
Statut Szkoły Podstawowej w Toszku
 
 
§ 1. Nazwa szkoły
 
1.          Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Toszku, ul. Wilkowicka 2.
2.          Szkoła funkcjonuje na podstawie ustawy o systemie oświaty z dn. 7.09.1991r. z późniejszymi zmianami.
3.          Ustalona nazwa jest używana w pełnym brzmieniu, na pieczęciach i stemplach może być skrót nazwy.
4.          Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Toszek.
5.          Czas trwania cyklu kształcenia w szkole wynosi 6 lat. 
 
 
§ 2. Cele i zadania szkoły
 
 1.        Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji zadań w zakresie nauczania dzieci, kształcenia umiejętności i 

wychowania oraz otaczania opieką. 
 1.1.                  Szkoła w zakresie nauczania, realizując wybrany zestaw programów nauczania zapewnia uczniom 

w szczególności:
 a)        Naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem;
 b)       Poznawanie  wymaganych  pojęć  i  zdobywanie  rzetelnej  wiedzy  na  poziomie  umożliwiającym 

kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia oraz przygotowanie do wyboru kierunku kształcenia i  
wyboru zawodu;

 c)        Dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści;
 d)       Rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo-skutkowych, 

funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych itp.;
 e)        Rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego;
 f)         Traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie,              w 

sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata i siebie;
 g)       Poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego;
 h)       Poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej.

 1.2.                  Nauczyciele stwarzają uczniom warunki do nabywania następujących umiejętności:
 a)        Planowania,  organizowania  i  oceniania  własnego  uczenia  się,  przyjmowania  coraz  większej 

odpowiedzialności za własną naukę;
 b)       Skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia           i 

brania  pod  uwagę  poglądów  innych  ludzi,  poprawnego  posługiwania  się  językiem  ojczystym, 
przygotowania do publicznych wystąpień;

 c)        Efektywnego  współdziałania  w  zespole  i  pracy  w  grupie,  budowania  więzi  międzyludzkich, 
podejmowania  indywidualnych  i  grupowych  decyzji  skutecznego  działania  na  gruncie  zachowania 
obowiązując norm;

 d)       Rozwiązywania problemów w twórczy sposób.
 e)        Poszukiwania,  porządkowania  i  wykorzystywania  informacji  z  różnych  źródeł  oraz  efektywnego 

posługiwania się technologią informacyjną;
 f)         Odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków;
 g)       Rozwoju sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań;
 h)       Przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych.

 1.3.                  W zakresie pracy wychowawczej,  wspierając obowiązki rodziców, nauczyciele realizując program 
wychowawczy szkoły zmierzają do tego, aby uczniowie w szczególności:

 a)        Znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze intelektualnym, 
psychicznym, fizycznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, emocjonalnym, duchowym);

 b)       Rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra               i 
piękna w świecie, poznali kulturę wolnego czasu;

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

 d)       Stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym              i 
społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie i 
odpowiedzialność za innych, wolność własną z wolnością innych;



 e)        Poszukiwali odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich celów życiowych     i 
wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie;

 f)         Uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowywali się do  
życia  w rodzinie,  w społeczności  lokalnej  i  w państwie  w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i 
kształtowania postaw patriotycznych;

 g)       Przygotowywali  się  do  rozpoznawania  wartości  moralnych,  dokonywania  wyborów  i  hierarchizacji 
wartości, a także odpowiedzialności za wybory, oraz mieli możliwość doskonalenia się;

 h)       Kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów; umieli  
współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów.

 1.4.                   Szkoła  zapewnia  opiekę  uczniom  przebywającym  w  szkole  lub  poza  szkołą,  na  zajęciach 
zorganizowanych przez szkołę.

 2.        Cele  i  zadania  szkoła  realizuje  na  zajęciach  edukacyjnych,  kołach  zainteresowań,  ścieżkach  między  –  
przedmiotowych,  innych  zajęciach  szkolnych,  pozalekcyjnych  i  pozaszkolnych  przez  nauczycieli  i  innych 
specjalistów  w  ścisłej  współpracy  z  rodzicami,  wykorzystując  nowoczesne  pomoce  dydaktyczne  i  metody 
aktywizujące z pełną odpowiedzialnością za ochronę zdrowia i bezpieczeństwo dzieci.

 3.        Szkoła realizuje:
 3.1.     Nauczanie w oddziale „0” – oddział przedszkolny.
 3.2.                  I etap edukacyjny - kształcenie zintegrowane w klasach I – III.
 3.3.                  II etap edukacyjny – kształcenie w klasach IV – VI.
 3.4.                  Wyrównywanie  szans  edukacyjnych  uczniów,  przez  organizowanie  klas  integracyjnych,  zajęć 

dydaktyczno  –  wyrównawczych,  nauczanie  indywidualne,  współpracę  z  poradnią  psychologiczno  – 
pedagogiczną,  pedagogiem  szkolnym,  innymi  instytucjami  świadczącymi  poradnictwo                       i 
specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom oraz inne formy pomocy w ramach posiadanych środków.

 4.        Nauczyciele w szkole tworzą zespoły nauczycielskie, których zadania wymienione są w § 13. 
 5.        Szkoła stosuje jednolite ocenianie wewnątrzszkolne:
 

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE

5.1.     Ocenianie  wewnątrzszkolne  osiągnięć  edukacyjnych  ucznia  polega  na  rozpoznawaniu  przez  nauczycieli  
poziomu  i  postępów  w  opanowaniu  przez  ucznia  wiadomości  i  umiejętności  w  stosunku  do  wymagań 
edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz formułowaniu oceny.

5.2.     Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
a)       poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,
b)       pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
c)       motywowanie ucznia do dalszej pracy,
d)       dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach trudnościach      i 

specjalnych uzdolnieniach ucznia,
e)       umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej.

5.3.     Nauczyciele  i  wychowawcy  na  początku  każdego  roku  szkolnego  do  30.IX.  informują  uczniów  oraz 
rodziców (prawnych opiekunów) o:

a)       wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz       o 
sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

b)       warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż  
przewidywana  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  zachowania  oraz  o  skutkach  ustalenia  uczniowi  nagannej 
rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

5.4.     Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone                  i 
ocenione pisemne prace kontrolne uczeń otrzymuje do wglądu na lekcji, a rodzice (prawni opiekunowie) na 
wcześniejszą prośbę, podczas spotkania nauczyciela z rodzicami.

5.5.     Na  prośbę  ucznia  lub  jego  rodziców  (prawnych  opiekunów)  nauczyciel  ustalający  ocenę  powinien  ją  
uzasadnić.

5.6.     Uczeń  ma możliwość  poprawy każdej  oceny zgodnie  z  zasadami  ustalonymi  przez  nauczyciela  danego 
przedmiotu.

5.7.     Nauczyciel,  na  podstawie  pisemnej  opinii  poradni  psychologiczno  –  pedagogicznej  lub  innej  poradni  
specjalistycznej, obniża wymagania edukacyjne, o których mowa w ust. 5 pkt 3, w stosunku do ucznia,  u  
którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie  
wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.

5.8.     Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, sztuki (muzyki i plastyki), nauczyciele              w 
szczególności  biorą  pod  uwagę  wysiłek  wkładany  przez  ucznia  wywiązywanie  się  z  obowiązków 
wynikających ze specyfiki tych zajęć.

5.9.     W  uzasadnionych  przypadkach  uczeń  może  być  zwolniony  na  czas  określony  z  zajęć  z  wychowania  



fizycznego lub informatyki:
a)       decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć podejmuje dyrektor szkoły na podstawie wniosku rodziców          i 

opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydane przez lekarza,
b)       w  przypadku  zwolnienia  ucznia  z  zajęć  w  dokumentacji  przebiegu  nauczania  zamiast  oceny 

klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”;
5.10.     W ocenianiu bieżącym uczniów kl. I-III stosuje się symbole obrazkowe w postaci pieczątek wzór: 

 
5.11.    Oceny bieżące i klasyfikacyjne począwszy od klasy IV stosuje się według następującej skali:

 
a)     stopień celujący „6” - otrzymuje uczeń, który:

•       wykazuje się wiadomościami i umiejętnościami wykraczającymi poza program nauczania przedmiotu w 
danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia;

•       biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych                i 
praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania 
danej klasy;

•       osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych na terenie 
szkoły, na szczeblu rejonowym, wojewódzkim lub krajowym, odpowiednio do swojego wieku lub posiada 
inne porównywalne osiągnięcia.

 
b)    stopień bardzo dobry „5” - otrzymuje uczeń, który:

•       opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie;
•       sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne      i 

praktyczne, potrafi  zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań problemowych, złożonych, w 
nowych sytuacjach.

 
c)     stopień dobry „4” - otrzymuje uczeń, który:

•       wiadomości  i  umiejętności  na  poziomie  przekraczającym  wymagania  zawarte  w  podstawach 
programowych z danego przedmiotu;

•       stosuje zdobyte wiadomości i umiejętności w sytuacjach typowych, samodzielnie rozwiązuje zadania o 
średnim stopniu trudności.

 
d)    stopień dostateczny „3” - otrzymuje uczeń, który:

•     nie opanował  w pełni  wiadomości  i  umiejętności  określone  programem nauczania  w danej  klasie  na  
poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawach programowych;

•     wykonuje (rozwiązuje) sprawnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne;
•     prowadzi poprawne notatki lekcyjne, odrabia systematycznie prace domowe.
 

e)     stopień dopuszczający „2” - otrzymuje uczeń, który:
•   nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określone w podstawach programowych, ale jego braki 



nie dotyczą pojęć podstawowych, zasadniczych i niezbędnych do uzyskania wiedzy z danego przedmiotu 
w ciągu dalszej nauki;

•   rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne przy pomocy nauczyciela;
•   wykonuje polecenia nauczyciela w czasie zajęć.
 

f)      stopień niedostateczny „1” - otrzymuje uczeń, który:
•   nie opanował wiadomości i umiejętności z danego przedmiotu na poziomie wymagań zawartych         w 

podstawach  programowych,  a  jego  braki  dotyczą  wiadomości  zasadniczych,  podstawowych           i 
uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu;

•   nie prowadzi systematycznie notatek lekcyjnych, nie odrabia prac domowych, nie korzysta                  z 
możliwości nadrobienia zaległości wskazanych przez nauczyciela

 Dopuszcza się stosowanie dodatkowych znaków:
•  A - duży wkład pracy (duża aktywność),
•  B - przeciętny wkład pracy (przeciętna aktywność),
•  C - słaby wkład pracy (brak aktywności).

 
 Dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „ -” zapisywanych przed stopniem.
 

Dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „ -” jako formy mobilizującej ucznia do aktywności przyjmując:
•       cztery znaki „ + ” jako stopień bardzo dobry;
•       cztery znaki „ - ” jako stopień niedostateczny.

 
 W klasach I – III ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową.

5.12.       Oceny  bieżące  oraz  śródroczne  i  roczne  oceny  klasyfikacyjne  z  zajęć  edukacyjnych  dla  uczniów 
                z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

5.13.       Klasyfikowanie polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz oceny zachowania.
a)          Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, po pierwszym semestrze, 

przed feriami zimowymi.
b)         Klasyfikowanie końcoworoczne w klasach I – III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych 

ucznia w danym roku szkolnym i ustaleniu oceny zachowania. Klasyfikowanie końcoworoczne w klasach 
IV – VI polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia        w danym roku szkolnym z zajęć 
edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania              i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz 
oceny zachowania.

c)          W połowie oraz przed zakończeniem każdego z dwóch semestrów, rodzice (prawni opiekunowie) są 
informowani o osiągnięciach swoich dzieci, na spotkaniach z wychowawcami.

d)         Tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele informują 
ucznia  i  jego  rodziców na  ich życzenie,  o  przewidywanych  dla  ucznia  ocenach  klasyfikacyjnych.  O 
przewidywanej ocenie niedostatecznej uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) informowani są przez 
nauczyciela za potwierdzeniem na miesiąc przed posiedzeniem klasyfikacyjnym.

e)          Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna końcoworoczna może być zmieniona 
tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

f)           Oceny klasyfikacyjne  ustalają  nauczyciele  prowadzący poszczególne  zajęcia  edukacyjne,  a  ocenę 
zachowania - wychowawca klasy.

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

a)          Uczeń  nieklasyfikowany  z  powodu  usprawiedliwionej  nieobecności  może  zdawać  egzamin 
klasyfikacyjny.

b)         Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się na pisemną prośbę rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, 
w tygodniu poprzedzającym konferencję klasyfikacyjną

c)          Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza dyrektor szkoły.
d)         Wychowawca ucznia informuje rodziców (prawnych opiekunów) o terminie egzaminu.
e)          Nauczyciel  przedmiotu  zdawanego  przez  ucznia,  podaje  uczniowi  na  co  najmniej  miesiąc  przed 

terminem  egzaminu  dokładny  zakres  egzaminu  oraz  przygotowuje  zadania  i  pytania  na  poziomie 
koniecznym i składa je u dyrektora szkoły do trzech dni przed terminem egzaminu.

f)           Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej. 
g)         Egzamin klasyfikacyjny odbywa się przed komisją powołaną przez dyrektora szkoły, w skład której  

wchodzą:  dyrektor  lub  wicedyrektor  szkoły,  dwaj  nauczyciele  przedmiotu  lub  jeden  nauczyciel 
przedmiotu i jeden nauczyciel przedmiotu pokrewnego. Wychowawca może być obserwatorem. Rodzice 
(opiekunowie) mogą być obecni w czasie egzaminu w charakterze obserwatorów.



h)         Ocena uzyskana w wyniku egzaminu jest oceną końcoworoczną.
i)           Komisja sporządza protokół, w którym odnotowuje informacje o składzie komisji, terminie egzaminu,  

pytaniach  egzaminacyjnych,  wyniku  i  ustalonej  ocenie  z  egzaminu.  Ponadto  dołącza  do  protokołu 
pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

5.15.       Uczeń klas I – III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne  
 w  danym  roku  szkolnym  oceniono  pozytywnie.  Uczeń  od  klasy  IV  otrzymuje  promocję  do  klasy 
programowo wyższej,  jeżeli  z  wszystkich zajęć edukacyjnych,  po uwzględnieniu ust.  5 pkt 7,  uzyskał  
oceny klasyfikacyjne końcoworoczne wyższe od stopnia niedostatecznego,                         z zastrzeżeniem 
ust. 5 pkt 17 oraz pkt 30 i 31.

5.16.       Uczeń  począwszy  od  klasy  IV  otrzymuje  świadectwo  z  wyróżnieniem  jeśli  jego  średnia  ocen 
                      z obowiązkowych zajęć edukacyjnych wraz z religią i oceną z języka mniejszości narodowej 
wynosi co najmniej 4, 75 oraz jego ocena z zachowania jest co najmniej bardzo dobra.

5.17.       Począwszy  od  klasy  IV,  uczeń,  który  w  wyniku  końcoworocznej  klasyfikacji  uzyskał  ocenę 
niedostateczną  z  jednych  zajęć  edukacyjnych,  może  zdawać  egzamin  poprawkowy.  W  wyjątkowych 
przypadkach  rada  pedagogiczna  może  wyrazić  zgodę  na  egzamin  poprawkowy  z  dwóch  zajęć 
edukacyjnych.

a)          Wniosek o przeprowadzenie egzaminu poprawkowego mogą złożyć rodzice (prawni opiekunowie), 
nauczyciel przedmiotu lub wychowawca ucznia.

b)         Egzamin  poprawkowy składa  się  z  części  pisemnej  oraz  ustnej,  z  wyjątkiem  egzaminu  z  sztuki  
(plastyki,  muzyki)  techniki  (informatyki)  oraz  wychowania fizycznego,  z  których egzamin ma formę 
ćwiczeń praktycznych.

c)          Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.
d)         Wychowawca  klasy  do  dnia  30  czerwca  informuje  pisemnie  ucznia  i  jego  rodziców  o  terminie 

egzaminu.
e)          Nauczyciel  przedmiotu  podaje  uczniowi  dokładny  zakres  egzaminu  oraz  przygotowuje  zadania 

              i pytania na poziomie koniecznym i składa je u dyrektora do dnia 30 czerwca. 
f)           Egzamin  poprawkowy przeprowadza komisja  powołana  przez  dyrektora  szkoły.  W skład  komisji 

wchodzą: dyrektor lub wicedyrektor - jako przewodniczący komisji, nauczyciel prowadzący dane zajęcia 
edukacyjne - jako egzaminujący, nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne -  
jako członek komisji.

g)         Nauczyciel prowadzący dane zajęcia 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  w  innej  szkole,  w 
porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

h)         Z  przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza  się  protokół  zawierający:  skład  komisji, 
termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję.             Do 
protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

i)           Uczeń zdał egzamin poprawkowy i otrzymuje ocenę dopuszczającą, jeśli w części pisemnej             i 
ustnej uzyskał łącznie co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

j)           Uczeń  który  z  przyczyn  losowych  nie  przystąpił  do  egzaminu  w  wyznaczonym  terminie,  może  
przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły.

k)          Uczeń,  który  nie  zdał  egzaminu  poprawkowego,  nie  otrzymuje  promocji  i  powtarza  klasę, 
                      z zastrzeżeniem punktu 17 l.

l)           Uwzględniając możliwości  edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego 
etapu  edukacyjnego  promować  warunkowo  ucznia,  który  nie  zdał  egzaminu  poprawkowego            z 
jednych zajęć edukacyjnych.

5.18. Laureaci  konkursów przedmiotowych o  zasięgu  wojewódzkim otrzymują  z  danych zajęć  edukacyjnych 
celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną. 

5.19. Uczeń  kończy szkołę  podstawową,  jeżeli  na  zakończenie  klasy programowo najwyższej  uzyskał  oceny 
wyższe od oceny niedostatecznej uwzględnieniem ust. 5 pkt 7 i 18, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 17, 30 oraz  
31  i  ponadto  przystąpił  do  przeprowadzanego  przez  okręgową  komisję  egzaminacyjną  sprawdzianu 
poziomu opanowania umiejętności określonych w standardach wymagań.

5.20. Sprawdzian w klasie VI przeprowadza się począwszy od 2002 roku.
5.21. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią 

klasę szkoły podstawowej.
 
OCENA ZACHOWANIA
 

5.22         Ocena zachowania jest opisem postawy ucznia. Powinna uwzględniać w szczególności:
a)          funkcjonowanie ucznia w środowisku,
b)         respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.

5.23         Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy uwzględniając opinię zespołu klasowego oraz doraźną 



opinię pracowników szkoły.
5.24         Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (opiekunów 

prawnych) o zasadach oceniania zachowania.
5.25         Oceny zachowania są jawne dla ucznia jak i jego rodziców (opiekunów prawnych).
5.26         Na  prośbę  ucznia  lub  jego  rodziców  (opiekunów  prawnych)  nauczyciel  wychowawca  powinien 

uzasadnić postawioną ocenę.
5.27         Ocenę zachowania śródroczną i końcową, począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, ustala się 

wg  następującej  skali:  wzorowe,  bardzo  dobre,  dobre,  poprawne,  nieodpowiednie,  naganne.
Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia 
rozwojowe,  należy  uwzględnić  wpływ  stwierdzonych  zaburzeń  lub  odchyleń  na  jego  zachowanie  na 
podstawie  orzeczenia  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego  albo  indywidualnego  nauczania  lub  opinii 
publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

5.28         W  klasach  I-III  szkoły  podstawowej  oraz  dla  uczniów  z  upośledzeniem  umysłowym  w  stopniu 
umiarkowanym lub znacznym, ocena zachowania jest oceną opisową.

5.29         Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:
a)          oceny z zajęć edukacyjnych,
b)         promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 30         i 31.

5.30.       Rada  pedagogiczna  może  podjąć  uchwałę  o  niepromowaniu  do  klasy  programowo  wyższej  lub 
nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną 
ocenę klasyfikacyjną zachowania.

5.31.       Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci  z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną 
zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej  
w danym typie szkoły nie kończy szkoły.

5.32.       Kryteria przy wystawianiu ocen z zachowania:
 

 
Kryteria zachowania
 

 
2 punkty

 
1 punkt

 
0 punktów

Wywiązywanie  się  
z obowiązków ucznia

regularne częste sporadyczne

Gotowość  
do podejmowania zadań

stała zmienna brak

Szacunek do osób dorosłych duży przeciętny brak
Relacje z rówieśnikami serdeczne prawidłowe niewłaściwe
Kultura języka wysoka przeciętna niska
Zachowanie  
się  podczas  lekcji  zajęć 
pozalekcyjnych

właściwe sporadycznie przeszkadza przeszkadza

Zachowanie  się  
w czasie przerw

zdyscyplinowany czasem niewłaściwe niezdyscyplinowany

Zachowanie się poza szkołą właściwe czasem niewłaściwe niewłaściwe
Poszanowanie  własności 
wspólnej

szanuje Sporadycznie  
nie szanuje

nie szanuje

Dba  o  bezpieczeństwo  
i zdrowie własne oraz innych 
osób

stale zazwyczaj nie dba

 
5.33.       Ilość wymaganych punktów na poszczególne oceny z zachowania:

20 – 18 punktów                                                               wzorowe
17 – 15 punktów                                                           bardzo dobre
14 – 12 punktów                                                                  dobre
11 – 8 punktów                                                                 poprawne
 7 – 4 punkty                                                               nieodpowiednie
 3 – 0 punktów                                                                   naganne

 
5.34.       Uczeń, który ma nieobecności nieusprawiedliwione lub spowodował sytuację zagrażającą zdrowiu lub 

życiu innego człowieka, niezależnie od uzyskanych punktów otrzymuje obniżoną ocenę zachowania.
5.35.       Uczeń ma prawo poprawić swoją ocenę zachowania, jeśli wykona zadaną mu przez wychowawcę       w 

porozumieniu z dyrektorem szkoły pracę społeczną na rzecz szkoły oraz ustaną przyczyny, dla których  



uczeń otrzymał ocenę niższą.
5.36.       Na wniosek wychowawcy, za złe zachowanie, uczeń może być przeniesiony do równoległej klasy, nawet  

w trakcie roku szkolnego.
5.37.       Po  konferencji  klasyfikacyjnej  wychowawca,  w  porozumieniu  z  zespołem  wychowawczym  po 

zatwierdzeniu przez radę pedagogiczną może zmienić ocenę zachowania na niższą w przypadku rażącego 
naruszenia zasad dobrego wychowania.

5.38.       Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.
6.          W szkole organizowana jest nauka języka mniejszości narodowej i oddziały z dodatkową nauką języka 

ojczystego, według odrębnych przepisów.
7.          W szkole może być organizowana działalność innowacyjna i eksperymentalna według obowiązujących 

przepisów.
8.          Szkoła zapewnia uczniom organizację zajęć dodatkowych (w miarę posiadanych środków) z uwzględnieniem 

ich potrzeb rozwojowych.
8.1.          Rozpoznawanie potrzeb odbywa się przez ankiety, wywiady i obserwacje uczniów.
8.2.          Zajęcia pozalekcyjne odbywają się po zakończonych lekcjach obowiązkowych uczniów w salach 

szkolnych lub poza szkołą za zgodą dyrektora szkoły.
8.3.          Dorobek i efekty pracy zajęć pozalekcyjnych przedstawiane są na apelach i akademiach szkolnych oraz 

na wystawach organizowanych przez prowadzącego zajęcia.
9.           Szkoła  zapewnia  opiekę  i  pomoc  uczniom,  którym  z  przyczyn  rozwojowych,  rodzinnych  lub  losowych 

potrzebna jest pomoc i wsparcie.
9.1.       Szkoła zapewnia opiekę uczniom przebywającymi na terenie szkolnym;

a)         podczas  zajęć  obowiązkowych,  nadobowiązkowych,  wyrównawczych  i  pozalekcyjnych  przez 
nauczyciela prowadzącego zajęcia,

b)         podczas zajęć świetlicowych, przez wychowawcę świetlicy,
c)         podczas  przerw między-lekcyjnych,  przez  nauczycieli  dyżurnych,  zgodnie  z  regulaminem i  planem 

dyżurów.
9.2.          Szkoła zapewnia opiekę nad uczniami podczas wycieczek, przez nauczyciela organizującego wycieczkę, 

kierownika wycieczki lub opiekunów;
a)      jeden nauczyciel opiekuje się grupą uczniów liczącą nie więcej niż 15 osób,
b)      kierownik wycieczki zobowiązany jest przedłożyć dyrektorowi, nie później niż na 3 dni przed realizacją  

wycieczki, kartę wycieczki z listą uczestników i opiekunów.
9.3.       Szkoła współpracuje z opieką społeczną i innymi instytucjami organizując pomoc uczniom, którym   z 

powodu warunków rodzinnych jest ona potrzebna;
a)      formą pomocy może być dofinansowanie do obiadów szkolnych,
b)         może być organizowane wsparcie finansowe, stała lub doraźna pomoc materialna,
c)         w miarę posiadanych środków szkoła może przyznać uczniom zapomogi losowe i stypendia, według 

regulaminu przyznawania zapomóg i stypendiów.
10.       Szkoła organizuje współdziałanie z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Powszechnym Centrum Pomocy 

Rodzinie i innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom          i rodzicom.
10.1.       Za rozpoznawanie potrzeb w tym zakresie odpowiedzialny jest wychowawca klasy.
10.2.       Za  kontakty  między instytucjami  w  w/w zakresie  odpowiedzialny jest  pedagog  szkolny  za  wiedzą 

dyrektora szkoły.
11.       Szkoła realizuje opracowany program profilaktyki.
 
PROGRAM PROFILAKTYKI
 

11.1.       Celem programu profilaktyki jest ograniczenie agresji fizycznej i werbalnej wśród uczniów.
 

Zadania Metody realizacji
(terminy)

Osoby
odpowiedzialne

Ewaluacja

a)     Tworzenie i wzbogacanie 
biblioteczki poświęconej profilaktyce 
oraz spisu prywatnych zbiorów 
książek nauczycieli.

§   Zakup książek,
§   Udostępnienie prywatnych 

zbiorów
(na bieżąco)

Bibliotekarz Analiza prowadzona 
przez dyrektora 
szkoły;

b)    Szkolenia rady pedagogicznej na 
temat zachowań agresywnych u 
dzieci.

§   Warsztaty dla nauczycieli
(co 3 lata)

Dyrektor szkoły Protokół z szkolenia 
rady pedagogicznej;

c)     Szkolenia dla rodziców na temat 
profilaktyki zagrożeń.

§   Spotkania klasowe 
rodziców

Wychowawcy
 

Ankieta dla rodziców;



(co najmniej 1 raz w semestrze)
§   Spotkania ogólne rodziców 

z dyrektorem, pedagogiem 
szkolnym, psychologiem lub 
przedstawicielem policji

(raz w roku)

Pedagog
Dyrektor

d)    Uczenie alternatywnych sposobów 
postępowania:

•       zachowania asertywne,
•       radzenie sobie ze stresem,
•       zagospodarowanie czasu 

wolnego,
•       sposoby rozwiązywania 

konfliktów,
•       komunikacja międzyludzka.

§  Opracowanie i wdrożenie 
zalecanej tematyki lekcji 
wychowawczych, lub 
konspektów takich lekcji,
§  Warsztaty, drama, koła 

zainteresowań, inscenizacje, 
konkursy np.: „Na dobrego 
kolegę” 

(w ciągu całego roku)
§  Zawody sportowe 
(według harmonogramu)

Wychowawcy
Pedagog
Nauczyciele 
wszystkich 
przedmiotów oraz 
kół zainteresowań

Konspekty zajęć 
        i materiały 
wypracowane przez 
nauczycieli 
zamieszczone           w 
bibliotece szkolnej;
Ankiety porównawcze 
wśród uczniów;

e)     Organizowanie spotkań uczniów z 
przedstawicielami policji, lekcje 
wychowawcze z pedagogiem lub 
psychologiem.

 

§   Pogadanki
§   Spotkania
(raz w roku)

Wychowawcy
Pedagog
wicedyrektor

Zapisy w dziennikach 
lekcyjnych;

f)      Praca nad eliminowaniem z języka 
uczniów wulgaryzmów.

§   Pogadanki
§   Wzbogacanie języka
§   Krzewienie kultury żywego 

słowa
§   Konkursy
§   Forum dyskusyjne – 

plansze na korytarzu, gazetki 
szkolne
§   Spotkania z rodzicami
(przez cały rok)

Rada Uczniowska
Wszyscy 
pracownicy szkoły
Rodzice
Wszyscy uczniowie

Notatki;
Publikacje w gazetce 
szkolnej;
Zapisy na planszach;

g)    Wspólne dyżury nauczycieli i 
uczniów w czasie przerw.

§   Dyżury
§   Zabawy ruchowe
(cały rok)

Nauczyciele
Uczniowie klas VI

Plan dyżurów;
Ankieta wśród 
uczniów;

h)    Tablica „OKNO STRACHÓW”, 
tablica norm i zasad obowiązujących 
w szkole, tablica próśb i życzeń 
uczniów w stosunku do innych. 

§   Zapisy uczniów
§   Rysunki
(w ciągu całego roku)

Uczniowie
Rada Uczniowska
Wychowawcy
Nauczyciele 

Analiza treści 
zapisów;
Wnioski i propozycje 
działań

i)      Stworzenie reguł – norm 
zachowania się uczniów i nauczycieli 
oraz procedur postępowania wobec 
uczniów agresywnych.

§   Kontrakt
§   Spis obowiązujących w 

szkole reguł
§   Procedury postępowania
(w ciągu roku szkolnego)

Nauczyciele
Pedagog
Wicedyrektor
Rada Uczniowska

Spis reguł;
Ankieta „co się 
zmieniło”;

j)      Realizacja zajęć edukacyjnych wg 
pozytywnie zaopiniowanych 
programów w zakresie profilaktyki 
np.: „Przemoc wobec dzieci”, „Zły 
dotyk” itp.

§   Zajęcia z uczniami w 
oparciu o wybrany program

(przez cały rok)

Pedagog
Wychowawcy

Zapisy w dzienni-ku; 
Wywiad z uczniamina 
temat możliwości 
szukania pomocy; 

 
 

11.2.       Cel – profilaktyka wad postawy 
 

Zadania Metody realizacji
(terminy)

Osoby odpowiedzialne Ewaluacja

a)     Uzupełnienie §   Zamieszczenie w bibliotece Nauczyciel Artykuły 



biblioteczki 
poświęconej 
profilaktyce

artykułów np.: „Profilaktyka wad 
postawy”
§   Zestaw gier i zabaw z akcentem 

na gimnastykę korekcyjną w kl. I-III
(w II semestrze roku szkolnego)

wychowania 
fizycznego – 
K.Jarmułowicz-
Łozińska

i materiały
w bibliotece;

b)    Szkolenia Rady 
Pedagogicznej na 
temat profilaktyki wad 
postawy

§   Wykład dla nauczycieli 
prowadzony przez nauczyciela 
wychowania fizycznego
§   Konsultacje z lekarzem 

odpowiedzialnym za stan zdrowia 
uczniów naszej szkoły

(w I semestrze roku szkolnego)

Nauczyciel 
wychowania 
fizycznego – 
K.Jarmułowicz-
Łozińska

Protokół ze spotkania 
Rady Pedagogicznej;

c)     Szkolenie dla 
rodziców na temat 
profilaktyki wad 
postawy

§   Lekcje otwarte z udziałem 
rodziców
§   Wywiadówka na temat gimnastyki 

korekcyjnej
§   Ulotki z materiałami 

pomocniczymi dotyczącymi profilaktyki 
wad postawy

(raz w roku)

Nauczyciele 
wychowania 
fizycznego –
K. Jarmołowicz-
Łozińska,
J.Makuch
Wicedyrektor

Wpisy
w dziennikach lekcyjnych;
Materiały zamieszczone 
w bibliotece szkolnej;

d)    Jak ciekawie spędzić 
czas wolny?

§   Utworzenie sekcji tenisa ziemnego
§   Turystyka rowerowa z 

uwzględnieniem zasad bezpiecznego 
poruszania się pieszego i rowerzysty
§   Zajęcia na basenie
(zgodnie z harmonogramem)
 

Nauczyciel 
Wychowania 
fizycznego – T.Inglot

Zapisy w dziennikach 
zajęć; Notatki 
z działalności;
 

e)     Troska o prawidłową 
postawę

§   Gimnastyka śródlekcyjna
§   Ćwiczenia i zabawy ruchowe na 

długiej przerwie
§   Sprawdzanie wagi tornistrów 

szkolnych – utworzenie listy 
„przedmiotów zbędnych”

(w ciągu całego roku szkolnego)

Nauczyciele
 
 
Nauczyciel przyrody – 
M.Matyja-Golis

Obserwacja 
i wnioski na 
podsumowaniu roku 
szkolnego

 
11.3.       Program profilaktyki jest realizowany cyklicznie i spiralnie

12.       Szkoła współdziała z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.
12.1.       Dyrektor szkoły powierza pedagogowi szkolnemu lub nauczycielowi, w miarę możliwości finansowych i 

organizacyjnych, indywidualną opiekę wychowawczą i dydaktyczną nad uczniem.
12.2.       Opieką  indywidualną  mogą  być  objęci  uczniowie  mający  trudności  z  wdrożeniem  się  do  trybu 

szkolnego, z rodzin zastępczych, z zaburzeniami rozwoju (nauczanie indywidualne) lub inni uczniowie 
potrzebujący takiej opieki.

12.3.       W szkole odbywają się zebrania ogólne z rodzicami, zebrania rady rodziców oraz zebrania klasowe i  
spotkania indywidualne z rodzicami.

a)         Celem spotkań z rodzicami jest współpraca m.in. w zakresie wychowania i informowanie                   o 
postępach dzieci.

b)         Informacje o zebraniach rodziców przekazują wychowawcy klas poprzez swoich uczniów.
c)         Informacje ogólne dotyczące wszystkich uczniów zamieszczane są w gablotce na korytarzu dolnym.
d)         Rodzice mają możliwość spotkania z wszystkimi nauczycielami w sprawach szkolnych w każdą ostatnią 

środę miesiąca w godzinach od 16:00 do 17:00.
 

13.       Szkoła realizuje opracowany program wychowawczy.
PROGRAM WYCHOWAWCZY 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TOSZKU 
 

„W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem – o to, ażeby bardziej  
był, a nie tylko więcej miał; aby więc poprzez wszystko co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to  
znaczy, ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich” 
 /Jan Paweł II/



                Przytoczone słowa Jana Pawła II wskazują na przyjęty kierunek procesu wychowania. Wychowujemy  
człowieka jako osobę ludzką w oparciu o wartości chrześcijańskie, które są prawami ogólnoludzkimi. Dlaczego takie  
ujęcie personalistyczne?
Wychowaniu państwowemu towarzyszy doktrynalne urabianie świadomości dziecka, które burzy porządek moralny  
domu rodzinnego. W proponowanym programie, wychowanie personalne stanowi jądro dla programów wychowania  
społecznego i państwowego, a nakierowane jest na dobro osoby ludzkiej, oraz dobro rodziny. Uwzględnia więc interesy  
państwa oraz przesłanie danego Kościoła.
W proces wychowania włączeni jesteśmy wszyscy: RODZICE, SZKOŁA I KOŚCIOŁY. Wychowanie zobowiązuje nas do  
odpowiedzialności, a to wyklucza wszelką bylejakość z naszej strony. Wychowawca (w szerokim tego słowa znaczeniu, a  
więc rodzic, nauczyciel, katecheta, a także sąsiad) powinien w pełni identyfikować się z tym, co twierdzi, czyli musi  
zachodzić zbieżność jego myśli, słowa i czynu zawsze i wszędzie.

13.1.     Program wychowawczy dla klas I-III:
 

CELE OPE-
RACYJNE

 
TEMATYKA

 
UWAGI METODYCZNE 

REALIZACJA

PRZEWIDYWANE 
OSIĄGNIĘCIA UCZNIA

 
Umiejętność 
współżycia w 
społeczności 
klasowej.

 
O tym warto 
rozmawiać.

Cele:
•         Właściwa organizacja zespołu 
klasowego,
•         Prezentacja siebie, odwaga, 
otwartość wobec innych,
•         Co mnie wyróżnia, co umie zrobić 
dobrze, czego mam unikać,
Realizacja:
•           Wypowiedzi ucz. dotyczące ww. 
problemów
•           Analiza różnych sytuacji 
i zebranych propozycji..
 
 

 
-     Potrafi w uporządkowanej 
formie wypowiadać się na temat 
swoich przeżyć, doświadczeń, 
oczekiwań od grupy,
-     Umie odpowiednio wybrać 
właściwe zachowanie,
-     Wie że za złe czyny 
i zachowanie należy oczekiwać 
odpowiednich sankcji.
 

 
Chcę Was 
zapytać, 
czy...

Cele:
•         Warto nad sobą pracować,
•         Co musimy zrobić aby być na 
medal,
•         Dostrzeganie klasy jako grupy,
•         Jacy jesteśmy wobec siebie,
Realizacja:
•         Zajęcia mają charakter zabawowy,
•         Założenie albumu kroniki klasowej, 
w której każdy 
z uczniów będzie autorem swojej 
wizytówki.

 
-     Dostrzega złe postępowanie 
swoich kolegów i własne,
-     Wskazuje dobre cechy pracy 
grupowej,
-     Dobiera trafnie i uzasadnia 
wybór swojego zdania,
-     Wypowiada się na temat 
swoich zainteresowań. 

  
Pomagamy 
sobie 
wzajemnie.

Cele:
•         Zachęcanie do wysiłku 
i wytrwałości własnej, aby chwilowe 
niepowodzenia nie przekreśliły osiąganych 
wyników,
•   Kogo możemy obdarzyć zaufaniem,
Realizacja:
•         Analiza ról pełnionych 
w klasie,
•         Zwracanie uwagi na grzeczne 
i wzajemne odnoszenie się do siebie,
•         Uczulenie na używanie słów: 
proszę, przepraszam, dziękuję,
•         Obyczajowość i tradycje szkolne,
•         Z kim się przyjaźnię i dlaczego.

 
-     Potrafi zakomunikować różne 
informacje,
-     Umie porozumiewać się 
z każdym człowiekiem (kolegą),
-     Zna cechy dobrego przyjaciela,
-     Wie jak zachować się 
w sklepie, w szkole,
-     Rozumie pojęcie – tradycje, 
obyczaje. 



 

 
Moi koledzy.

Cele:
•         Jak oceniam kolegów, co nas łączy, 
co dzieli,
•         Jak zdobyć sympatię innych,
•         Moja klasa to też wspólnota,
Realizacja:
•         Bawimy się razem:
-         wieczór andrzejkowy,
-         wieczór wigilijny,
-         dzień chłopca,
-         bal karnawałowy i baśniowy.

-     Jest odpowiedzialny za swoje 
czyny,
-     Zna i rozumie pojęcia: kolega, 
wspólnota, dobro,
- Toleruje indywidualnoś kolegów,
- Wie jak należy postąpić, aby 
zostać dobrym kolegą,
-     Wie, że tylko wspólnie można 
osiągnąć wiele dobrego w zespole 
klasowym,
-     Respektuje ogólne zasady 
współżycia w zespole.

 
Moja szkoła
i 
środowisko.

Cele:
•         Dbam o dobre imię szkoły,
•         Blaski i cienie mojej wsi, miasta, 
nazwiska znanych ludzi: radny, sołtys,
•         Potrafię pomagać innym,
•         Moje dobre uczynki,
Realizacja:
•         Poznajemy prawa i obowiązki 
ucznia,
•         Zaprosimy ciekawe osoby na 
spotkanie klasowe.
 

 
-     Rozumie wyrażenia: obywatel 
świata, mieszkaniec Ziemi,
-     W wyobraźni wszystko jest 
możliwe – muszę ją rozwijać,
-     Pamięta o swoich emocjach, 
chcę mieć dobre serce,
-     Potrafi uczyć się od innych. 

 
Życie rodzinne.

 
Moje 
tradycje 
rodzinne
W klasie jak 
w rodzinie.

Cele:
•         Poznaję zagadnienie życia 
rodzinnego,
•         Dlaczego kocham rodziców, ich 
poświęcenie i wdzięczność,
•         Pomagamy naszym babciom 
i dziadkom,
Realizacja:
•         Rozmawiamy o tradycjach 
i ich znaczeniu,
•         Nawiązanie do tradycji szkolnych, 
przygotowanie uroczystości domowych 
i klasowych,
•         Wymiana doświadczeń na temat 
tradycji (jakie święta, obchodzenie, formy 
i goście),
•         Propozycje opracowania kalendarza 
świąt w swojej rodzinie: data, rodzaj 
uroczystości, sposób spędzania – co to 
znaczy dobra rodzina, dobra klasa.

 
-     Rozumie potrzebę zgodnego 
współżycia i współpracy z 
najbliższą rodziną,
-     Wie co oznacza wyrażenie 
„więź rodzinna”,
-     Wspólnie troszczy się aby 
wszyscy w domu czuli się 
potrzebni i bezpieczni,
-     Musi pamiętać o urodzinach 
swych najbliższych,
-     Ma dobre samopoczucie gdy 
wszyscy są szczęśliwi.

 
Są chwile 
kiedy w 
domu się 
nudzę.

Cele:
•         Ukazanie różnych możliwości 
spędzenia wolnego czasu 
z rodziną,
•         Poznanie samego siebie, rozwijanie 
zainteresowań,
Realizacja:
•         Poznanie pracy rodziców 
i rodzeństwa,
•         Próby ustalenia dnia pracy tak, aby 
umożliwić wspólny aktywny wypoczynek 
rodzinny z uwzględnieniem 
zainteresowań.

 
-     Rozumie że każdy człowiek to 
indywidualność,
-     Liczy się z potrzebami 
i korzyściami wynikającymi 
z pracy rodziców,
-     Jest zgodny, chociaż ma swoje 
własne zdanie,
-     Umie rozwiązać konflikt.



 
Uczę się 
rozumieć 
rodziców.

Cele:
•         Poznanie problemów życia 
rodzinnego,
Realizacja:
•         Propozycje listy obowiązków 
narzucanych przez rodziców, konieczność 
ich wypełniania.

 
-     Jest odpowiedzialny za swoje 
czyny,
-     Respektuje umowy i zwyczaje 
przyjęte w rodzinie,
-     Wywiązuje się z obowiązków 
domowych.
 

 
Dom moich 
marzeń.

Cele:
•         Poznawanie różnych zawodów: 
zalety i wady,
Realizacja:
•         Wymyślamy dom naszych marzeń,
•         Rysujemy „mój przyszły dom”,
•         Wystawka prac.
 

 
-     Okazuje miłość swojej 
najbliższej rodzinie,
-     Korzysta z ich rad i 
wskazówek,
-     Troszczy się o czystość w 
domu,
-     W domu czuje się bezpiecznie.

 
Moja ojczyzna.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nasz 
zmieniający 
się świat.

Cele:
•         Zainteresowanie zmianami wokół 
nas,
•         Wkład w budowę przyszłej 
ojczyzny,
Realizacja:
•         Wskazywanie cech dobrego Polaka,
•         Wzory postępowania,
•         Godło jako najstarszy 
z symboli narodowych,
•         Poznanie słów i znaczenia hymnu.

 
-     Potrafi dostrzec zmiany 
zachodzące w swoim otoczeniu,
-     Rozumie że dobry uczeń to 
wkład w budowę nowej ojczyzny,
-     Zna nazwę swojej 
miejscowości,
-     Zapoznał się z pracą ludzi w 
swojej miejscowości,
-     Zna nazwę swojej ojczyzny, jej 
barwy ojczyste i godło,
-     Zna nazwę kontynentu na 
którym żyje.

 
Piękna nasza 
Polska cała.

Cele:
•         Zachęcanie do szukania pięknych 
zakątków w naszym kraju,
•         Zainteresowanie się trudnościami i 
osiągnięciami naszej okolicy,
•         Moja okolica też jest piękna,
Realizacja:
•         Co mamy naszego – tylko 
polskiego,
•         Obrzędy Bożonarodzeniowe i 
Noworoczne, Karnawał,
•         Wiosna (topienie Marzanny),
•         Obrzędy Wielkanocne,
•         Zaduszki,
•         Święto Niepodległości,
•         Konstytucja III Maja,
 

 
-     Wie z czego słynie jego 
miejscowość,
-     Wymienia ciekawe zabytki, 
obiekty i instytucje (wie jak się w 
nich zachować), poczta, apteka, 
ośrodek zdrowia, sklepy,
-     Włącza się w organizację 
i przygotowanie różnych 
uroczystości szkolnych,
-     Zna historię i legendy związane 
ze swoją miejscowością. 

 
Ekologia dla 
każdego.

Cele:
•         Kształtowanie odpowiednich 
postaw wobec naturalnego środowiska,
•         Pobudzenie do różnorodnych 
działań na rzecz przyrody,
•         Poznanie przyczyn zmian 
zachodzących w przyrodzie,
Realizacja:
•         Ziemia potrzebuje pomocy również 
Twojej,
•         Czy Ty i twoja rodzina nie 
przyczyniacie się do degradacji 

 
-     Wie jaką rolę spełnia czyste 
powietrze w życiu człowieka,
-     Opiekuje się zielenią 
w najbliższym otoczeniu,
-     Sadzi nowe drzewa,
-     Rozumie co oznacza 
cywilizacja i postęp (korzyści i 
zagrożenia),
-     Stara się tak postępować aby 
nie zanieczyszczać środowiska.



środowiska.

 
Człowiek 
wrogiem czy 
przyjacielem 
przyrody.

Cele:
•         Uwrażliwienie na piękno przyrody,
•         Znaczenie terenów zielonych,
•         Pamięć o zwierzętach 
i ptakach,
Realizacja:
•         Ukazywanie złego postępowania 
ludzi (palenie rowów i ściernisk, ścieki 
z zakładów przemysłowych).

 
-     Wie dlaczego potrzebny jest 
ruch i przebywanie 
na świeżym powietrzu,
-     Ma wyrobiony nawyk dbania o 
higienę osobistą oraz pomieszczeń 
w których przebywa,
-     Rozumie znaczenie 
racjonalnego odżywiania się 
i dbania o prawidłowy tryb życia 
(sen – odpoczynek).
 

 
Jak jemy?

Cele:
•         Kształtujemy nawyki właściwego i 
higienicznego przygotowania posiłków,
Realizacja:
•         Estetyka podawania posiłków.

 
-     Rozumie potrzebę zdrowej 
żywności,
-     Wie na czym polega 
szkodliwość palenia papierosów,
-     Nie przyjmuje od kolegów 
żadnych nieznanych substancji.
 

 
Jak się 
uczyć?

Cele:
•         Właściwe planowanie zajęć, 
potrzeba wypoczynku,
•         Higiena wzroku podczas czytania i 
pisania,
Realizacja:
•         Planowanie rozkładu zajęć.

 
-     Rozumie potrzebę nauki 
i pracy,
-     Pracuje w przygotowanym 
i zagospodarowanym kąciku pracy.

 
Wychowanie dla 
pokoju.

 
Dziecko 
a wojna.

Cele:
•         Wojna jako tragiczny skutek 
niezgody,
Realizacja:
•         Przykłady ludzi zasłużonych w 
działalność na rzecz walki 
o pokój.

 
-     Wie że konflikty i agresja źle 
wpływają nie tylko na zdrowie, ale 
także na pracę 
i życie ludzi,
-     Rozumie tragizm ludzi 
dotkniętych wojną.
 

 
Jak żyją 
dzieci w 
innych 
krajach?

Cele:
•         Budzenie ciekawości życia innych 
ludzi,
•         Znaczenie języków obcych 
w kontaktach międzyludzkich,
Realizacja:
•         Rozmowa na temat zgromadzonego 
materiału ilustrującego problem.
 

 
-     Zna zwyczaje swojego sąsiada 
– mój nowy kolega,
(korespondencyjnie),
-     Wie że chociaż mieszkamy w 
różnych częściach świata, mamy 
swoje wielkie i małe ojczyzny.
 

 
 
 
 
 
 
 

13.2.     Program wychowawczy dla klas IV-VI:
 

CELE CELE POŚREDNIE SPOSÓB REALIZACJI kl. ODPOWIEDZIALNY 



OPE-RACYJNE ZA REALIZACJĘ

 
I Rozwój 
moralny i 
kształtowanie 
postaw

 
1.   Świat wartości
-rozróżnianie czynu 
(postępowania) dobrego 
od czynu 
(postępowania) złego
-     umiejętne 

dyscyplinowanie 
zachowań

-     wyrabianie cech 
pracowitości, 
rzetelności oraz 
wytrwałości w 
podejmowanych 
zadaniach

-     uszanowanie pracy 
innych

-          wykonywanie 
rutynowych zajęć domowych

-          przebywanie na 
lekcjach

-          wypełnianie zadań 
domowych

-          szkolna działalność 
samorządowa

-          działalność w 
organizacjach szkolnych i 
religijnych

-          kontrolowane gry i 
zabawy

-          właściwe zachowanie 
podczas lekcji, apeli i 
rozgrywek sportowych

-          w ramach lekcji 
wychowawczych:

*Szacunek dla siebie podstawą 
miłości innych
*Kultura języka
*Rodzina miejscem spotkań 
różnych pokoleń
*Co to jest tolerancja i jej 
granice?

 
IV, V, VI

 
Rodzice
 
Nauczyciele
Nauczyciele, Rodzice
 
Opiekun SU
 
Opiekunowie organizacji
Opiekun świetlicy
Nauczyciele wych.-fiz.
Dyrekcja,
Wychowawcy 
Katecheci
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Kształtowanie 
umiejętności wyboru i 
odpowiedzialności za 
wybory

-          domaganie się 
odpowiedzialności za słowa, 
za konsekwencje wynikające 
z postępowania, czynu

-          samowychowanie: 
praca nad sobą

-          w ramach lekcji 
wychowawczych:

*Autentyzm działań (być 
sobą)
*Autorytety
*Zagrożenia: narkomania, 
alkoholizm, demoralizacja, 
sekty

 
IV, V, VI

 
Rodzice, Katecheci, 
Pedagog, Wychowawcy

 
3.    Kształtowanie 
postaw patriotycznych
szacunek do tradycji;
znajomość historii i 
kultury;
szacunek do symboli 
narodowych.
 

-          Organizowanie 
uroczystości szkolnych z 
okazji rocznic i świąt 
państwowych

-          gazetki ścienne
-          wycieczki do miejsc 

pamięci narodowej
-          lekcje języka polskiego 

i historii
-          spotkania z 

zaproszonymi gośćmi
-          kółko regionalne i 

Dzień regionu
-          lektury, prasa, filmy
-          „Moja mała ojczyzna” 

– konkursy, gazetki ścienne

 
IV - VI

 
Rodzice, Wychowawcy, 
Nauczyciele języka 
polskiego i historii 
,Opiekun Samorządu 
Uczniowskiego

 
4. Poszanowanie dobra 
własnego i wspólnego

-          dbałość o sale lekcyjne, 
korytarze, ubikacje, obejście 
szkoły, gazetki i wystawy

 
IV - VI

 
Dyrekcja, Nauczyciele 
dyżurujący, Nauczyciele 



-          wychowanie 
ekologiczne poprzez 
przybliżanie problematyki 
ochrony środowiska, apele i 
konkursy o tematyce 
ekologicznej

-          prace porządkowe
 
 

przyrody, Wychowawcy

 
5. Kultura wolnego 
czasu

-          rozwijanie 
zainteresowań sportowych i 
rekreacyjnych – rozgrywki i 
turnieje sportowe;

-          lektura źródłem 
ciekawych przeżyć – 
konkursy czytelnicze, ankiety 
np. „najciekawsza książka 
miesiąca”

-          rozwój zainteresowań 
indywidualnych – koła 
zainteresowań ( SKS, kółko 
komputerowe, inne zgodne z 
życzeniem rodziców i 
uczniów)

-          lekcje wychowawcze:
*My i mass-media 

 Nauczyciel wych. fiz.
 
 
Bibliotekarz, Nauczyciele 
języka polskiego
 
 
Opiekunowie kół 
zainteresowań

 
6. Problemy okresu 
dorastania

-          lekcje wychowawcze:
*Troska o swój wygląd 
zewnętrzny i higienę osobistą
-          wychowanie do życia w 

rodzinie
-          pogadanki z higienistką 

szkolną

VI
 
 
V,VI

Wychowawcy
Nauczyciel wych. do 
życia w rodzinie
Higienistka

 
II Rozwój 
emocjonalny i 
kształtowanie 
woli

 
1. Uświadomienie sobie 
sfery uczuć i 
możliwości kierowania 
nimi 

-          Kształtowanie 
wrażliwości uczuciowej na 
gruncie rodziny 

-          w ramach wychowania 
do życia w rodzinie

-          w ramach lekcji j. 
polskiego i lekcji 
wychowawczych

 
IV,V,V
V,VI

 
Rodzice
Nauczyciel wych. do 
życia w rodzinie
Wychowawcy, Nauczyciel 
j. polskiego

 
2.   Więzi 
międzyludzkie – 
rozwijanie empatii
 

-          w ramach zajęć 
szkolnych, gier, zabaw

-          katecheza
-          wychowanie do życia w 

rodzinie
-          w ramach lekcji 

wychowawczych:
*Podstawy komunikacji 
międzyludzkiej
*Opanowywanie emocji 
(sposoby rozładowania 
napięcia, agresja, przemoc, 
stres)

 
IV,V,VI

 
Nauczyciele 
Katecheci 
Opiekun świetlicy

 
3.        Rola i znaczenie 
woli w życiu 
człowieka , w 
podejmowaniu decyzji, 

-          katecheza
-          lekcje wychowawcze
-          aktywność – stawianie 

celów i osiąganie ich oraz 
animacja działań

 
IV, V, VI

 
Katecheci
Wychowawcy



wyborów
 

 
III Rozwój 
intelektualny 
poszukiwanie 
prawdy

 
1. Kształtowanie 
zdolności do refleksji

 
-          w ramach lekcji j. 

polskiego
-          na gruncie rodziny
-          przez ukierunkowane 

rozmowy
-          selektywne korzystanie 

z telewizyjnych programów 
edukacyjnych

-          w ramach lekcji 
wychowawczych:

*Umiejętność uczenia się 
(ćwiczenie pamięci, zdolności 
percepcyjnej człowieka)
*Umiejętność wyciągania 
wniosków, zdrowa krytyka, 
zdolność do syntezy, analizy 
wiedzy i łączenia faktów z 
różnych dziedzin
 

 
IV, V, VI

 
Rodzice
Nauczyciele
Katecheci

 
4.   Stawianie 
problemów i 
poszukiwanie 
odpowiedzi
 

 
-          w ramach lekcji 

szkolnych
-          koła zainteresowań

 
IV, V, VI

 
Nauczyciele nauk 
przyrodniczych

 
5.   Rozbudzanie 
ciekawości świata
 
 

 
-          w ramach lekcji 

szkolnych
-          koła zainteresowań
-          wycieczki np. do 

Planetarium
-          lektury, prasa, 

programy TV
-          spotkania z 

podróżnikami
-          konkursy
 

 
IV, V, VI

 
Nauczyciele
Bibliotekarz
Opiekun koła 
zainteresowań
 

 
6.   Wychowanie 
komunikacyjne
 
 

 
-          w ramach zajęć 

techniki
-          wycieczki
-          spotkania z policjantem 

służby drogowej
-          pogadanki
 

 
IV, V, VI

 
Nauczyciel techniki
Wychowawcy

 
IV Rozwój 
duchowy
 

 
1.        Poznanie zasad 
wiary
2.        Rozwijanie 
kontaktu z Bogiem 
3.        Rozwijanie 
zdolności duchowego 
kontaktu z drugim 
człowiekiem

 
-          lekcje religii
-          Msze szkolne
-          spotkania modlitewne
-          wieczory wigilijne
-          rekolekcje

 
IV, V, VI

 
Księża
Katecheci
Rodzice



4.        Szacunek do 
życia; życie jako 
wartość
5.        Umiejętność 
odnalezienia swego 
miejsca w życiu
 

 
* oznacza tematykę lekcji wychowawczych
 
14.       Program  wychowawczy  i  program  profilaktyki  szkoły  uchwala  rada  rodziców  w  porozumieniu  z  radą 

pedagogiczną.
 
 
§ 3. Organy szkoły
 
1.          Organami szkoły są:

1.1.                    Dyrektor szkoły;
1.2.                    Rada Pedagogiczna;
1.3.                    Rada Rodziców;
1.4.                    Samorząd Uczniowski, inaczej Rada Uczniowska.

2.          Szkołą kieruje dyrektor  wybrany w drodze konkursu,  którego zasady reguluje ustawa o systemie oświaty.  
Dyrektor podejmuje samodzielne decyzje i ponosi za nie pełną odpowiedzialność.

2.1.                    Do głównych zadań dyrektora szkoły należy:
a)         Kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą szkoły oraz reprezentowanie szkoły na 

zewnątrz.
b)         Sprawowanie nadzoru pedagogicznego.
c)         Tworzenie odpowiednich warunków dla realizacji  zadań dydaktycznych,  opiekuńczych                       i 

wychowawczych.
d)         Współpraca z pozostałymi organami szkoły.
e)         Realizowanie  uchwał  rady  pedagogicznej  oraz  rady  szkoły  podjętych  w  ramach  ich  kompetencji 

stanowiących.
f)          Kontrolowanie realizacji obowiązku szkolnego w obwodzie szkoły i prowadzenie dokumentacji         z 

tym związanej.
g)         Informowanie dyrektora szkoły, w obwodzie której uczeń mieszka o przyjęciu tego ucznia do szkoły i  

spełnianiu przez niego obowiązku szkolnego.
h)         Uzupełnianie i zabezpieczanie majątku szkoły.
i)           Dysponowanie i prawidłowe wykorzystywanie środków określonych w planie finansowym szkoły.
j)           Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

2.2.             Do szczególnych kompetencji dyrektora należy :
a)         Zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników szkoły.
b)         Powierzanie funkcji wicedyrektora i kierownika świetlicy oraz odwoływanie z tej funkcji.
c)         Przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły.
d)         Występowanie  z  wnioskami,  po  zasięgnięciu  opinii  rady  pedagogicznej  i  rady  szkoły,  w  sprawach 

odznaczeń, nagród i wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.
e)         Rozstrzyganie konfliktów między organami szkoły.
f)          Rozpatrywanie skarg i wniosków.
g)         Dyrektor szkoły może w drodze decyzji skreślić ucznia z listy uczniów z mocy prawa.
h)         W uzasadnionym przypadku uczeń podlegający obowiązkowi szkolnemu na wniosek dyrektora szkoły 

może zostać przeniesiony do innej szkoły przez kuratora oświaty.
i)           Organizowanie  nauczania  indywidualnego  na  wniosek  rodziców  uczniom  posiadającym  stosowne 

orzeczenie, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
3.          Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących 

kształcenia, wychowania i opieki.
3.1.             W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. W zebraniach rady 

pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego, za 
zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.

3.2.             Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.
3.3.             Zebrania plenarne rady pedagogicznej  są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,         w 

każdym  okresie  w  związku  z  zatwierdzeniem  wyników  klasyfikowania  i  promowania  uczniów,  po 
zakończeniu  rocznych  zajęć  szkolnych  oraz  w  miarę  bieżących  potrzeb.  Zebrania  mogą  być 



organizowane z inicjatywy przewodniczącego rady szkoły, organu prowadzącego szkołę lub co najmniej 
1/3 członków rady pedagogicznej.

3.4.             Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy :
a)         Zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez radę rodziców.
b)         Zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów.
c)         Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole.
d)         Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły.
e)         Podejmowanie uchwał w sprawie nagradzania i karania uczniów.

3.5.             Rada pedagogiczna opiniuje :
a)         Organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
b)         Projekt planu finansowego szkoły.
c)         Wnioski dyrektora o przyznawanie nagród, odznaczeń i innych wyróżnień.
d)         Propozycje  dyrektora  szkoły  w  sprawach  przydziału  nauczycielom  stałych  prac  i  zajęć  w  ramach 

wynagrodzenia  zasadniczego  oraz  dodatkowo  płatnych  zajęć  dydaktycznych,  wychowawczych           i 
opiekuńczych.

e)         Kandydatów do powierzenia funkcji kierowniczych w szkole.
3.6.             Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O 

wstrzymaniu wykonania uchwały zawiadamia organ nadzorujący oraz prowadzący. Organ nadzorujący w 
porozumieniu z organem prowadzącym uchyla uchwałę niezgodną                z prawem. Decyzja organu 
nadzorującego jest ostateczna.

3.7.             Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu albo jego zmian i przedstawia do zaopiniowania radzie  
rodziców.

3.8.             Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie   z 
funkcji dyrektora lub do dyrektora o odwołanie z innej funkcji kierowniczej w szkole.

3.9.             Tryb podejmowania uchwał rady pedagogicznej określa regulamin tej rady.
3.10.           Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane, nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw 

poruszanych na posiedzeniach rady pedagogicznej, które mogą naruszyć dobra osobiste uczniów i ich 
rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

3.11.           Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane większością głosów w obecności co najmniej  ½ ich 
członków.

4.          W szkole działa samorząd uczniowski, inaczej rada uczniowska, zwana dalej samorządem.
4.1.             Zasady wybierania i działania samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów            w 

głosowaniu  równym  tajnym  i  powszechnym.  Organem  samorządu  jest  rada  uczniowska,  która  jest  
jedynym reprezentantem ogółu uczniów.

4.2.             Samorząd może przedstawić każdemu z  organów szkoły wnioski  i  opinie we wszystkich  sprawach 
szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak :

a)         Prawo do zapoznania z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymogami.
b)         Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.
c)         Prawo  do  organizacji  życia  szkolnego,  umożliwiającego  właściwych  proporcji  między  wysiłkiem 

               a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań.
d)         Prawo do redagowania gazetki szkolnej.
e)         Prawo  organizowania  działalności  kulturalnej,  oświatowej,  sportowej  oraz  rozrywkowej  zgodnie 

                z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem.
f)          Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

4.3.             Regulamin samorządu uczniowskiego nie może być sprzeczny ze statutem szkolnym.
4.4.             Organem pomocniczym samorządu uczniowskiego są samorządy klasowe, które pełnią rolę gospodarza 

klas i współpracują z wychowawcami klas i nauczycielami. 
5.          Rada rodziców jest samorządnym przedstawicielem rodziców współdziałającym pozostałymi organami szkoły i 

koordynującym działalność rad klasowych rodziców.
5.1.             Do kompetencji rady rodziców należy:

a)         Współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy szkoły.
b)         Współudział w organizacji imprez szkolnych i wycieczek.
c)         Współudział w realizacji zadań opiekuńczych szkoły.
d)         Uczestniczenie w planowaniu wydatków szkoły.
e)         Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla szkoły.
f)          Występowanie  do  dyrektora  i  innych  organów  szkoły,  organu  prowadzącego  szkołę  oraz  organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
g)         Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły oraz programu 

profilaktyki.
h)         Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły
i)           Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły. 

5.2.             Tryb powoływania rady rodziców oraz szczegółowe formy działalności określa regulamin tej rady.
6.        W szkole może działać rada szkoły, której powstanie inicjuje dyrektor na wniosek rady rodziców.



6.1.             Do kompetencji rady szkoły należy :
a)         Uchwalanie statutu szkoły.
b)         Opiniowanie planu pracy szkoły, projektów innowacji i eksperymentów pedagogicznych.
c)         Ocenianie  z  własnej  inicjatywy  sytuacji  oraz  stanu  szkoły  i  występowanie  do  dyrektora,  rady 

pedagogicznej,  organu prowadzącego  szkołę  oraz  do  wojewódzkiej  rady oświaty,  w szczególności    w 
sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych.

6.2.             Rada szkoły może gromadzić środki finansowe z dobrowolnych składek oraz innych źródeł w celu 
wspierania działalności statutowej szkoły. Zasady wydatkowania funduszy rady szkoły określa regulamin 
tej rady.

6.3.             Rada szkoły liczy 6 osób, w jej skład wchodzą w równej liczbie :
a)         nauczyciele wybrani przez ogół nauczycieli szkoły,
b)         rodzice wybrani przez ogół rodziców.

6.4.             Rada szkoły wybierana jest w głosowaniu tajnym przez poszczególne grupy społeczności szkolnej, o  
których mowa w ust.6 pkt 6.3., w oparciu o następujące zasady:

a)         kandydatów do rady szkoły wybiera się spośród nauczycieli na konferencji rady pedagogicznej,
b)         kandydatów spośród rodziców wybiera się na ogólnym zebraniu rodziców,
c)         każda grupa społeczności szkolnej wysuwa co najmniej 4 kandydatów spośród których wybiera się 3 

członków rady szkoły.
6.5.             Kadencja rady szkoły trwa 3 lata. W przypadku gdy członek rady szkoły w czasie trwania kadencji  

przestaje być członkiem społeczności szkolnej przeprowadza się wybory uzupełniające.
6.6.             Tryb wybierania członków rady szkoły oraz przeprowadzenia wyborów uzupełniających                 w 

poszczególnych grupach określają regulaminy: rady pedagogicznej i rady rodziców.
6.7.             Do czasu powołania rady szkoły, jej zadania wykonuje rada pedagogiczna. Zadania określone       w ust. 

6 pkt 6.1. a) rada pedagogiczna wykonuje we współpracy z radą rodziców.
7.          W przypadku zaistniałych sporów indywidualnych lub zbiorowych kwestie sporne rozstrzyga dyrektor szkoły.

7.1.              W razie braku rozstrzygnięcia sporu przez  dyrektora szkoły powołany zostaje  zespół negocjacyjny 
złożony z 3 osób, któremu pomocą może służyć negocjator zawodowy z poza szkoły.

7.2.             Ostatecznym organem rozstrzygającym spór jest zespół negocjacyjny.
 
 
§ 4. Organizacja szkoły.
 
1.          Podstawową jednostką szkoły jest oddział.
2.          Zasady tworzenia i organizacji oddziałów, o których mowa w § 2 pkt 5, oraz organizacji nauczania mniejszości 

narodowych lub grup etnicznych określają odrębne przepisy.
3.          W szkole mogą być tworzone oddziały przedszkolne realizujące program wychowania przedszkolnego.

3.1                     Do oddziału przedszkolnego uczęszczają dzieci sześcioletnie i pięciolatki. Do placówki uczęszczają 
tylko te pięciolatki których rodzice spełniają przynajmniej jeden z następujących warunków: 

a)         pięciolatek na sześcioletnie rodzeństwo, które też uczęszcza do danego oddziału przedszkolnego,
b)         obydwoje  rodzice  pięciolatka  pracują  lub  prowadzą  duże  gospodarstwo  rolne,

 które jest głównym źródłem utrzymania rodziny.
3.2                     Zajęcia lekcyjne odbywają się w oddzielnej sali w budynku szkolnym.
3.3                     Organizacja oddziału przedszkolnego:

a)         liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25 osób,
b)         organizację pracy oddziału przedszkolnego w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez  

dyrektora szkoły z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwań rodziców,
c)         dzienny czas pracy oddziału przedszkolnego wynosi 5 godzin plus zajęcia dodatkowe (np.: religia, język  

niemiecki, inne zajęcia dydaktyczno – opiekuńcze),
d)         oddział przedszkolny funkcjonuje przez cały rok szkolny w systemie feryjnym tak jak szkoła. 

3.4                     Zasady odpłatności:
a)         opłaty za świadczenia w oddziale przedszkolnym ustala Rada Miejska w Toszku, 
b)         opłaty rodzice dokonują w oddziale przedszkolnym do 15 dnia każdego miesiąca, otrzymując odcinek 

kwitariusza przychodowo – ewidencyjnego potwierdzającego dokonania wpłat,
c)         środki  uzyskane  z  tytułu  opłat  wnoszonych  przez  rodziców  są  przeznaczone  na  zakup  pomocy 

dydaktycznych,  na  wycieczki  i  zajęcia  wykraczające  poza  podstawy  programowe  wychowania 
przedszkolnego,  a  także  na  pokrycie  kosztów  usług  opiekuńczych  i  bytowych  nie  objętych  zakresem 
ustawowych obowiązków gminy.

d)         rodzice pokrywają  koszty napojów przygotowywanych dla dzieci,  według ustalonej  przez  rodziców 
stawki. 

3.5                     Organizacja zajęć w oddziale przedszkolnym:
a)          podstawową  formą  pracy  oddziału  przedszkolnego  są  zajęcia  dydaktyczno  –   wychowawcze 

prowadzone   w  systemie nauczania zintegrowanego,



b)         godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut,
c)         w oddziale przedszkolnym mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe dla dzieci,
d)         czas trwania zajęć dodatkowych powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i nie 

powinien przekraczać dla 5-, 6-latków 30 minut. 
3.6                     Sposób dokumentowania  zajęć  prowadzonych  w oddziale  przedszkolnym i  w szkole  określają 

odrębne przepisy.
 
§ 5. Podział oddziałów na grupy
 
1.          Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki oraz na zajęciach, dla których z 

treści  programu  nauczania  wynika  konieczność  prowadzenia  ćwiczeń,  w  tym  laboratoryjnych,                    z 
zastrzeżeniem ust. 2

2.          Podział  na grupy jest  obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i  informatyki  w oddziałach liczących 
powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów.

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

4.          Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV – VI prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.
 
 
§ 6. Jednostka lekcyjna
 
1.          Godzina  lekcyjna  trwa  45  minut.  W  uzasadnionych  przypadkach  dopuszcza  się  prowadzenie  zajęć 

edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony                     w 
tygodniowym rozkładzie zajęć.

2.          Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I – III ustala nauczyciel  prowadzący te zajęcia,  zachowując 
ogólny tygodniowy czas zajęć, o którym mowa w ust. 1.

 
 
§ 7. Świetlica szkolna
 
1.          Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych  

opiekunów) lub organizację dojazdu do szkoły, szkoła organizuje świetlicę.
2.        Pracą  świetlicy szkolnej  kieruje  kierownik  świetlicy,  upoważniony nauczyciel  lub  dyrektor  jeśli  kierownik 

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

4. Uczniom zakwalifikowanym do świetlicy zapewnia się:
4.1.             Możliwość odrabiania lekcji,
4.2.             Uczestnictwo w różnych formach zajęć pozalekcyjnych,
4.3.             Świetlica prowadzi zajęcia zgodnie z rozkładem zajęć dydaktyczno – wychowawczych,
4.4.             Zakres zajęć i czas pracy świetlicy w dni wolne od pracy, określa stosownie do potrzeb środowiskowych  

dyrektor szkoły.
5.        Szkoła umożliwia uczniom spożywanie obiadów w stołówce szkolnej prowadzonej przez świetlicę szkolną.

5.1.             Odpłatność za korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej ustala dyrektor szkoły, w porozumieniu z 
kierownikiem świetlicy,  z  uwzględnieniem możliwości  częściowego lub całkowitego zwolnienia bądź 
refundowania opłat uczniom w trudnej sytuacji materialnej.

5.2.             Stołówkę udostępnia się dla pracowników szkoły.
a)     Każdy obecny i były pracownik szkoły wyrażający chęć korzystania z obiadów w stołówce szkolnej 

ponosi całkowity koszt przygotowania posiłku.
b)    Weryfikacji  ceny  obiadu  dokonuje  się  na  podstawie  kosztów  wytworzenia  posiłku  w  poprzednim 

półroczu, tj. dwa razy w roku: w styczniu i w sierpniu. 
6.        Pracownikami świetlicy są: 

6.1.             Pracownicy pedagogiczni – kierownik świetlicy oraz nauczyciele wychowawcy,
6.2.             Kierownik świetlicy podlega dyrektorowi szkoły i wykonuje swe zadania zgodnie z ustalonym przez 

dyrektora zakresem obowiązków,
6.3.             Pracownicy administracji i obsługi – intendent, kucharka i pomoc kuchenna,
6.4.             Liczbę etatów pracowników świetlicy zatwierdza w planie organizacyjnym szkoły organ prowadzący 

szkołę, po zaopiniowaniu przez organ nadzorujący. 
 
 
§ 8. Biblioteka szkolna



 
1.        Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły. Pracą biblioteki kieruje 

nauczyciel bibliotekarz.
2.        Biblioteka szkolna umożliwia :

2.1.             Korzystanie ze zbiorów w czytelni,
2.2.             Wypożyczanie zbiorów poza bibliotekę,
2.3.             Prowadzenie edukacji czytelniczo – medialnej,
2.4.             Udział w organizowanych konkursach czytelniczych.

3.        Godziny pracy biblioteki szkolnej umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas i przed, lub po zakończeniu zajęć 
lekcyjnych.

4.        Zadania nauczyciela bibliotekarza realizowane są zgodnie z odrębnymi przepisami.
 
 
§ 9. Organizacja nauczania
 
1.          Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji  

szkoły opracowany przez dyrektora szkoły z uwzględnieniem szkolnego-ramowego planu nauczania - do dnia 30 
kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku, po 
zaopiniowaniu przez kuratora oświaty.

2.          W arkuszu organizacji zamieszcza się w szczególności :
2.1.             Liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,
2.2.             Ogólną  liczbę  godzin  zajęć  edukacyjnych  finansowanych  ze  środków  przydzielonych  przez  organ 

prowadzący szkołę.
 
 
§ 10. Tygodniowy rozkład zajęć
 
Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły, dyrektor szkoły z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i 
higieny  pracy,  ustala  tygodniowy  rozkład   zajęć  określający  organizację  stałych,  obowiązkowych           i 
nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 
 
§ 11. Zakres zadań nauczycieli i innych pracowników
 
1.        W szkole zatrudnia się nauczycieli pracowników administracyjnych i pracowników obsługi.
2.        W szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów, tworzy się stanowisko wicedyrektora.
3.        Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne  

stanowiska kierownicze.
4.        Zasady zatrudniania nauczycieli i pracowników administracji i obsługi określają odrębne przepisy.
5.        Do zadań nauczyciela należy:   .

5.1.                    Rzetelna  realizacja  zadań  związanych  z  powierzonym  mu  stanowiskiem  oraz  podstawowymi 
funkcjami szkoły – dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą.

5.2.                    Wspieranie każdego ucznia w jego rozwoju oraz dążenie do pełni własnego rozwoju osobowego.
5.3.                    Kształcenie  i  wychowywanie  uczniów  w  umiłowaniu  Ojczyzny,  w  poszanowaniu  Konstytucji 

Rzeczpospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka.
5.4.                    Dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, 

pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.
5.5.                    Nauczyciel w swych działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek 

kierowania  się  dobrem uczniów, troską o ich zdrowie  i  bezpieczeństwo,  postawę moralną                 i 
obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia.

 
6.        Do zadań wychowawcy należy:

6.1.                    Sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami a w szczególności:
a)         tworzenie warunków wspomagający rozwój każdego ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania 

do życia w rodzinie i społeczeństwie,
b)         inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
c)         podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy 

uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.
6.2.                    Wychowawca w celu realizacji zadań:

a)         otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,



b)         planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego, rozwijające 
jednostki  i  integrujące zespół uczniowski oraz ustala treści i  formy zajęć tematycznych na godziny do  
dyspozycji wychowawcy,

c)         Współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie uzgadniając z nimi i koordynując ich działania 
wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to 
uczniów z trudnościami i wybitnie uzdolnionych),

6.3.                    Utrzymuje kontakt z rodzicami w celu:
a)         poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci,
b)         współdziałania z rodzicami, tzn. okazywania im pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci i 

otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach,
c)         włącza ich w sprawy życia klasy i szkoły.

6.4.                    Współpracuje  z  pedagogiem  szkolnym  i  innymi  specjalistami  świadczącymi  wykwalifikowaną 
pomoc  w  rozpoznawaniu  potrzeb  i  trudności,  także  zdrowotnych  oraz  zainteresowań                         i 
szczególnych uzdolnień uczniów.

7.        Nauczycielowi  stażyście  i  nauczycielowi  kontraktowemu odbywającemu  staż  dyrektor  przydziela  opiekuna 
stażu.

7.1.                    Opiekunem stażu może być nauczyciel dyplomowany lub mianowany
7.2.                    Do zadań opiekuna stażu należy:

a)         udzielanie nauczycielowi pomocy w przygotowaniu i realizacji planu rozwoju zawodowego,
b)         obserwowanie i omawianie zajęć prowadzonych przez nauczyciela,
c)         umożliwianie nauczycielowi obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna,
d)         omawianie powyższych zajęć z nauczycielem,
e)         opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego,
f)          udział w pracach komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego.

8.          Zadania pracowników obsługi i administracji określone są w indywidualnych przydziałach czynności.
 
 
§ 12. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów
 
Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz  
bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
 
 
§ 13. Zespoły nauczycielskie
 
1.        Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, 

1.1.                    Zadaniem zespołu „oddziałowego”, którego przewodniczącym jest wychowawca klasy, jest           w 
szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w 
miarę potrzeb,

1.2.                    Zespół  „oddziałowy”  zajmuje  się  sprawami  wychowawczymi  i  reagowaniem  na  sprawy 
wychowawcze w danym oddziale,

1.3.                    Zespół tworzy plan pracy oddziału, z uwzględnieniem: imprez, akademii, wystroju klasy, lektur, 
prac klasowych itp.         

2.      Nauczyciele  mogą  tworzyć  zespoły  wychowawcze,  zespoły  przedmiotowe  lub  inne  zespoły  problemowo  – 
zadaniowe,   

2.1.                    Zadaniem zespołu przedmiotowego jest opracowanie standardów wymagań przedmiotowych,
2.2.                    Zespół zajmuje się szkoleniami WDN w swoim zakresie,
2.3.                    Zespół może być powołany do prac ciągłych lub doraźnych,
2.4.                    Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora na wniosek zespołu.
 
 

§ 14. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca
 
1.          Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca opiekował się 

danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
2.          Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb 

oraz warunków środowiskowych szkoły. 
 
 
§  15.  Rekrutacja  uczniów  do  szkoły  odbywa  się  zgodnie  z  przepisami  w  sprawie  warunków  przyjmowania



         uczniów do szkoły
 
1.          Nabór uczniów spoza rejonu:

1.1.                    warunkiem  przyjęcia  ucznia  spoza  rejonu  szkoły  jest  złożenie  przez  rodziców  (opiekunów 
prawnych) pisemnej prośby do dyrektora placówki,

1.2.                    dyrektor może wyrazić zgodę na przyjęcie ucznia do szkoły jeśli klasa do której uczeń ma być  
przyjęty liczy nie więcej niż 29 osób.

2.        Każdy uczeń posiada określone prawa i obowiązki.
2.1.                    Uczeń ma prawo do:

a)         właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
b)         zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią celem i stawianymi wymogami,
c)         opieki wychowawczej, bezpiecznego pobytu w szkole, ochrony przed przemocą fizyczną                    i 

psychiczną, ochrony i poszanowania godności,
d)         korzystania z pomocy stypendialnej lub doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami,
e)         swobody wyrażania myśli i przekonań dotyczących życia szkoły, światopoglądowych i religijnych – jeśli 

nie narusza tym dobra i godności innych osób,
f)          rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
g)         sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej i umotywowanej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów 

w nauce, 
h)         pomocy w przypadku trudności w nauce, zadawania pytań dotyczących tematu lekcji i prac domowych,
i)           korzystania z poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego,
j)           korzystania  z  pomieszczeń  szkolnych,  sprzętu,  środków  dydaktycznych,  księgozbioru  biblioteki, 

podczas zajęć szkolnych,
k)         działalności samorządowej i wpływania przez nią na życie szkoły,
l)           zrzeszania się w organizacjach działających w szkole np.: LOP, SKS,
m)        redagowania gazetki szkolnej,
n)         oceny  z  pracy  pisemnej  w  ciągu  dwóch  tygodni  i  przed  kolejnym  sprawdzianem  z  tego  samego 

przedmiotu,
o)         informacji o przewidywanej pracy klasowej co najmniej tydzień przed terminem,
p)         ustalenia z nauczycielem terminu nadrobienia zaległości wynikających z usprawiedliwionej absencji.

2.2.                    Uczeń ma obowiązek:
a)         przestrzegać postanowień zawartych w statucie szkoły,
b)         systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych,
c)         rzetelnie zdobywać wiedzę w miarę swoich zdolności i talentów, przygotować się do każdej lekcji      z 

ostatnich trzech tematów,
d)         przestrzegać  zasad  kultury  współżycia  w  odniesieniu  do  kolegów,  nauczycieli  i  wszystkich  innych 

pracowników szkoły,
e)         odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój,
f)          dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,
g)         dostarczyć umotywowane pisemne usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach edukacyjnych         w 

terminie nie dłuższym niż tydzień od dnia powrotu do szkoły po nieobecności
h)         w ustalonym z nauczycielem terminie nadrobić wszystkie zaległości wynikające                                  z 

usprawiedliwionej nieobecności ucznia,
i)           uzupełnić wszystkie zaległości wynikające z udziału w konkursach, zawodach i t. p.
j)           dbać o schludny wygląd oraz nosić mundurek szkolny; mundurki szkolne na zajęciach edukacyjnych 

poza  wychowaniem fizycznym obowiązują uczniów od roku szkolnego 2007/2008;  Mundurek szkolny 
stanowi  kamizelka  w  kolorze  granatowym  z  błękitnymi  dodatkami  opatrzona  emblematem  szkoły;  
Jeśli strój ucznia nie jest regulaminowy, uczeń otrzymuje szkolny mundurek zastępczy.

k)         Przestrzegać warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na 
terenie  szkoły;
Zabrania się korzystania z wszelkich urządzeń elektronicznych na terenie szkoły bez zgody nauczyciela; 
Pełną  odpowiedzialność  za  przyniesiony  przez  siebie  sprzęt  ponosi  uczeń;
W przypadku  naruszenia  powyższych  warunków,  urządzenie  zostaje  zabrane  przez  nauczyciela         i 
przechowane w kancelarii szkoły do czasu odbioru przez rodziców ucznia.

3.          Szkoła stosuje nagrody i kary nie naruszające nietykalności i godności osobistej uczniów.
3.1.                    Nagrody stosowane w szkole:

a)         nagroda rzeczowa np.: książka (średnia ocen  min. 5,0 i wzorowe zachowanie), sprzęt sportowy,
b)         dyplom,
c)         list gratulacyjny lub pochwalny wystosowany do rodziców (dla rodziców uczniów klas VI ze średnią 

ocen min. 5,0),
d)         pochwała na forum klasy,  szkoły,  zebraniu rodziców, w gazetce szkolnej  lub na gazetce samorządu 

uczniowskiego,



e)         dofinansowanie ( do 50% ) do szkolnej wycieczki,
f)          świadectwo z wyróżnieniem ( minimum 4,75 – średnia ocen i ocena co najmniej bardzo dobra           z 

zachowania),
g)         przyznanie stypendium uczniowi szczególnie zdolnemu – w miarę możliwości finansowych szkoły (za 

średnią ocen min. 5,2).
3.2.                    Kary stosowane w szkole:

a)         ustne upomnienie przez wychowawcę lub dyrektora,
b)         ustna nagana na forum klasy, szkoły,
c)         pisemna nagana udzielona w dzienniczku ucznia, w zeszycie przedmiotowym lub w dzienniku,
d)         zawieszenie w niektórych prawach ucznia np.: odsunięcie od uczestnictwa w zawodach sportowych,  

wycieczkach, imprezach klasowych czy szkolnych,
e)         wezwanie rodziców do szkoły,
f)          pokrycie kosztów naprawy zepsutych przez ucznia rzeczy,
g)         praca po lekcjach na terenie szkoły np.: przy szkolnym akwarium, arboretum, boisku,
h)         przesunięcie do klasy równoległej,
i)           wezwanie do szkoły policji,
j)           przeniesienie ucznia do innej szkoły za pośrednictwem Kuratora Oświaty.

4.          Szkoła informuje rodziców ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowanej karze.
5.          Uczniowie i ich rodzice mają prawo odwołania się na piśmie od kary do dyrektora szkoły,

5.1.                    Dyrektor szkoły po zapoznaniu się ze sprawą i zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej decyduje     o 
dalszym postępowaniu.

5.2.                    Dyrektor pisemnie informuje rodziców lub opiekunów prawnych o podjętej decyzji.
 
 
§ 16. Postanowienia końcowe
 
1.          Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
2.          Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
3.          Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej, materiałowej określają odrębne przepisy.
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