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STATUT SZKOŁY


NAZWA, TYP  SZKOŁY

Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Bierkowie. Adres: Bierkowo, 76-200 Bruskowo Wielkie.

Szkoła ma charakter ogólnokształcący i jest szkołą publiczną z polskim językiem nauczania.

Szkoła jest jednostką budżetową finansowaną ze środków budżetu Gminy Słupsk wg zasad określonych w Ustawie z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (DzU nr 155 poz 1014 ze zm.).




Szkoła została nazwana imieniem Wincentego Witosa.





Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Słupsk.

Nauka w zakresie szkoły podstawowej jest obowiązkowa i trwa 6 lat.

W szkole prowadzony jest oddział przedszkolny dla dzieci sześcioletnich.

W szkole funkcjonują: świetlica szkolna, sala gimnastyczna, biblioteka i pracownia komputerowa. 

Funkcjonowanie  organizacji szkoły zabezpiecza służba ekonomiczno - administracyjna.


CELE  I  ZADANIA  SZKOŁY




Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz obowiązujących przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa  ukończenia szkoły.
Umożliwia swym absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia.
Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów  i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków   szkoły i wieku uczniów.
Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.
Umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.
Udziela pomocy psychologicznej, pedagogicznej oraz materialnej w ramach posiadanych środków.
Organizuje opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi uczęszczającymi do szkoły.
Umożliwia rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów, realizowanie indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie.
Przeciwdziała uzależnieniom poprzez organizowanie zajęć profilaktycznych oraz propagowanie zdrowego stylu życia.
Współdziała z poradniami pedagogicznymi, psychologicznymi, a także rożnego rodzaju ośrodkami poradnictwa i specjalistycznej pomocy dla dzieci i rodziców.
Organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych, zainteresowań oraz wyrównywania szans i wspierania możliwości rozwojowych dzieci i młodzieży. 


 


Szkoła organizuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich wieku i potrzeb środowiskowych, z uwzględnieniem obowiązujących w szkołach ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności:

	Przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych.
	Podczas zajęć poza terenem szkoły w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę.
	W czasie przerw międzylekcyjnych poprzez pełnienie dyżurów nauczycielskich, które ustala zespół wyłoniony przez Radę Pedagogiczną.


Sprawuje indywidualną opiekę nad niektórymi uczniami, a zwłaszcza nad:

	dziećmi z oddziału przedszkolnego, uczniami najniższych klas;
	uczniami, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebne są szczególne formy opieki.






Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej “wychowawcą”.
Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, pożądane jest, by wychowawca prowadził swój oddział przez cały tok nauczania, a szczególnie w klasach I-III.



ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE.






ORGANY  SZKOŁY

Dyrektor Szkoły.
Rada Pedagogiczna.
Rada Rodziców.
Samorząd Uczniowski.





KOMPETENCJE  ORGANÓW  SZKOŁY

1. 	Kompetencje Dyrektora Szkoły:

	Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą oraz opiekuńczą szkoły, reprezentuje ją na zewnątrz.

Jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej.
Sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole.
Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjęte w ramach ich kompetencji.
Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.
Jest kierownikiem zakładu pracy dla nauczycieli i pracowników nie będących  nauczycielami, których zatrudnia i zwalnia.
Występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej oraz związków zawodowych, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień oraz kar dla nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły.
Współpracuje z Radą Pedagogiczną, Rada Rodziców i Samorządem Uczniowskim.
Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansowa i gospodarczą obsługę szkoły.
Jest organizatorem zarobkowej działalności szkoły.
Przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wyniki, wynikające ze sprawnego nadzoru pedagogicznego oraz informację o działalności szkoły.


KOMPETENCJE RADY PEDAGOGICZNEJ

A. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:

1)	Zatwierdzenie planów pracy szkoły.
2)	Zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów.
3)	Podejmowanie  uchwał w sprawie  innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole.

B. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)	Organizację pracy szkoły. 
2)	Tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
3)	Wnioski dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród, i innych wyróżnień.
4)	Propozycje dyrektora szkoły w sprawie przydziału nauczycielom prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego, oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

C. Postanowienia końcowe:

1)	Rada Pedagogiczna uchwala statut szkoły i jego nowelizację.
2)	Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji dyrektora, lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole.
3)	Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków Rady.
4)	Rada ustala regulamin swojej działalności, zebrania są protokołowane.
5)	Nauczyciele zobowiązani są do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady które mogą naruszać dobro uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 


3.	KOMPETENCJE RADY RODZICÓW


Rada Rodziców może występować do Dyrektora Szkoły i Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły lub placówki.
2)	W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin.


4.	KOMPETENCJE SAMORZĄDU SZKOLNEGO

Samorząd może przedstawiać Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1)	Prawo do zapoznania 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 do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem szkoły.
6)	Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Szkolnego.






Zasady współdziałania organów szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów pomiędzy nimi.

Każdy organ szkoły ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych w ustawie i szczegółowo w regulaminie.
Organy szkoły mają możliwość rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły.
Zapewniona jest bieżąca wymiana informacji pomiędzy organami szkoły o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach.





Zasady współdziałania rodziców i nauczycieli w sprawach wychowania i kształcenia dzieci realizowane są poprzez:

Zapoznanie rodziców z planem pracy szkoły na dany rok na zebraniu walnym.
Zapoznanie z planem pracy wychowawcy klasowego na zebraniu w klasach.
Zaznajomienie rodziców z regulaminem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.
Organizowanie spotkań z rodzicami w ramach tzw. dni otwartej szkoły.
Udzielenie informacji doraźnych w miarę potrzeb.
Organizowanie lekcji otwartych dla rodziców.
Składanie indywidualnych wizyt nauczycieli w domach rodzinnych uczniów.
Wyrażanie i przekazywanie Kuratorowi Oświaty i Radzie Gminy Słupsk poprzez Radę Pedagogiczna i Radę Rodziców opinii na temat pracy szkoły.



ORGANIZACJA SZKOŁY





Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają bieżące przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego wydane przez MEN i Kuratoria Oświaty.




Rok szkolny dzieli się na dwa semestry: zimowy i letni.



Szkołę obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy.



Nauka w szkole odbywa się na jedną zmianę, a w uzasadnionych sytuacjach Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców może wprowadzić dwuzmianowość.





Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez Dyrektora – do 30 kwietnia każdego roku, na podstawie ramowego planu nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący do dnia 30 maja danego roku.

W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez Radę Gminy.





Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.
Przeciętna liczba uczniów w oddziale powinna w zasadzie wynosić 26 osób, liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie może przekraczać 25 osób.
Oddział można dzielić na grupy na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń laboratoryjnych i innych, na zajęciach z języków obcych oraz informatyki.
Podział na grupy jest obowiązkowy podczas ćwiczeń laboratoryjnych w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów oraz na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów.
W oddziałach liczących mniej niż 24 uczniów można dokonywać podziału oddziału na grupy po zapewnieniu środków finansowych przez organ prowadzący.
Zajęcia kultury fizycznej prowadzone są w grupach liczących nie mniej niż 12 i nie więcej niż 26 uczniów.
W szkole jest prowadzony oddział przedszkolny realizujący program wychowania przedszkolnego.
W szkole mogą być tworzone oddziały dla mniejszości narodowych wg zasad określonych odrębnymi przepisami w tym zakresie.






Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa plan tygodniowy ustalony przez Dyrektora Szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
Tygodniowy rozkład zajęć klas I – III określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania; szczegółowy dzienny rozkład zajęć ustala nauczyciel.




Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym.
Zajęcia z kultury fizycznej od kl. IV prowadzone są w grupach międzyklasowych oddzielnie z chłopcami i dziewczętami.
Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas pracy, obliczony na podstawie ramowego planu nauczania. Godzina świetlicy, biblioteki, pedagoga i logopedy trwa 60 minut. Dopuszcza się realizację dodatkowych zajęć w formie bloku godzinowego.




Obowiązkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, specjalistyczne, nauczanie języków obcych, elementów informatyki, koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe, mogą być prowadzone poza systemem klasowo – lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyklasowych i międzyszkolnych, a także podczas wycieczek i wyjazdów.
Czas trwania zajęć nadobowiązkowych ustala się jak w §18.3, są one organizowane w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych.




Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli w celu odbywania praktyk pedagogicznych na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Szkoły a zakładem kształcenia nauczycieli, za zgodą nauczycieli opiekujących się słuchaczem lub studentem w szkole.




Szkoła zapewnia uczniom warunki organizacyjne i higieniczne do spożycia przynajmniej jednego ciepłego posiłku – t.j. śniadania lub zupy na zasadzie całkowitej odpłatności rodziców.
Koszt posiłku ustala firma przygotowująca posiłki.
Uczniom znajdującym się w trudnych warunkach materialnych szkoła stara się o częściowe refundowanie za korzystanie z posiłków.


W szkole istnieje biblioteka szkolna.
Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, i inni pracownicy szkoły na zasadach określonych w regulaminie biblioteki.
Biblioteka działa w oparciu o roczny plan pracy i regulamin opracowany przez nauczyciela bibliotekarza, uzgodniony z Dyrektorem Szkoły.
Jest otwarta w godzinach dogodnych dla uczniów – w trakcie zajęć i po zajęciach.
Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
Pomieszczenia biblioteki szkolnej powinny umożliwiać gromadzenie i opracowywanie zbiorów, korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę, prowadzenie przysposobienia czytelniczo – informacyjnego uczniów.




Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców lub dojazd do szkoły, bądź oczekiwanie na zajęcia pozalekcyjne, bądź też nie uczęszczających na religię, szkoła prowadzi świetlicę.
Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo – opiekuńczą szkoły.
Działalność świetlicy prowadzona jest stosownie do potrzeb dzieci i możliwości szkoły.
Zajęcia odbywają się w oparciu o opracowany roczny plan pracy.
Zajęcia odbywają się w międzyklasowej grupie wychowawczej. Grupa wychowawcza w świetlicy liczy w zasadzie 25 uczniów. Zasady korzystania ze świetlicy szkolnej reguluje regulamin świetlicy.




Do realizacji swych statutowych celów szkoła zapewnia uczniom i pracownikom korzystanie z:

pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem;
biblioteki;
świetlicy;
gabinetu terapii pedagogicznej;
gabinetu terapii logopedycznej
pomieszczeń administracyjno – gospodarczych;
pomieszczeń dla organizacji uczniowskich działających w szkole;
szatni;
sali gimnastycznej oraz pracowni komputerowej – za wiedzą nauczyciela odpowiedzialnego za sprzęt i pomieszczenia. Zasady korzystania z sali gimnastycznej i pracowni komputerowej regulują regulaminy.



NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY




Szkoła zatrudnia nauczycieli, pedagoga, logopedę, pracowników administracyjnych i obsługi;
Szkoła może zatrudnić psychologa.
Zasady zatrudniania pracowników, o których mowa w ust.1 określają przepisy Karty Nauczyciela i Kodeksu Pracy.




Zakres zadań oraz uprawnień i odpowiedzialności.

Nauczyciele.

A)	Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczo – dydaktyczną i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

B)	Formalny przydział przedmiotów nauczania, wychowawstw, opiekuństw nad kołami, zespołami organizacjami i pracowniami reguluje na początku roku szkolnego arkusz organizacji szkoły i wykaz zadań dodatkowych.

C)	Treść zadań oraz uprawnień i odpowiedzialności:

	Zadania:
	Realizuje program kształcenia, wychowania i opieki w powierzonych przedmiotach, klasach i zespołach.

Wzbogaca własny warsztat pracy przedmiotowej i wychowawczej. Wnioskuje o jego wzbogacenie lub modernizację do Dyrektora Szkoły.
Wspiera swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania.
Udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów.
Bezstronnie i obiektywnie oraz sprawiedliwie ocenia i traktuje wszystkich uczniów.
Informuje uczniów, rodziców, wychowawcę klasy, Dyrektora i Radę Pedagogiczną o wynikach dydaktyczno – wychowawczych.
Bierze udział w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych w szkole i przez instytucje wspomagające szkołę.
Prowadzi prawidłowo i terminowo całą dokumentację pedagogiczną przedmiotu lub koła zainteresowań.

	Uprawnienia:


	Decyduje w sprawie doboru metod, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu.

Jeśli prowadzi koło zainteresowań lub zespół – decyduje o treści programu koła lub zespołu.
Decyduje o ocenie bieżącej, okresowej i rocznej postępów swoich uczniów.
Ma prawo współdecydować o ocenie z zachowania swoich uczniów.
Ma prawo wnioskować w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar dla swoich uczniów.

	Odpowiedzialność:


	Służbowo przed Dyrektorem Szkoły i Kuratorium za:

a) poziom wyników dydaktyczno – wychowawczych w swoim przedmiocie oraz klasach i zespołach stosownie do realizowanego programu i warunków, w jakich działał;
b) stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz środków dydaktycznych mu przydzielonych.
	Służbowo przed władzami szkoły, ewentualnie cywilnie lub karnie za rażące uchybienia w pracy, które doprowadziły do wypadków wśród uczniów lub zniszczenia mienia szkoły.






Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest ustalenie i ewolucja szkolnego zestawu programów, o których mowa w przepisach w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania oraz wykazów tych programów.
W szkole można utworzyć: zespół wychowawczy, zespoły przedmiotowe lub problemowo – zadaniowe.
Pracą zespołu kieruje przewodniczący, wyłoniony spośród członków zespołu.
Do zadań zespołów i których mowa w ust.2 może należeć w szczególności:

	udział w opracowywaniu propozycji szczegółowych zasad wewnątrzszkolnego systemu oceniania uczniów zgodnie z odrębnymi przepisami;

udział w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i profilaktycznych szkoły;
organizowanie doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego.





Nauczyciel – wychowawca (klasy, grupy wychowawczej, świetlicy lub jej kierownik) sprawuje opiekę wychowawczą nad uczniami, a w szczególności programuje i organizuje proces wychowania w zespole w tym:
	tworzy warunki wspomagające harmonijny rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie;
inspiruje i wspomaga działania zespołowe uczniów;
Rozwiązuje ewentualne konflikty w zespole, a także między wychowankami a społecznością szkoły;
przy pomocy atrakcyjnych celów i projektów, na których skupia aktywność zespołu – przekształca klasę (zespół) w grupę samowychowania i samorządności.

Wychowawca, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust.1:

	otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,

planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:
	różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,
ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,
	współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie (oddziale), uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami);
utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów, w celu:
	poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci,
współdziałania z rodzicami, tzn. okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach,
włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły,
	współpracuje z pedagogiem szkolnym, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów; 
współdziała z nauczycielami uczącymi w klasie (grupie), koordynuje ich działania wychowawcze, organizuje  indywidualną opiekę nad uczniami z trudnościami;
ściśle współpracuje z rodzicami wychowanków, z klasową radą rodziców, informuje ich o wynikach i problemach w zakresie kształcenia i wychowania, włącza rodziców w programowe i organizacyjne sprawy klasowe (grupy);
prawidłowo i terminowo prowadzi dokumentację klasy i każdego ucznia (dziennik, arkusze ocen, świadectwa szkolne).

Uprawnienia nauczyciela – wychowawcy:

	Współdecyduje z samorządem klasy i rodzicami uczniów o programie i planie działań wychowawczych na rok szkolny lub dłuższe okresy.

Ma prawo do uzyskania pomocy merytorycznej i psychologiczno-pedagogicznej w swej pracy wychowawczej od Dyrektora szkoły i innych instytucji wspomagających szkołę.
Ustala projekt oceny z zachowania swoich wychowanków.
Ma prawo ustanowić (przy współpracy z klasową i szkolną radą rodziców) własne formy nagradzania i motywowania wychowanków.
Ma prawo wnioskować o rozwiązanie problemów zdrowotnych, psycho - społecznych i materialnych swoich wychowanków do specjalistycznych komórek szkoły, służby zdrowia i Dyrektora Szkoły.

Odpowiedzialność nauczyciela - wychowawcy:

	Służbowo przed Dyrektorem Szkoły za osiąganie celów wychowania w swojej klasie (grupie).

Za integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców wokół programu wychowawczego klasy i szkoły.
Za poziom opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowanków będących w trudnej sytuacji szkolnej, materialnej lub społeczno - wychowawczej.
Za prawidłowość i terminowość dokumentacji uczniowskiej swojej klasy ( grupy).





Obowiązki pedagoga szkolnego:

Zadania ogólnowychowawcze:

	dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole,

analiza frekwencji szkolnej,
udzielanie pomocy w wyborze zawodu,
udzielanie porad wychowawczych rodzicom,
współudział w opracowaniu planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły.

Profilaktyka wychowawcza:

	rozpoznawanie warunków życia dzieci;

opracowywanie wniosków dotyczących uczniów "trudnych",
rozpoznawanie spędzania czasu wolnego przez uczniów i propagowanie własnych zorganizowanych form zajęć pozalekcyjnych;
udzielanie pomocy wychowawczej;
współpraca z organizacjami młodzieżowymi.

Praca korekcyjno-wychowawcza.

	organizacja wyrównywania braków i wiadomości;

organizacja pomocy w zakresie korekcji, reedukacji, terapii;
organizowanie różnych form terapii likwidującej objawy niedostosowania społecznego.

Indywidualna opieka pedagogiczno - psychologiczna.

	udzielenie pomocy uczniom w niepowodzeniach szkolnych;

udzielanie porad dla rozwiązywania konfliktów rodzinnych;
udzielanie porad dla rozwiązywania konfliktów między rówieśnikami;
przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu oraz wszelkiego rodzaju uzależnienieniom.

Pomoc materialna.

	organizowanie pomocy materialnej poprzez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Komitet Przeciwdziałania Alkoholizmowi, PCK, TPD i inne;

wnioskowanie o bezpłatne odżywianie;
wnioskowanie o skierowanie spraw do sądu;
współpraca z placówkami opieki całkowitej.

Organizacja pracy:

	opracowanie rocznego planu pracy;

uwzględnianie możliwości łatwego kontaktu z rodzicami i uczniami;
współpraca ze środowiskiem wychowawczym;
współpraca z TPD, Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną i inne;
prowadzenie odpowiedniej dokumentacji jak: dziennik, ewidencja uczniów defektywnych.






Obowiązki nauczyciela bibliotekarza:

Gromadzenie i opracowywanie zbiorów;
udostępnianie zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę;
prowadzenie przysposobienia czytelniczo - informacyjnego;
popularyzowanie zbiorów poprzez organizowanie wystaw, konkursów czytelniczych, kiermaszy książek;
rozwijanie czytelnictwa książek i czasopism wśród uczniów i pracowników;
dbałość o powierzone sobie mienie;
kontrolowanie stanu księgozbioru;
opracowywanie rocznego planu pracy biblioteki;
współpraca z nauczycielami i wychowawcami.




Obowiązki logopedy

Przeprowadzanie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisma.
Diagnozowanie logopedyczne oraz odpowiednio do jej wyników organizowanie pomocy logopedycznej.
Prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach u dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej i pisma.
Organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu przy ścisłej współpracy z pedagogiem i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno – kompensacyjne.
Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia.
Wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki. 





Załatwianie spraw kancelaryjnych, administracyjno - gospodarczych, finansowych, obsługę higieniczno - sanitarną szkoły oraz konserwację sprzętu i dokonywanie drobnych napraw powierza się pracownikom obsługi i administracji.

Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień w/w pracowników określają indywidualne zakresy obowiązków.




Nauka w zakresie szkoły podstawowej jest obowiązkowa - art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 45, poz. 425 oraz 1992 r. Nr 26, poz. 113 i  Nr 54, poz. 254, z 1995 r. Nr 101, poz. 504)
Za realizacje obowiązku szkolnego przez uczniów odpowiada Dyrektor Szkoły.




VI 	  WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

(zachowania uczniów oraz ich postępów w nauce) 
w Szkole Podstawowej im W. Witosa w Bierkowie.



POSTANOWIENIA OGÓLNE.Wewnątrzszkolny System Oceniania zgodny z rozporządzeniem MEN z dnia 7 września 2004 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz.U. 1999/41/413 z póź.zm).
Zawiera szereg szczegółowych rozwiązań, specyficznych dla naszej szkoły.
Punktem wyjściowym procesu wychowania i kształcenia, a zarazem punktem odniesienia przy ocenianiu uzyskanych postępów jest opis pożądanej postawy ucznia, czyli zestawu cech osobowych, jakie edukacja szkolna powinna u niego wykształcić i rozwinąć podczas I i II etapu edukacyjnego.
W naszej szkole nauczycielom, uczniom i ich rodzicom zależy na ukształtowaniu opisanych niżej postaw u jak największej liczby uczniów. Cała społeczność szkolna jest odpowiedzialna za podejmowanie działań wiodących w tym kierunku.

SYLWETKI ABSOLWENTÓW.


SYLWETKA ABSOLWENTA ETAPU I (uczeń po klasie III).

Absolwent klasy III, na miarę swego wieku, jest:
odpowiedzialny, obowiązkowy, solidny, co oznacza, że:
-	poznaje prawa i stara się podejmować obowiązki wynikające z roli ucznia 
	w szkole i dziecka w rodzinie;
-	uczy się podejmowania odpowiedzialności za postępowanie własne
	 i swój udział w pracach grupy;
-	stara się zrozumieć motywy zachowań rówieśników i hamować   
reagowanie na nie tylko emocjami;
-	dba o swój wygląd, higienę osobistą;
-	wie jak unikać zagrożeń;
-	chętnie włącza się w życie klasy i szkoły.
Samodzielny, zaradny, otwarty, co oznacza, że:
-	przejawia własną aktywność w podejmowaniu różnych zadań na terenie 
	szkoły i domu rodzinnego;
-	często pyta starszych, starając się zaspokoić własną ciekawość;
-	stara się planować swoje działania.
Uczciwy, prawy, prawdomówny, co oznacza, że:
-	poznaje normy zachowań obowiązujące w otoczeniu szkolnym i 
domowym, a zwłaszcza znaczenie szczerości i prawdomówności;
-	rozumie, że nie wolno realizować własnych potrzeb kosztem cudzych 
praw i interesów;
-	szanuje własność swoją i cudzą.Kulturalny, taktowny, szanujący innych, co oznacza, że:
-	zna podstawowe zasady kulturalnego zachowania obowiązujące w życiu 	codziennym i stosuje je;
-	uczy się szacunku dla symboli narodowych i religijnych i rozumie, że są 
one ważne 	dla bliskich mu grup ludzi;
-	uczy się szacunku dla innych ludzi, również odmiennych pod różnymi 	względami (np. niepełnosprawnych) i stara się nie urazić ich swym 
zachowaniem;
-	nie używa słów obraźliwych i wulgarnych.
Krytyczny wobec siebie i innych, co oznacza, że:
-	umie rozpoznać sytuacje własnego niewłaściwego zachowania i
skorygować je;
-	nie przechodzi obojętnie wobec cudzych niewłaściwych zachowań i stara 
się kulturalnie zwracać innym uwagę (np. w przypadku niszczenia mienia czy obiektów przyrody albo znęcania się nad zwierzętami).

SYLWETKA  ABSOLWENTA ETAPU  II (uczeń po klasie VI).
Absolwent klasy VI, na miarę swego wieku jest:Odpowiedzialny, obowiązkowy, solidny, co oznacza, że:
-	zna swoje prawa w szkole i w domu i potrafi się upomnieć o ich 
przestrzeganie;
-	rozumie sens swoich szkolnych i domowych obowiązków i realizuje je;
-	czuje się odpowiedzialny za postępowanie własne i efekty pracy swej 
grupy;
-	posiada własne zdanie o różnych sprawach i jest gotów prezentować je 
innym, respektując ich prawo do odmienności w tym zakresie;
-	dba o własny wygląd i higienę osobistą;
-	zna zasady zdrowego trybu życia i stara się ich przestrzegać;
-	uczestniczy we wspólnych działaniach  podejmowanych na terenie klasy i 
szkoły.
Samodzielny, zaradny, otwarty, co oznacza, że:
-	zna różne źródła zaspokajania swych zainteresowań i korzysta z nich;
-	ma własne pomysły na rozwiązanie napotykanych problemów i 	wypróbowuje je w swych działaniach;
-	wykazuje znaczną konsekwencję w realizacji swych zamierzeń;
-	umie racjonalnie bronić swego zdania i nie ulega łatwo wpływom innych.
Uczciwy, prawy, prawdomówny, co oznacza, że;
-	stara się zasłużyć na zaufanie innych wybierając drogę zachowań 
szczerych 
	i uczciwych;
-	umie przyznać się do zachowania nieuczciwego i gotów jest ponieść jego 	konsekwencje.
Kulturalny, taktowny, szanujący innych, co oznacza, że:
-	dobrze zna nawet złożone normy zachowania obowiązujące w jego 
środowisku 	szkolnym i domowym i stara się stosować do nich;
-	nie eksponuje swej osoby i swego zdania w sposób rażący innych;
-	używa języka uprzejmego i oddającego uszanowanie dla innych;
-	potrafi właściwie zachować się w różnych sytuacjach pozaszkolnych i 	pozadomowych (np. kino, teatr, muzeum, wycieczka w terenie czy do 
innego miasta);Krytyczny wobec siebie i innych, co oznacza, że:
-	potrafi zachowanie własne i innych odnieść do systemu wartości 	obowiązujących nie tylko w społeczności lokalnej, ale też w naszym 
kręgu 	cywilizacyjnym i dostrzegać ewentualne rozbieżności;
-	z pewnym dystansem podchodzi do zalewu informacji płynących ze 
świata zewnętrznego, a zwłaszcza ze środków masowego przekazu i 
poddaje je krytycznej analizie;
-	odróżnia fikcję od świata realnego w przekazach medialnych.





PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

Uczeń ma prawo:

	Do właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.

Do opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wielkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie godności w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich.
Do życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym.
do swobody wyrażania  myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza dobra innych osób.
Do uczestniczenia w organizowaniu życia szkoły w ramach samorządu uczniowskiego oraz innych organizacji działających w szkole.
Zgłaszać propozycje składu osobowego rady uczniów w porozumieniu z samorządem klasowym i wychowawcą klasy.
Przejawiać własną aktywność w zdobywaniu wiedzy i umiejętności.
Uczestniczenia w kołach zainteresowań, zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych za wiedzą rodziców, korzystać z pomieszczeń szkoły, urządzeń i wyposażenia.
Reprezentowania szkoły w konkursach, zawodach sportowych i imprezach zgodnie ze swoimi umiejętnościami.
Do jawnej i bieżącej oceny stanu wiedzy i umiejętności z poszczególnych przedmiotów i oceny z zachowania w szkole i poza nią.
Do uzyskania szczegółowych informacji z wyprzedzeniem 7 dni o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów umiejętności (w ciągu tygodnia mogą odbyć się 2 prace pisemne, kartkówki sprawdzające wiedzę z 3 ostatnich lekcji mogą być realizowane na bieżąco) oraz zwrotu ocenianych prac najpóźniej w ciągu tygodnia od daty napisania.
Poznać na 7 dni przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej przewidywane oceny z przedmiotów i zachowania, a na miesiąc przed - wiedzieć o stopniu niedostatecznym.
Odwołać się od wystawionej oceny bezpośrednio do nauczyciela lub pisemnie złożyć wniosek do dyrektora szkoły o egzamin sprawdzający- nie później niż na tydzień przed zakończeniem zajęć dydaktycznych w danym semestrze.
Zwrócenia się o dodatkową do nauczyciela i kolegów, w przypadku trudności w opanowaniu materiału nauczania, i powtórnego, w uzgodnionym terminie, sprawdzania i oceny wiedzy oraz umiejętności.
do odpoczynku w przerwach międzylekcyjnych.
Korzystania z pomocy socjalnej typu; zapomogi losowe, dofinansowanie dożywienia, opieki zdrowotnej.
Przekonania wychowawcy klasy, dyrektorowi szkoły lub nauczycielowi swoich problemów osobistych i oczekiwania od nich pomocy.
Wyjaśnienia sporów powstałych na terenie szkoły.
Uczestniczenia w wycieczkach, biwakach i imprezach szkolnych na ogólnie przyjętych w szkole zasadach.
Do doraźnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej ( w ramach współpracy z Ośrodkiem Zdrowia w Bruskowie  Wielkim )
Zgodnie z życzeniem rodziców może uczestniczyć w lekcjach religii lub etyki.
Absolwent szkoły ma prawo do ubiegania się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

Uczeń ma obowiązek.

	Punktualnie i regularnie uczęszczać na lekcję i inne zajęcia szkolne, w  pierwszym dniu po nieobecności w szkole dostarczyć wychowawcy klasy pisemne usprawiedliwienie.

Pilnie i systematycznie uczy się oraz pogłębiać swoje wiadomości i umiejętności.
Zachowywać podczas zajęć szkolnych ciszę w sali lekcyjnej i na korytarzu.
Szanować i dbać o zeszyty, przybory, książki, sprzęt i pomoce naukowe oraz wykorzystywać je zgodnie z ich przeznaczeniem.
Dbać o honor i tradycje szkoły, współtworzyć jej autorytet.
Dbać o piękno mowy ojczystej.
Przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły.
Okazywać szacunek rodzicom (opiekunom), nauczycielom, innym pracownikom szkoły, osobom dorosłym i kolegom.
Być koleżeńskim i uczciwym, przeciwstawiać się wszystkim przejawom brutalności, otaczać opieką młodszych kolegów, stawać w obronie krzywdzonych.
Podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora, Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej, nauczycieli i wychowawców oraz uchwałom Samorządu Uczniowskiego i klasowego.
Szanować pracę własną, kolegów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły.
Troszczyć się o mienie szkoły, jej estetyczny wygląd, dbać o porządek w szkole oraz otoczeniu, chronić przyrodę.
Naprawić lub odkupić zniszczony umyślnie sprzęt z wyposażenia szkoły, powiadomić niezwłocznie wychowawcę lub dyrektora o dostrzeżonych zagrożeniach.
Czynnie uczestniczyć w pracach społecznie użytecznych podejmowanych przez szkołę.
Dbać o zdrowie i bezpieczeństwo własne i kolegów, przestrzegać zasad czystości i higieny osobistej oraz korzystać w sposób właściwy z urządzeń sanitarno-higienicznych.
Nie używać środków szkodliwych dla zdrowia.
Właściwie spędzać przerwy miedzylekcyjne i czas wolny od nauki.
Nosić obuwie zmienne w szkole.

Nagrody.

A. Uczeń otrzymuje nagrodę za:

	rzetelną i sumienną naukę;

wzorową postawę;
udział w pracach społecznie użytecznych na rzecz szkoły i środowiska;
udział w pracach Samorządu Uczniowskiego i klasowego;
osiągnięcia w konkursach, zawodach i przeglądach;

B. Nagrody zespołowe.

	dyplomy dla reprezentacji klas za udział w konkursach międzyklasowych, międzyszkolnych, rozgrywkach sportowych;

pochwała, wyróżnienie uczniów danej klasy udzielone przez Dyrektora Szkoły na apelu.

C. Nagrody indywidualne:

	pochwała wychowawcy klasy wobec kolegów;

pochwała Dyrektora Szkoły na apelu;
świadectwo z czerwonym paskiem dla uczniów klas IV-VI;
dyplom, list pochwalny dla rodziców;
nagrody książkowe lub rzeczowe za:

	bardzo dobre wyniki w nauce;

pracę w organizacjach i kołach zainteresowań;
zaangażowanie w pracach społecznych;

	Stypendium naukowe lub sfinansowanie kilkudniowej wycieczki turystycznej - krajoznawczej.


	Uzyskanie miana "Uczeń roku".


	Uzyskanie miana "Sportowiec roku".


Kary.

	Za nieprzestrzeganie regulaminu szkoły stosuje się następujące kary:


	upomnienie przez wychowawcę klasy;

upomnienie przez Dyrektora Szkoły;
nagana udzielona przez wychowawcę klasy lub Dyrektora Szkoły przed uczniami danej klasy lub na apelu;
nagana udzielona wobec obecności rodziców;
zawieszenie ucznia w prawach do udziału w zajęciach  pozalekcyjnych, do reprezentowania szkoły na zewnątrz.

	Wykonanie kar wymienionych w pkt.1 może zostać zawieszone na określony czas, jeżeli uczeń uzyska poręczenie samorządu klasowego lub uczniowskiego, Rady Pedagogicznej.


	Uczeń ma prawo odwołać się do Dyrektora szkoły od wymierzonej kary w terminie 7 dni:


	przez nauczyciela lub wychowawcę do Dyrektora Szkoły;

przez Dyrektora Szkoły, Radę Pedagogiczną do Kuratora Oświaty.





OCENA ZACHOWANIA UCZNIÓW (semestralna i roczna)

1.	Semestralnej i rocznej oceny zachowania ucznia dokonuje wychowawca 
klasy,
	zgodnie z przyjętą skalą ocen uwzględniając:
-	swoje własne różnorodne spostrzeżenia;
-	pisemną ocenę zachowań ucznia w zakresie spełniania przezeń 
wymienionych 	wyżej pięciu rodzajów obowiązków wobec szkoły;
-	ustne opinie innych nauczycieli o zachowaniu uczniów danej klasy;
-	opinie innych uczniów i pracowników szkoły zgłaszane wychowawcy 
klasy.
2.	Ocena zachowania każdego ucznia zostaje udokumentowana zgodnie z dołączonym wzorem arkusza oceny zachowania ucznia i jest przechowywana wraz z arkuszem ocen przedmiotowych przez okres pobierania przezeń nauki w szkole.

3.	Rodzice ucznia, który otrzymał od wychowawcy klasy nieodpowiednią ocenę zachowania, zobowiązani są ustalić z wychowawcą klasy i przedstawić dyrekcji szkoły realne sposoby ułatwiające uzyskanie poprawy zachowania ucznia w kolejnym semestrze. Przy braku oczekiwanej poprawy dyrekcja szkoły może podjąć kroki zmierzające do przeniesienia ucznia do innej szkoły.

4.	Skala ocen zachowania uczniów  klas I-III:

- świetnie;
- dobrze;
- niezadawalająco;
- słabo;
- bardzo słabo.

5.	Skala ocen zachowania uczniów klas IV-VI:

nowa skala:
		wzorowe
		bardzo dobre
		dobre
		poprawne
		nieodpowiednie
		naganne





SZKOLNE  ROZWIĄZANIA  W  ZAKRESIE
OCENIANIA  WYNIKÓW  W  NAUCE.

1.	Lista zajęć edukacyjnych prowadzonych w poszczególnych klasach Szkoły Podstawowej im W. Witosa w Bierkowie została określona na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 26 VIII 1999 r.
Lista ta (zajęcia edukacyjne i przedmioty) stanowi podstawę do semestralnego i rocznego klasyfikowania uczniów oraz wypełniania świadectw promocyjnych.

	Wymagania edukacyjne wynikające z realizowanego przez nauczycieli programu nauczania stanowią dokument znany dyrektorowi szkoły przedkładany do wglądu na początku każdego roku szkolnego.


	Z wymaganiami edukacyjnymi w zakresie zajęć i przedmiotów uczeń zostaje zapoznany przez nauczycieli na początku każdego roku szkolnego.


	Formą powiadamiania rodziców o wymaganiach edukacyjnych jest:


- informacja przekazana przez nauczyciela na I zebraniu z rodzicami
  lub
- pisemna lista wymagań edukacyjnych . 

2.	Każdy rok szkolny składa się z dwóch semestrów. Semestr I zostaje zamknięty radą klasyfikacyjną bezpośrednio poprzedzającą przerwę w nauce związaną z feriami zimowymi, a semestr II - radą klasyfikacyjną bezpośrednio poprzedzającą zakończenie roku szkolnego. Konkretne daty posiedzeń rad klasyfikacyjnych są ustalane na początku każdego roku szkolnego.

3.	Nauczyciele naszej szkoły przyjmują następujące ogólne kryteria poszczególnych ocen szkolnych (zgodnie ze skalą obowiązującą podczas klasyfikacji końcoworocznej):

-	stopień celujący (6) oznacza, że osiągnięcia ucznia wyraźnie wykraczają poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, są oryginalne i twórcze oraz wskazują na dużą samodzielność w ich uzyskaniu,

-	stopień bardzo dobry (5) oznacza, że uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania,

-	stopień dobry (4) oznacza, że opanowanie przez ucznia zakresu wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania nie jest pełne, ale nie prognozuje żadnych kłopotów w opanowaniu kolejnych treści kształcenia,

-	stopień dostateczny (3) oznacza, że uczeń opanował jedynie w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, co może oznaczać jego kłopoty przy poznawaniu kolejnych, trudniejszych treści kształcenia w ramach danego przedmiotu (dziedziny edukacji),

-	stopień dopuszczający (2) oznacza, że opanowanie przez ucznia wiadomości i umiejętności  przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania jest tak niewielkie, iż stawia pod znakiem zapytania możliwość dalszego kształcenia w danym przedmiocie (dziedzinie edukacji) i utrudnia naukę przedmiotów pokrewnych,

-	stopień niedostateczny (1) oznacza, że uczeń wyraźnie nie spełnia oczekiwań określonych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, co uniemożliwia mu bezpośrednią kontynuację opanowanych kolejnych treści danego przedmiotu (dziedziny edukacji) i zasadniczo utrudnia naukę przedmiotów pokrewnych.

4.	Zasady sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów (z uwzględnieniem wszystkich elementów wskazanych powyżej) każdy nauczyciel jest zobowiązany, podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej poprzedzającego rozpoczęcie nowego roku szkolnego, przedstawić na piśmie Dyrekcji szkoły, a w przypadku braku zastrzeżeń - na pierwszej lekcji z daną klasą w dowolnej formie przedstawić i wyjaśnić swym uczniom. Rodzice mogą  (za pośrednictwem Dyrekcji lub Rady Rodziców) zapoznać się w każdym okresie roku szkolnego ze sformułowanymi na piśmie nauczycielskimi zasadami oceniania.

	Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów to:


	testy

prace pisemne
kartkówki
dyktanda
prace domowe
ankiety

5.	Pisemne prace sprawdzające z poszczególnych przedmiotów muszą być zapowiadane uczniom przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem (nie może być ich więcej niż dwie tygodniowo, (kartkówki sprawdzające wiedzę z trzech ostatnich lekcji mogą być realizowane na bieżąco). 

Rodzice mają prawo do wglądu sprawdzonych i ocenionych prac w ciągu miesiąca od daty sprawdzenia pracy.
Rodzic może dowiedzieć się o negatywnych ocenach swego dziecka:
	podczas rozmowy indywidualnej z nauczycielem

podczas rozmowy indywidualnej z nauczycielem podczas zebrania otwartego rodziców
listownie – listem poleconym
telefonicznie

6.	Nauczyciel, na prośbę swego ucznia, indywidualnie informuje go o przewidywanej przez niego ocenie klasyfikacyjnej, najpóźniej na 7 dni przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej, a na miesiąc  przed - uczeń powinien wiedzieć o stopniu niedostatecznym.

7.	Uczeń może odwołać się od wystawionej oceny bezpośrednio do nauczyciela lub pisemnie złożyć wniosek do Dyrektora szkoły o egzamin sprawdzający – nie później niż na 3 dni przed zakończeniem zajęć dydaktycznych w danym semestrze.

8.	Uczeń ma możliwość wystąpienia do nauczyciela o ustalenie formy poprawy oceny.

9.	Formy poprawy ocen to:
	odpowiedź ustna

praca pisemna
kartkówka
test
praca domowa z uwzględnieniem treści materiału koniecznego do opanowania
O zasadach poprawy ocen nauczyciel informuje uczniów i rodziców na początku roku szkolnego.





KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW
1.	Uczeń, jest klasyfikowany, jeśli w każdym semestrze uzyskał przynajmniej cztery oceny cząstkowe z danego przedmiotu (dziedziny edukacji) i nauczyciel nie przedstawił wychowawcy klasy i dyrekcji szkoły oświadczenia o niemożliwości sklasyfikowania ucznia, wraz z podaniem przyczyn. Jako podstawy do klasyfikowania ucznia wymaga się jego obecności na przynajmniej połowie zajęć z danego przedmiotu.

2.	Uczeń, w przypadku którego nie zostały spełnione warunki niezbędne do sklasyfikowania go, na prośbę własną lub rodziców przystępuje do egzaminu klasyfikacyjnego z danego przedmiotu (danych przedmiotów lub dziedzin edukacji) w jednym z dwóch, zaproponowanych przez dyrekcję szkoły terminów. Powinno to nastąpić: po semestrze I do 20 stycznia, a po semestrze II do 30 czerwca. Uczeń nie sklasyfikowany po I semestrze może kontynuować naukę w semestrze II, ale jego klasyfikacja końcoworoczna obejmuje materiał całego roku nauczania z danego przedmiotu. Uczeń nie sklasyfikowany do 31 sierpnia  nie jest promowany i powtarza ostatnią programowo klasę, do której uzyskał promocję.

	Uczniowi, który w wyniku klasyfikacji śródrocznej uzyskał wyniki świadczące o tym, że poziom osiągnięć uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie progr. wyższej należy w określony sposób pomóc uzupełnić wiedzę i umiejętności o której mowa w art. 2B.

Zasady pomocy ustala nauczyciel lub nauczyciel wychowawca współpracując z nauczycielem-specjalistą.
Formy pomocy to:
	pomoc koleżeńska

zajęcia wyrównawcze
pomoc nauczyciela – opiekuna świetlicy w ramach pracy dydaktycznej świetlicy.

3.	Uczeń klas IV-V, który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednego z zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy, którego termin wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w  wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły.

4.	Uczeń klas IV-V, który nie zdał egzaminu poprawkowego, może jeden raz w trakcie II etapu kształcenia zostać promowany do klasy programowo wyższej za zgodą Rady Pedagogicznej.

5.	Uczeń klasy VI kończy szkołę, jeśli w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał wszystkie oceny wyższe od niedostatecznej.



EGZAMIN  KLASYFIKACYJNY  I  EGZAMIN  POPRAWKOWY

1.	Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej (z wyjątkiem egzaminu ze sztuki, z muzyki, informatyki i wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć formę ćwiczeń praktycznych).

2.	Egzamin przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W jej 
skład wchodzą:
-	dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze-
jako 	przewodniczący komisji;
-	nauczyciel prowadzący dane zajęcia -jako egzaminujący, o ile on sam, 	dyrektor szkoły, wychowawca klasy, uczeń lub jego rodzice nie wyrazili 	sprzeciwu. Wówczas dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą 
innego nauczyciela tego przedmiotu z naszej lub innej szkoły.
-	nauczyciel prowadzący taki sam lub pokrewny przedmiot-jako członek 	komisji.	Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół, zawierający: skład 
komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokółu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA FUNKCJONOWANIE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA.


Gwarantami realizacji rozwiązań ujętych w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania są: Dyrekcja Szkoły i jej Rada Pedagogiczna.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE




Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.



Szkoła posiada własny sztandar.



Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.



Dyrektor Szkoły po nowelizacji Statutu publikuje w drodze komunikatu tekst jednolity.




