edukacji;

4) na ocenę dostateczną – wiadomości i umiejętności, które są stosunkowo łatwe do
opanowania, całkowicie niezbędne do dalszej nauki, bezpośrednio użyteczne w życiu
codziennym i ewentualnej pracy zawodowej;

5) na ocenę dopuszczającą - wiadomości i umiejętności łatwe dla ucznia, niezbędne
w dalszej  edukacji  i użyteczne w życiu;  dopuszcza się pewne braki  w opanowaniu
wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej.

5a. Dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „-” przy ocenie bieżącej.

6.  Oceny  prac  pisemnych  są  wystawiane  z uwzględnieniem  następującej  skali
procentowej:

1) 100 % (z uwzględnieniem zadań o podwyższonym stopniu trudności) - stopień 
celujący;

2) 99 % - 90%- stopień bardzo dobry;

3) 89 % - 70 % - stopień dobry;

4) 69 % - 50 % - stopień dostateczny;

5) 49 % - 30 % - stopień dopuszczający;
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6) poniżej 30% - stopień niedostateczny.

7.  Oceny  bieżące  z zajęć  edukacyjnych  dla  uczniów  z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu umiarkowanym są ocenami opisowymi.

8.  Na  lekcjach  może  być  stosowany  inny  niż  stopniowy  system  oceniania  form
aktywności ucznia, tzn. plusy (+) i minusy (-). 

9. Aktywność na lekcji jest nagradzana plusami (+). Za trzy zgromadzone plusy (+)
uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą.

10. Brak pracy domowej lub inne nieprzygotowanie do lekcji nauczyciel odnotowuje
minusem (-). Trzy zgromadzone minusy  skutkują cząstkową oceną niedostateczną.

11.  Minimalna  liczba  ocen  cząstkowych  w ciągu  danego  półrocza,  na  podstawie
których wystawia się ocenę klasyfikacyjną, to cztery oceny.

§ 103.

1. Prace domowe uczniowie mają obowiązek wykonywać systematycznie. 

2. Brakującą pracę domową uczeń powinien uzupełnić na kolejną lekcję.

3.  Brak  pracy  domowej  lub  innego  przygotowania  do  lekcji  usprawiedliwia
nieobecność na poprzednich zajęciach. 

§ 104.

1. Uczeń ma prawo do poprawienia oceny cząstkowej w terminie do dwóch tygodni
od jej wystawienia. Ocenę można poprawić jeden raz.

2. uchylono.

§ 105.

1.  Kartkówki  z aktualnie  omawianego  materiału  (do  trzech  lekcji)  nie  muszą  być
wcześniej zapowiadane.

2.  Terminy pisemnych sprawdzianów wiadomości  (obejmujących materiał  z więcej
niż trzech lekcji) podawane są z tygodniowym wyprzedzeniem.

3. Po poinformowaniu klasy, termin ten zapisuje się w e–dzienniku

4.  Jeżeli  sprawdzian nie  odbędzie się  w ustalonym terminie,  nauczyciel  uzgadnia
z uczniami nowy termin, już bez tygodniowego wyprzedzenia.

5. W ciągu dnia może się odbyć tylko jeden sprawdzian pisemny.

6. Sprawdziany pisemne są obowiązkowe.

7. Jeżeli uczeń nie napisał sprawdzianu z całą klasą, jest zobowiązany to uczynić
w terminie ustalonym z nauczycielem, nie później jednak niż w ciągu dwóch tygodni.

8.  Sprawdziany  powinny  być  sprawdzone  i ocenione  w ciągu  14  dni,  a kartkówki
w ciągu 7 dni od ich napisania przez uczniów.

9. Oceny ze sprawdzianów wstawiane są do dziennika kolorem czerwonym.
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§ 105a.

W sytuacji, gdy prawo oświatowe dopuszcza możliwość lub nakłada obowiązek 
realizacji zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość:

1) monitorowanie postępów uczniów, weryfikowanie wiedzy i umiejętności uczniów 
oraz wystawianie ocen bieżących odbywa się na podstawie:

a) prac uczniów przesyłanych nauczycielowi przez uczniów lub rodziców za 
pośrednictwem internetu,

b) zdjęć dokumentujących wykonanie zadania przesyłanych nauczycielowi przez 
uczniów lub rodziców za pośrednictwem internetu,

c) wyników uzyskanych na podstawie zadań i ćwiczeń wykonanych na stronach 
internetowych i aplikacjach edukacyjnych, jeśli nauczyciel posiada do nich dostęp,

d) innych form określonych przez nauczyciela i wynikających ze specyfiki zajęć;

2)  informowanie  uczniów oraz  ich  rodziców o  postępach  w  nauce  oraz  ocenach
odbywa się za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

§ 106.

1. Monitorowanie osiągnięć uczniów jest dokonywane przez nauczycieli przedmiotów
w następujący sposób:

1) w klasie pierwszej szkoły podstawowej – test diagnozujący na wstępie i na koniec
roku szkolnego;

2) uchylono

3)  w klasie  trzeciej  szkoły  podstawowej  –  test  diagnozujący  na  koniec  roku
szkolnego;

4) w klasie czwartej szkoły podstawowej – test  diagnozujący na wstępie;

5)  w klasie  szóstej  szkoły  podstawowej  –  test  diagnozujący  na  koniec  roku
szkolnego;

6) w klasie siódmej – egzamin próbny; 

7) w klasie ósmej- egzamin próbny i egzamin zewnętrzny;

8) uchylono

9) uchylono.

2.  W przypadku  przedmiotów  nieobjętych  egzaminem  zewnętrznym  nauczyciele
dokonują  monitorowania  osiągnięć  uczniów  w zakresie  i  w  terminie  wskazanym
przez dyrektora szkoły oraz w sposób właściwy dla specyfiki danego przedmiotu.

3.  Wyniki  monitorowania  osiągnięć  uczniów  przedstawia  się  na  drukach  pt.
„Monitorowanie osiągnięć  uczniów”, które są dostępne na stronie internetowej szkoły
w zakładce Dokumenty do pobrania.

§ 107.

1.  Klasyfikacja  śródroczna  polega  na  okresowym  podsumowaniu  osiągnięć
edukacyjnych  ucznia  z zajęć  edukacyjnych  i zachowania  ucznia  oraz  ustaleniu
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śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania.

2.  Klasyfikacja  śródroczna  ucznia  z niepełnosprawnością  intelektualną  w stopniu
umiarkowanym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych
z zajęć  edukacyjnych,  z uwzględnieniem  ustaleń  zawartych  w indywidualnym
programie  edukacyjno-terapeutycznym,  opracowanym  dla  ucznia  i zachowania
ucznia  oraz  ustaleniu  śródrocznych  ocen  klasyfikacyjnych  z tych  zajęć  (ocena
opisowa) i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania (ocena opisowa).

3. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego,
w terminie określonym przez dyrektora szkoły.

§ 108.

1. Klasyfikacja roczna w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu
osiągnięć  edukacyjnych  z zajęć  edukacyjnych  i zachowania  ucznia  w danym  roku
szkolnym  oraz  ustaleniu  rocznych  ocen  klasyfikacyjnych  z tych  zajęć  (ocena
opisowa)  i rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  zachowania  (ocena  opisowa)
z uwzględnieniem, że:

1)  z obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych  ustala  się  jedną  roczną  ocenę
klasyfikacyjną z tych zajęć;
2) z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną
z tych zajęć.

2.  Klasyfikacja  roczna  ucznia  z niepełnosprawnością  intelektualną  w stopniu
umiarkowanym w klasach I-III  szkoły podstawowej  polega na podsumowaniu jego
osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, z uwzględnieniem ustaleń zawartych
w indywidualnym programie  edukacyjno-terapeutycznym,  opracowanym  dla  ucznia
i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej  rocznej  oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych (ocena opisowa) i rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania (ocena opisowa).

3.  Klasyfikacja  roczna,  począwszy  od  klasy  IV  szkoły  podstawowej,  polega
na  podsumowaniu  osiągnięć  edukacyjnych  ucznia  z zajęć  edukacyjnych
i zachowania  ucznia  w danym  roku  szkolnym  oraz  ustaleniu  rocznych  ocen
klasyfikacyjnych  z tych  zajęć  i rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  zachowania,  według
obowiązującej skali.

4.  Klasyfikacja  roczna  ucznia  z niepełnosprawnością  intelektualną  w stopniu
umiarkowanym,  począwszy  od  klasy  IV  szkoły  podstawowej,  polega
na  podsumowaniu  jego  osiągnięć  edukacyjnych  z zajęć  edukacyjnych,
z uwzględnieniem  ustaleń  zawartych  w indywidualnym  programie  edukacyjno-
terapeutycznym,  opracowanym  dla  ucznia  i zachowania  ucznia  w danym  roku
szkolnym  oraz  ustaleniu  rocznych  ocen  klasyfikacyjnych  z zajęć  edukacyjnych
(ocena opisowa) i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania (ocena opisowa).

§ 109.

1.  Przed  rocznym  klasyfikacyjnym  zebraniem  plenarnym  rady  pedagogicznej
nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy

71



są  obowiązani  poinformować  ucznia  i jego  rodziców  (prawnych  opiekunów)
o przewidywanych  dla  niego  rocznych  ocenach  klasyfikacyjnych  z zajęć
edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

2.  Na  31  dni  przed  rocznym  klasyfikacyjnym  zebraniem  plenarnym  rady
pedagogicznej  nauczyciele  są zobowiązani  do wystawienia w dzienniku lekcyjnym
przewidywanych  ocen  z poszczególnych  zajęć  edukacyjnych,  a wychowawca
w karcie Propozycje ocen zachowania – przewidywanej oceny zachowania.

3.  Przewidywanych  ocen  klasyfikacyjnych  z poszczególnych  zajęć  edukacyjnych
i propozycji  oceny  zachowania  nie  należy  traktować  jako  ostatecznych
i niezmiennych.

4.  Rodziców  informuje  się  o przewidywanych  ocenach  z poszczególnych  zajęć
edukacyjnych  oraz  ocenie  zachowania  drogą  elektroniczną  i w  formie  papierowej
(Karta  przewidywanych  ocen)  podczas  dnia  otwartego,  który  jest  organizowany
na 30 dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej.

5. Podpisane przez rodziców Karty przewidywanych ocen przechowuje wychowawca.

6. W przypadku nieobecności rodziców na zebraniu w dniu otwartym, wychowawcy
przekazują informację o przewidywanych ocenach uczniom (Karta przewidywanych
ocen),  którzy mają obowiązek przekazać je  rodzicom i po podpisaniu przez nich,
w ciągu dwóch dni, zwrócić wychowawcy. 

7.  Nieobecność  rodziców  na  wymienionym  zebraniu  lub  brak  zwrotnych  kart
podpisanych  przez  rodziców  zwalnia  szkołę  z obowiązku  poinformowania
o przewidywanych  rocznych  ocenach  klasyfikacyjnych  z zajęć  edukacyjnych  oraz
o przewidywanej  rocznej ocenie klasyfikacyjnej  zachowania w terminie wskazanym
w statucie  – z uwagi  na nieobecność rodzic winien sam dążyć do zapoznania się
z informacją o przewidywanych ocenach. 

8.  Z powyższym  sposobem  przekazywania  informacji  o przewidywanych  ocenach
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej
zachowania  rodzice  (prawni  opiekunowie)  zostają  zapoznani  podczas pierwszego
zebrania  wychowawcy  z rodzicami  (prawnymi  opiekunami);  fakt  ten  zostaje
poświadczony  podpisem  członka  Rady  Oddziałowej  Rodziców  pod  notatką
z zebrania. 

§ 110.

1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych
ustalają  nauczyciele  prowadzący  poszczególne  obowiązkowe  zajęcia  edukacyjne,
a śródroczną  i roczną  ocenę  klasyfikacyjną  zachowania  -  wychowawca  klasy,
po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

2.  Śródroczne  i roczne  oceny  klasyfikacyjne  z dodatkowych  zajęć  edukacyjnych
ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne.

3. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu
na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

4.  W oddziałach  integracyjnych  śródroczną  i roczną  ocenę  klasyfikacyjną  z zajęć
edukacyjnych  dla  uczniów  posiadających  orzeczenie  o potrzebie  kształcenia
specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu
opinii nauczyciela współorganizującego kształcenie integracyjne.
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§ 111.

1.  Śródroczne  i roczne oraz  końcowe  oceny klasyfikacyjne  z zajęć  edukacyjnych,
począwszy  od  klasy  IV  szkoły  podstawowej,  ustala  się  w stopniach  według
następującej skali:

1) stopień celujący - 6;

2) stopień bardzo dobry - 5;

3) stopień dobry - 4;

4) stopień dostateczny - 3;

5) stopień dopuszczający - 2;

6) stopień niedostateczny - 1.

2. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których
mowa w ust. 1 pkt 1-5.
3. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa
w ust. 1 pkt. 6.
4.  W klasach  I-III  szkoły  podstawowej  śródroczne  i roczne  oceny  klasyfikacyjne
z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.
5. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom
opanowania  przez  ucznia  wiadomości  i umiejętności  z zakresu  wymagań
określonych  w podstawie  programowej  kształcenia  ogólnego  dla  I etapu
edukacyjnego  oraz  wskazuje  potrzeby  rozwojowe  i edukacyjne  ucznia  związane
z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.
6.  Śródroczne  i roczne  oceny  klasyfikacyjne  z zajęć  edukacyjnych  dla  uczniów
z niepełnosprawnością  intelektualną  w stopniu  umiarkowanym  są  ocenami
opisowymi.
7. Przy ocenianiu śródrocznym i rocznym z zajęć edukacyjnych uwzględnia się:

1) ocenianie bieżące stopnia opanowania wiadomości i umiejętności;

2) wysiłek i stopień zaangażowania ucznia w proces uczenia się;

3) systematyczność pracy,

4) przygotowanie do zajęć.

8.  Laureat  konkursu  przedmiotowego  o zasięgu  wojewódzkim
lub  ponadwojewódzkim  oraz  laureat  lub  finalista  ogólnopolskiej  olimpiady
przedmiotowej  otrzymuje  z danych  zajęć  edukacyjnych  celującą  roczną  ocenę
klasyfikacyjną.  Uczeń,  który  tytuł  laureata  konkursu  przedmiotowego  o zasięgu
wojewódzkim  i ponadwojewódzkim  bądź  laureata  lub  finalisty  olimpiady
przedmiotowej  uzyskał  po  ustaleniu  albo  uzyskaniu  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej
z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę
klasyfikacyjną

9.  Oceny  klasyfikacyjne  z zajęć  edukacyjnych  nie  mają  wpływu  na  ocenę
klasyfikacyjną zachowania.
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§ 112.

1.  Śródroczna  i roczna  ocena  klasyfikacyjna  zachowania  uwzględnia
w szczególności:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

3) dbałość o honor i tradycje szkoły;

4) dbałość o piękno mowy ojczystej;

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

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

7) okazywanie szacunku innym osobom.

2.  Śródroczną  i roczną  ocenę  klasyfikacyjną  zachowania,  począwszy  od  klasy
IV szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali:

1) wzorowe;

2) bardzo dobre;

3) dobre;

4) poprawne;

5) nieodpowiednie;

6) naganne.

3.  W klasach  I-III  szkoły  podstawowej  śródroczne  i roczne  oceny  klasyfikacyjne
zachowania są ocenami opisowymi.

4.  Śródroczne  i roczne  oceny  klasyfikacyjne  zachowania  dla  uczniów
z niepełnosprawnością  intelektualną  w stopniu  umiarkowanym  są  ocenami
opisowymi.

5.  Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej  zachowania ucznia,  u którego stwierdzono
zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, uwzględnia się wpływ stwierdzonych zaburzeń
lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego  albo  indywidualnego  nauczania  lub  opinii  poradni  psychologiczno-
pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

6. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

§ 113.

1. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy, biorąc pod uwagę: 

1) samoocenę ucznia;

2) opinię nauczycieli uczących w danej klasie;

3) uwagi innych nauczycieli i pracowników szkoły;

4) ocenę wzajemną uczniów danego oddziału;
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5) spostrzeżenia zapisane w dzienniku elektronicznym (Widok dziennika; Notatki –
uwagi o uczniach). 

2.  W ocenie  zachowania  ucznia  wychowawca  uwzględnia  m.in.  fazę  rozwoju
psychicznego  i emocjonalnego  właściwego  dla  jego  okresu  rozwojowego
oraz uwarunkowania rozwoju społecznego, np. sytuację domową ucznia.

3.  Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej  zachowania ucznia,  u którego stwierdzono
zaburzenia  lub  inne  dysfunkcje  rozwojowe  uwzględnia  się  wpływ  tych  zaburzeń
lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

4. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia uwzględnia się wszystkie
szczegółowe kryteria zachowania i traktuje je równoważnie.

5. W ocenianiu zachowania, jako wyjściową, przyjmuje się ocenę dobrą.

6.  Wychowawca,  ustalając  ocenę  zachowania,  posługuje  się  drukiem  „Ocena
zachowania”,  który  jest  dostępny  na  stronie  internetowej  szkoły  w zakładce
Dokumenty do pobrania.

§ 114.

Ocena zachowania uwzględnia w szczególności:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia:

a) wywiązywanie się z zadań powierzonych przez szkołę,

b) systematyczne i punktualne uczęszczanie na lekcje i inne zajęcia pozalekcyjne,
w szczególności  na  zajęcia  przydzielone  w ramach  pomocy  psychologiczno  -
pedagogicznej,

c)  sumienne  i systematyczne  przygotowywanie  się  do  lekcji,  odrabianie  prac
domowych,

d)  usprawiedliwianie  nieobecności  i spóźnień,  w tym  na  zajęciach  dodatkowych
u nauczyciela prowadzącego,

e) zmiana obuwia;

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej:

a) reagowanie na wszelkie przejawy zła i nietolerancji,

b) pomoc słabszym w nauce i trudnych sytuacjach życiowych,

c) troska o mienie szkoły- sprzęt szkolny i pomoce naukowe,

d) poszanowanie rzeczy własnych i kolegów,

e) dbałość o ład, porządek i estetykę klasy, korytarzy szkolnych i otoczenia szkoły,

f) czynny udział w pracach na rzecz szkoły, np. pomoc w dekoracji sal lekcyjnych,
korytarzy,

g) udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz zawodach sportowych;

3) dbałość o honor i tradycje szkoły:

a) szacunek wobec symboli szkoły i symboli narodowych: sztandaru, hymnu, godła,
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b) tworzenie tradycji i zwyczajów społeczności szkolnej,

c) poszerzanie wiedzy na temat historii szkoły,

d) godne reprezentowanie szkoły,

e) dbałość o dobre imię szkoły,

f) udział w przygotowaniu programów na uroczystości szkolne i klasowe, 

g) pełnienie funkcji klasowych i szkolnych;

4) dbałość o piękno mowy ojczystej:

a) przestrzeganie kultury języka, zachowanie norm językowych,

b) unikanie wulgaryzmów, zwrotów i wyrażeń obraźliwych, ordynarnych,

c)  stosowanie  form  grzecznościowych  w relacjach  z nauczycielami,  pracownikami
szkoły i rówieśnikami;

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

a) zachowanie ostrożności w czasie przerw, zajęć lekcyjnych, wycieczek szkolnych
itp.,

b) nieuleganie nałogom,

c) przestrzeganie zasad BHP,

d) wystrzeganie się przemocy fizycznej i agresji słownej,

e) udzielanie pomocy słabszym i niepełnosprawnym,

f) przestrzeganie zasad higieny osobistej,

g) respektowanie zakazu przynoszenia i używania niebezpiecznych narzędzi;

6) godne kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią:

a)  respektowanie  norm  obyczajowych,  moralnych  (uczciwość,  życzliwość,
uprzejmość, prawdomówność),

b) używanie zwrotów grzecznościowych,

c) kulturalne zachowanie się w szkole i innych miejscach publicznych,

d) przeciwdziałanie przejawom niewłaściwego zachowania,

e)  nieużywanie  telefonów  i innych  urządzeń  elektronicznych
(z wyjątkiem poleconych przez nauczyciela);

7) okazywanie szacunku innym osobom:

a) okazywanie pomocy i szacunku osobom starszym i niepełnosprawnym,

b)  tolerancja  wobec  osób  z  niepełnosprawnością,  mniejszości  narodowych,
odmienności religijnych i kulturowych,

c)  przestrzeganie  zasad  życzliwości,  uprzejmości,  serdeczności  w kontaktach
z innymi ludźmi;

8) uchylono

§ 115.
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Szczegółowe  kryteria  odpowiadające  poszczególnym  ocenom  zachowania  są
następujące:

1) Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który w szczególności:

a) wzorowo wypełnia obowiązki szkolne,

b)  nie  posiada  godzin  nieusprawiedliwionych,  nie  spóźnia  się  na  lekcje,
systematycznie uczęszcza na zajęcia dodatkowe,

c) na bieżąco usprawiedliwia nieobecności (w ciągu tygodnia od powrotu do szkoły),

d)  godnie  reprezentuje  szkołę  w środowisku,  bierze  udział  w uroczystościach
szkolnych, patriotycznych, pracach na rzecz szkoły i środowiska,

e)  na  uroczystościach  szkolnych  ubrany  jest  w strój  galowy  (ciemne  spodnie
lub spódnica, biała koszula, bluzka),

f) zawsze wzorowo zachowuje się w szkole i poza nią,

g) chętnie niesie pomoc innym,

h) zawsze dokonuje zmiany obuwia,

j) w wypowiedziach respektuje normy językowe, stosuje formy grzecznościowe,

k) nie stosuje żadnych używek, nie pali papierosów,

l) dba o higienę osobistą i estetykę wyglądu zewnętrznego (ubiór i fryzury powinny
być schludne, estetyczne; niedozwolone są makijaż, farbowanie włosów, malowane
paznokcie),

ł) jest prawdomówny, zdyscyplinowany,

m) kieruje się poczuciem sprawiedliwości,

n) cieszy się autorytetem, stanowi wzór dla kolegów,

o) uchylono

p) uczestniczy w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych,
pracach na rzecz szkoły, środowiska,

r) jest inicjatorem/współorganizatorem działań sprzyjających promowaniu szkoły;

2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który w szczególności:

a) bardzo dobrze wypełnia obowiązki szkolne,

b) nie ma godzin nieusprawiedliwionych, nie spóźnia się na lekcje (dopuszcza się
2 nieusprawiedliwione godziny i 2 spóźnienia),

c)  systematycznie  uczęszcza  na  zajęcia  dodatkowe  (dopuszczalna
1 nieusprawiedliwiona godzina),

d) systematycznie usprawiedliwia nieobecności oraz spóźnienia,

e) zmienia obuwie,

f) wywiązuje się z powierzonych zadań,

g) nie używa telefonu oraz innych urządzeń elektronicznych (z wyjątkiem poleconych
przez nauczyciela),

h) wykazuje chęć współpracy z wychowawcą, innymi nauczycielami, rówieśnikami,
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i)  w czasie uroczystości  ubrany jest w strój  galowy (ciemne spodnie lub spódnica,
biała koszula, bluzka),

j) w kontaktach z innymi kieruje się zasadą życzliwości, uprzejmości i serdeczności,

k) kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią,

l) dba o kulturę słowa, używa form grzecznościowych,

ł) nie stosuje używek, nie pali papierosów,

m) dba o higienę osobistą i estetykę wyglądu zewnętrznego (ubiór i fryzury powinny
być schludne, estetyczne; niedozwolone są makijaż, farbowanie włosów, malowane
paznokcie),

n) uchylono;

3) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który w szczególności:

a) przygotowuje się do lekcji, odrabia prace domowe,

b) opuścił bez usprawiedliwienia co najwyżej 7 godzin lekcyjnych, czasami spóźnia
się na zajęcia,

c)  w miarę  systematycznie  uczęszcza  na  zajęcia  dodatkowe  (dopuszczalne  2
godziny nieusprawiedliwione),

d) zmienia obuwie,

e)  nie  używa telefonu i innych urządzeń elektronicznych  (z  wyjątkiem poleconych
przez nauczyciela),

f) w czasie uroczystości szkolnych nosi strój galowy (ciemne spodnie lub spódnica,
biała koszula, bluzka),

g) w czasie lekcji pracuje w skupieniu, zdarza mu się przeszkadzać innym, ale nie
jest to działanie celowe lub złośliwe,

h)  podczas  przerw  zachowuje  się  w sposób  niezagrażający  bezpieczeństwu
własnemu i innych osób,

i) w kontaktach z innymi kieruje się zasadą życzliwości i uprzejmości,

j) bierze udział w uroczystościach klasowych i szkolnych,

k) zachowuje kulturę osobistą w szkole i poza nią,

l) dba o kulturę słowa, używa form grzecznościowych,

ł) nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie zażywa narkotyków lub innych środków
odurzających,

m) dba o higienę osobistą, schludny ubiór, fryzurę,

n) dba o otoczenie, nie niszczy, nie śmieci,

o) uchylono;

4) Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który w szczególności:

a) zazwyczaj jest przygotowany do zajęć,

b)  opuścił  bez  usprawiedliwienia  maksymalnie  15  godzin  lekcyjnych,  czasami
spóźnia się na lekcje,

c) opuścił bez usprawiedliwienia maksymalnie 3 godziny zajęć dodatkowych,
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d) stara się być aktywny podczas lekcji,

e) szanuje mienie własne i szkoły,

f) zmienia obuwie,

g)  nie  używa telefonu i innych urządzeń elektronicznych  (z  wyjątkiem poleconych
przez nauczyciela),

h) w czasie uroczystości szkolnych nosi strój galowy (ciemne spodnie lub spódnica,
biała koszula, bluzka),

i)  podczas  lekcji  rozprasza  uwagę  kolegów,  utrudnia  prowadzenie  zajęć,  ale
wykonuje polecenia nauczyciela,

j)  w czasie  przerw  zachowuje  się  w sposób  niezagrażający  bezpieczeństwu
własnemu i innych osób, reaguje na uwagi nauczyciela dyżurującego,

k) stara się zachowywać kulturę osobistą w szkole i poza nią,

l) używa form grzecznościowych, nie używa słów niecenzuralnych,

ł)  nie pali  papierosów, nie pije alkoholu, nie zażywa narkotyków i innych środków
odurzających,

m) nie kradnie,

n) dba o higienę osobistą, ubiór, fryzurę,

o) w miarę systematycznie uczestniczy w uroczystościach szkolnych, klasowych,

p) uchylono;

5) Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który w szczególności:

a) często jest nieprzygotowany do zajęć,

b) opuścił bez usprawiedliwienia maksymalnie 30 godzin lekcyjnych, często spóźnia
się na zajęcia,

c)  niesystematycznie  uczęszcza  na  zajęcia  dodatkowe  (powyżej  3  godzin
nieusprawiedliwionych),

d)  swoją  postawą  wywiera  negatywny  wpływ  na  rówieśników;  stwarza  sytuacje
konfliktowe,

e) łamie obowiązujące normy, np. nie reaguje na upomnienia, nie poprawia swojego
zachowania, utrudnia prowadzenie lekcji,

f) nie respektuje ustaleń dotyczących właściwego stroju i wyglądu,

g) wykazuje brak kultury osobistej w kontaktach z innymi osobami,

h)  narusza  godność  osobistą  innych  osób,  bywa  nietolerancyjny  w stosunku
do postaw, przekonań, religii, pochodzenia,

i) nie wywiązuje się z podjętych zobowiązań,

j) kłamie, nie przyznaje się do błędów

k) używa wulgaryzmów,

l) swoim zachowaniem świadomie prowokuje kolegów do agresji,

ł) zdarza mu się używać telefonu lub innych urządzeń elektronicznych (bez polecenia
nauczyciela),
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m) unika uczestnictwa w uroczystościach szkolnych, klasowych,

n) nie kradnie, 

o) nie zażywa środków odurzających,

p) uchylono;

6) Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który w szczególności:

a) notorycznie jest nieprzygotowany do zajęć,

b) wagaruje, nie uczęszcza na zajęcia dodatkowe,

c) nie zmienia obuwia,

d)  łamie  zakaz  używania  telefonu  oraz  innych  urządzeń  elektronicznych
i multimedialnych podczas pobytu w szkole,

e)  przejawia  lekceważący  stosunek  do  nauczycieli  i kolegów  oraz  innych
pracowników szkoły,

f) celowo niszczy mienie szkoły i własność innych,

g) dopuszcza się kradzieży,

h)  dopuszcza się przemocy fizycznej  i psychicznej,  stosuje szantaż,  zastraszanie,
wymuszanie itp.,

i) w czasie zajęć przeszkadza innym w pracy, nie reaguje na uwagi nauczyciela,

j) podczas przerw zachowuje się w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu
i innych,

k)  wdaje  się  w konflikty  z kolegami,  nie  stosuje  się  do  uwag  nauczyciela
dyżurującego,

l) używa wulgaryzmów w stosunku do kolegów i dorosłych,

ł)  pali  papierosy,  używa  i namawia  innych  do  spożywania  alkoholu,  używania
środków odurzających,

m) nie wykazuje chęci poprawy, mimo oddziaływań wychowawczych,

n) ma destrukcyjny wpływ na otoczenie,

o) uchylono.

§ 116.

1.  Jeżeli  w wyniku  klasyfikacji  śródrocznej  stwierdzono,  że  poziom  osiągnięć
edukacyjnych  ucznia  uniemożliwi  lub  utrudni  kontynuowanie  nauki  w klasie
programowo  wyższej  szkoła,  w miarę  możliwości,  stwarza  uczniowi  szansę
uzupełnienia braków.

2.  Podstawą  uzupełnienia  braków  jest  wskazanie  przez  nauczyciela  danego
przedmiotu  wymagań  niespełnionych przez  ucznia,  sposobu  ich  uzupełnienia
oraz sprawdzenia.
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§ 117.

1. Uczeń klas I-III osiągający wysokie wyniki klasyfikacji śródrocznej jest wyróżniany
listem gratulacyjnym skierowanym do jego rodziców (prawnych opiekunów).

2.  Począwszy  od klasy IV szkoły  podstawowej  uczeń,  który w wyniku  klasyfikacji
półrocznej  uzyskał  średnią  ocen  co  najmniej  4,75  (średnia  ocen  bez  religii)  i co
najmniej  bardzo  dobre  zachowanie,  jest  wyróżniany  listem  gratulacyjnym
skierowanym do jego rodziców (prawnych opiekunów).

§ 118.

1. Uczeń klasy I-III  szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo
wyższej.

2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy
klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych
opiekunów) rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i  II
szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

3. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu
klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz
po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, 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,  że  rada  pedagogiczna  może
jeden  raz  w ciągu  danego  etapu  edukacyjnego  promować  do  klasy  programowo
wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych
zajęć  edukacyjnych,  pod  warunkiem,  że  te  obowiązkowe  zajęcia  edukacyjne  są,
zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

5. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 4, nie otrzymuje promocji
do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

6. Ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym promuje się
do  klasy  programowo  wyższej,  uwzględniając  specyfikę  kształcenia  tego  ucznia,
w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

§ 119.

1.  Uczeń klas I-III osiągający wysokie wyniki klasyfikacji rocznej otrzymuje nagrodę
książkową.

2.  Począwszy  od klasy IV szkoły  podstawowej  uczeń,  który w wyniku  klasyfikacji
rocznej  uzyskał  z obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych  średnią  rocznych  ocen
klasyfikacyjnych  co  najmniej  4,75  oraz  co  najmniej  bardzo  dobrą  roczną  ocenę
klasyfikacyjną  zachowania,  otrzymuje  promocję  do  klasy  programowo  wyższej
z wyróżnieniem i nagrodę książkową.

3. Uczniowi,  który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę,
w klasyfikacji rocznej do średniej ocen wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne
uzyskane z tych zajęć.
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4. Uczeń otrzymuje nagrodę za 100% frekwencję.

§ 120.

1.  Uczeń  może  nie  być  klasyfikowany  z jednego,  kilku  albo  wszystkich  zajęć
edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny
klasyfikacyjnej  z powodu  nieobecności  ucznia  na  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.  Uczeń  nieklasyfikowany  z powodu  nieusprawiedliwionej  nieobecności  może
zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.

§ 121.

1. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki;

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

2.  Dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki  poza szkołą
nie przeprowadza się egzaminów klasyfikacyjnych z:

1)  obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych:  plastyki,  muzyki,  techniki,   wychowania
fizycznego;

2) dodatkowych zajęć edukacyjnych.

3.  Uczniowi,  spełniającemu obowiązek  szkolny  lub  obowiązek  nauki  poza  szkołą
zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.

§ 122.

1. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

2.  Egzamin klasyfikacyjny  z plastyki,  muzyki,  techniki,  wychowania  fizycznego ma
przede wszystkim formę zadań praktycznych.

3. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym
dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu
klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

4.  Egzamin  klasyfikacyjny  dla  ucznia  nieklasyfikowanego  z powodu  nieobecności
przeprowadza komisja w skład której wchodzą:

1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

5.  Egzamin  klasyfikacyjny  dla  ucznia,  spełniającego  obowiązek  szkolny
lub obowiązek nauki poza szkołą przeprowadza komisja w skład której wchodzą:

1)  dyrektor  szkoły  albo  nauczyciel  wyznaczony  przez  dyrektora  szkoły  -  jako
przewodniczący komisji;
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2) nauczyciel  albo nauczyciele  obowiązkowych  zajęć edukacyjnych,  z których jest
przeprowadzany ten egzamin.

6. W przypadku gdy nie jest możliwe powołanie nauczyciela danego języka obcego
nowożytnego w skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny dla ucznia,
który  kontynuuje  we  własnym  zakresie  naukę  języka  obcego  nowożytnego  jako
przedmiotu  obowiązkowego lub  uczęszcza do  oddziału  w innej  szkole  na  zajęcia
z języka obcego nowożytnego, dyrektor szkoły powołuje w skład komisji nauczyciela
danego języka obcego nowożytnego zatrudnionego w innej szkole, w porozumieniu
z dyrektorem tej szkoły.

7. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem spełniającym obowiązek szkolny lub
obowiązek  nauki  poza  szkołą  oraz  jego  rodzicami  (prawnymi  opiekunami)  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 (prawni opiekunowie) ucznia.

9.  Z przeprowadzonego  egzaminu  klasyfikacyjnego  sporządza  się  protokół
zawierający w szczególności:

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

3) termin egzaminu klasyfikacyjnego;

4) imię i nazwisko ucznia;

5) zadania egzaminacyjne;

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

10. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach  ucznia  i zwięzłą  informację  o wykonaniu  przez  ucznia  zadania
praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

§ 123. 

1.  Uczeń,  który  z przyczyn  usprawiedliwionych  nie  przystąpił  do  egzaminu
klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym
terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

2. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć
edukacyjnych  w dokumentacji  przebiegu  nauczania  zamiast  oceny  klasyfikacyjnej
wpisuje się "nieklasyfikowany" albo "nieklasyfikowana".

§ 124.

1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego
roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem,
że  uczeń  lub  jego  rodzice  (prawni  opiekunowie)  mogą  zgłosić  zastrzeżenia  do
dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych
została  ustalona  niezgodnie  z przepisami  prawa  dotyczącymi  trybu  ustalania  tej
oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny,  nie później
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jednak  niż  w ciągu  2  dni  od  dnia  zakończenia  rocznych  zajęć  dydaktyczno-
wychowawczych.

2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego
niedostateczna  roczna  ocena  klasyfikacyjna  z zajęć  edukacyjnych  może  być
zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem, że uczeń lub jego
rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli
uznają,  że  roczna  ocena  klasyfikacyjna  z zajęć  edukacyjnych  została  ustalona
niezgodnie  z przepisami  prawa  dotyczącymi  trybu  ustalania  tej  oceny  oraz
z zastrzeżeniem,  że  począwszy  od  klasy  IV  szkoły  podstawowej,  uczeń,  który
w wyniku  klasyfikacji  rocznej  uzyskał  ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch
obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych,  może  zdawać  egzamin  poprawkowy  z tych
zajęć.

3. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest
ostateczna, z zastrzeżeniem, że uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą
zgłosić  zastrzeżenia  do  dyrektora  szkoły,  jeżeli  uznają,  że  roczna  ocena
klasyfikacyjna  zachowania  została  ustalona  niezgodnie  z przepisami  prawa
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

§ 125.

1. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych
lub  roczna  ocena  klasyfikacyjna  zachowania  została  ustalona  niezgodnie
z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje
komisję, która:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza
sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia;

2)  w przypadku  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  zachowania  -  ustala  roczną  ocenę
klasyfikacyjną zachowania.

2.  Sprawdzian  wiadomości  i umiejętności  ucznia  przeprowadza  się  w formie
pisemnej i ustnej. 

3.  Sprawdzian  wiadomości  i umiejętności  ucznia  z plastyki,  muzyki,  informatyki
i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

4. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później  niż
w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia ww. zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia
się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

5.  W skład  komisji  przeprowadzającej  sprawdzian  wiadomości  i umiejętności
w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych wchodzą:

1)  dyrektor  szkoły  albo  nauczyciel  wyznaczony  przez  dyrektora  szkoły  -  jako
przewodniczący komisji;

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

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 w skład komisji  innego
nauczyciela  prowadzącego  takie  same  zajęcia  edukacyjne,  z tym,  że  powołanie
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nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z nauczycielem
tej szkoły.

7. W skład komisji ustalającej roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania wchodzą:

1)  dyrektor  szkoły  albo  nauczyciel  wyznaczony  przez  dyrektora  szkoły  -  jako
przewodniczący komisji;

2) wychowawca oddziału;

3) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale;

4) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;

5) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;

6) przedstawiciel samorządu uczniowskiego;

7) przedstawiciel rady rodziców.

8.  Ww.  komisja  ustala  roczną  ocenę  klasyfikacyjna  zachowania  w terminie  5  dni
od  dnia  zgłoszenia  zastrzeżeń.  Ocena jest  ustalana w drodze głosowania  zwykłą
większością  głosów.  W przypadku  równej  liczby  głosów  decyduje  głos
przewodniczącego komisji.

9.  Ze  sprawdzianu  wiadomości  i umiejętności  ucznia  sporządza  się  protokół,
zawierający w szczególności:

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

3) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności;

4) imię i nazwisko ucznia;

5) zadania sprawdzające;

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

10. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informacje
o ustnych  odpowiedziach  ucznia  i zwięzłą  informację  o wykonaniu  przez  ucznia
zadania praktycznego.

11.  Z posiedzenia  komisji  ustalającej  roczną  ocenę  klasyfikacyjną  zachowania
sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

2) termin posiedzenia komisji;

3) imię i nazwisko ucznia;

4) wynik głosowania;

5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.

12.  Protokoły,  o których  mowa w ust.  9  i 11 stanowią  załącznik  do  arkusza ocen
ucznia.

§ 126.
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Uczeń,  który  z przyczyn  usprawiedliwionych  nie  przystąpił  do  sprawdzianu
wiadomości  i umiejętności  ucznia  w wyznaczonym  terminie,  może  przystąpić
do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

§ 127.

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej,  uczeń,  który w wyniku klasyfikacji
rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć
edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem
egzaminu  z plastyki,  muzyki,  techniki,  informatyki  oraz  wychowania  fizycznego,
z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

3. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin
egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych
zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:

1)  dyrektor  szkoły  albo  nauczyciel  wyznaczony  przez  dyrektora  szkoły  -  jako
przewodniczący komisji;

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

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

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

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

3) termin egzaminu poprawkowego;

4) imię i nazwisko ucznia;

5) zadania egzaminacyjne;

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

7. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację
o ustnych  odpowiedziach  ucznia  i zwięzłą  informację  o wykonaniu  przez  ucznia
zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

8.  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.

9.  Roczna  ocena  klasyfikacyjna  ustalona  w wyniku  egzaminu  poprawkowego  jest
ostateczna z zastrzeżeniem procedur odwoławczych (zgodnie z § 125.)
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10.  Termin  zgłoszenia  ww.  zastrzeżeń  wynosi  5  dni  roboczych  od  dnia
przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.

§ 127a.

W  sytuacji,  gdy  prawo  oświatowe  dopuszcza  możliwość  lub  nakłada  obowiązek
realizacji zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
dyrektor szkoły ustala warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego,
egzaminu  poprawkowego  i  sprawdzianu  wiadomości  i  umiejętności  oraz  warunki
i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia
zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny.

§ 128.

(uchylono)

§ 129.

1. Uczeń kończy szkołę podstawową:

1)  jeżeli  w wyniku  klasyfikacji  końcowej,  na  którą  składają  się  roczne  oceny
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
(z uwzględnieniem, że laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim
i ponadwojewódzkim w szkole podstawowej otrzymują z danych zajęć edukacyjnych
celującą  roczną  ocenę  klasyfikacyjną,  a uczeń,  który  tytuł  laureata  konkursu
przedmiotowego  o zasięgu  wojewódzkim  i ponadwojewódzkim  bądź  laureata
lub finalisty olimpiady przedmiotowej  uzyskał  po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej
oceny  klasyfikacyjnej  z zajęć  edukacyjnych,  otrzymuje  z tych  zajęć  edukacyjnych
celującą  końcową  ocenę  klasyfikacyjną)  uzyskał  oceny  klasyfikacyjne  z zajęć
edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej;

2)  jeżeli  ponadto  przystąpił  odpowiednio  do  egzaminu  ósmoklasisty  z wyjątkiem
sytuacji, w których uczeń jest zwolniony z egzaminów.

2.  Uczeń  kończy  szkołę  podstawową  z wyróżnieniem,  jeżeli  w wyniku  klasyfikacji
końcowej  uzyskał  z obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych  średnią  końcowych  ocen
klasyfikacyjnych  co najmniej  4,75 oraz co najmniej  bardzo dobrą końcową ocenę
klasyfikacyjną zachowania.

3. Uczniowi,  który uczęszczał  na dodatkowe zajęcia edukacyjne,  religię lub etykę
w klasyfikacji  końcowej  do  średniej  ocen  wlicza  się  także  końcowe  oceny
klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
4.  Uczeń  osiągający  najwyższe  wyniki  edukacyjne  w danym  etapie  kształcenia,
uzyskujący wyróżnienia w konkursach,  godnie reprezentujący szkołę może zostać
laureatem  konkursu  „Omnibus”.  Laureat  konkursu  „Omnibus”  może  zostać
uhonorowany nagrodą rzeczową.
5. O ukończeniu szkoły przez ucznia z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu
umiarkowanym  postanawia  na  zakończenie  klasy  programowo  najwyższej  rada
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pedagogiczna,  uwzględniając  specyfikę  kształcenia  tego  ucznia,  w porozumieniu
z rodzicami (prawnymi opiekunami).

§ 130.

W sprawach nieuregulowanych procedurami Oceniania Wewnątrzszkolnego decyzję
podejmuje dyrektor szkoły.

ROZDZIAŁ 9.
GOSPODARKA FINANSOWA

§ 131.

1. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają
odrębne przepisy.

2. Szkoła prowadzi księgi rachunkowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym
zakresie oraz sporządza sprawozdania jednostkowe z realizacji budżetu.

      ROZDZIAŁ 10.
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 132.

Szkoła  prowadzi  i przechowuje  dokumentację  przebiegu  nauczania  zgodnie
z odrębnymi przepisami.

§ 133.

Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami oraz prowadzi 
rejestr wszystkich pieczęci.

§ 134.

1. Tryb wprowadzania zmian (nowelizacji)  do statutu jest identyczny jak tryb  jego
uchwalania.

2.  Wniosek o  zmianę statutu  może wnieść  dyrektor  oraz  każdy kolegialny organ
szkoły, a także organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący.

3. Szkoła publikuje ujednolicony tekst statutu najpóźniej po 5 nowelizacjach w formie
obwieszczenia.

4. Dyrektor, po przygotowaniu tekstu jednolitego statutu, jest odpowiedzialny za jego
upublicznienie.

5. Niniejszy statut udostępnia się wszystkim zainteresowanym w sekretariacie szkoły
oraz na stronie internetowej szkoły.
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§ 135.

1. Z dniem wejścia w życie niniejszego statutu traci moc „Statut Zespołu Szkół nr 4
w Ostrołęce” nadany Uchwałą Nr 140/XIV/99 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 27
sierpnia 1999 roku z późn. zm. 

2. Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia tj. 28 listopada 2017r. 

3. Dokument uwzględnia zmiany wprowadzone na zebraniu rady pedagogicznej 
w dniu 15 listopada 2018 r.

4. Dokument uwzględnia zmiany wprowadzone na zebraniu rady pedagogicznej 
w dniu 28 listopada 2019 r.

5. Dokument uwzględnia zmiany wprowadzone na zebraniu rady pedagogicznej 
w dniu 5 czerwca 2020 r.
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