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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1 
NAZWA SZKOŁY 

 
 
1.1 Jednostka budŜetowa zwana dalej jednostką lub szkołą nosi nazwę:  
          Szkoła Podstawowa w Przyłękach; 
1.2. Siedzibą Szkoły Podstawowej w Przyłękach jest: 
          Przyłęki 38a, 64-980 Trzcianka; 
1.3. Jednostka działa na terenie gminy Trzcianka. 
          Granice obwodu: Biernatowo, Górnica, Przyłęki. 
1.4. Nazwa szkoły jest uŜywana w pełnym brzmieniu. 
1.5. Na terenie szkoły działa oddział przedszkolny, który nosi nazwę:  
          Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Przyłękach. 
1.6. Siedzibą Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Przyłękach 

jest: 
          Przyłęki 38a, 64-980 Trzcianka. 
1.7. Nazwa oddziału przedszkolnego jest uŜywana w pełnym brzmieniu. 
1.8. Organem prowadzącym jednostkę jest Gmina Trzcianka. 
1.9. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Kuratorium Oświaty w Poznaniu  
          Oddział Zamiejscowy w Pile. 
 

§ 2 
PODSTAWA PRAWNA FUNKCJONOWANIA JEDNOSTKI 

 
2.1. Podstawę prawną funkcjonowania jednostki stanowią: 
1) art. 20-22 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 

2005r. Nr 249, poz. 2104); 
2) ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 

2572 z późn. zm); 
3) ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 

694 z późn. zm.); 
4) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001r. w sprawie 

szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budŜetu państwa, 
budŜetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora 
finansów publicznych (Dz. U. z 2001 Nr 153, poz. 1752 z późn. zm); 

5) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 stycznia 2005r. w sprawie 
gospodarki finansowej jednostek budŜetowych, zakładów budŜetowych i 
gospodarstw pomocniczych jednostek budŜetowych oraz zasad i terminów 
rocznych rozliczeń wpłat do budŜetu (Dz. U. z 2005r. Nr 23, poz. 190); 

6) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 2004r. w sprawie 
klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków 
pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 74, poz. 652); 
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7) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobu i 
trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom 
budŜetowym, zakładom budŜetowym i gospodarstwom pomocniczym (Dz. U. z 
2004r. Nr 191, poz. 1957); 

8) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2005r. w sprawie 
sprawozdawczości budŜetowej (Dz. U. z 2005r. Nr 170, poz. 1426). 

                              
§ 3 

 CELE  I  ZADANIA SZKOŁY I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 
 
3.1. Szkoła i oddział przedszkolny w zakresie nauczania zapewnia uczniom: 

- naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze 
zrozumieniem; 

- poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie 
umoŜliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie 
kształcenia ; 

- dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania 
przekazywanych treści ; 

- rozwijanie zdolności dostrzegania róŜnego rodzaju związków i zaleŜności 
przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych itp. ; 

- rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego ; 
- traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą 

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

- poznawanie zasad rozwoju osobowego i Ŝycia społecznego ; 
- poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie 

kultury europejskiej. 
 

3.2.  Szkoła i oddział przedszkolny stwarzają warunki do nabywania umiejętności: 
- planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za nią 

coraz większej odpowiedzialności ; 
- skutecznego porozumiewania się w róŜnych sytuacjach, prezentacji własnego 

punktu widzenia i uwzględniania poglądów innych ludzi, poprawnego 
posługiwania się językiem ojczystym, przygotowania do publicznych 
wystąpień ; 

- efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi 
międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, 
skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm ; 

- rozwiązywania problemów w twórczy sposób ; 
- poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z róŜnych źródeł 

oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną ; 
- odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych 

doświadczeń i nawyków ; 
- rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań ; 
- przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów 

i problemów społecznych. 
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3.3. Szkoła i oddział przedszkolny wykonują zadania z uwzględnieniem optymalnych 
warunków rozwoju ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony 
zdrowia. 

3.4. Zespoły nauczycielskie opracowują szczegółowy program nauczania dla danego 
oddziału oraz modyfikują w miarę potrzeb. 

 
3.5. Ocenianie wewnątrzszkolne: 

 
1.Postanowienia ogólne 

 
1. 

 
Ocenianiu podlegają: 
− osiągnięcia edukacyjne ucznia; 
− zachowanie ucznia. 
 

2. 
Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez 
nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i 
umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy 
programowej i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę 
podstawę. 

3. 
Ocenie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, 
nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad 
współŜycia społecznego i norm etycznych. 
 

4. 
Nauczyciele w pierwszym miesiącu roku szkolnego informują uczniów oraz ich 
rodziców (prawnych opiekunów) o: 
-wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych 
śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych 
zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; 
-sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 
-warunkach i trybie uzyskania wyŜszej niŜ przewidywana semestralna ocena 
klasyfikacyjna z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 
 

5. 
Wychowawca klasy na początku kaŜdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich 
rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania 
zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyŜszej niŜ przewidywana rocznej oceny 
klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej oceny 
klasyfikacyjnej zachowania. 
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6. 
Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii poradni psychologiczno–
pedagogicznej, w tym innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania 
edukacyjne, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u 
którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w 
uczeniu się, uniemoŜliwiające sprostanie tym wymaganiom. 
 

6a. 
Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia następuje 
takŜe na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w 
tym niepublicznej poradni specjalistycznej, o której mowa w art. 71b ust. 3b ustawy z 
dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. 
 

6b. 
W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do 
indywidualnych potrzeb ucznia moŜe nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 
 

7. 
Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. Pierwszy trwa od pierwszego dnia nauki do 
ferii zimowych, drugi od zakończenia ferii do ostatniego dnia nauki. 
 

8. 
Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 
− formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do 

uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z 
obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 

− ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 
− ocenianie bieŜące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny 
klasyfikacyjnej zachowania; 

− przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 
− ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 
− ustalanie warunków i trybu uzyskania wyŜszych niŜ przewidywane rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz 
rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 

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

 
9. 

Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 
− poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i zachowaniu 

oraz postępach w tym zakresie; 
− pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; 
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− motywowanie ucznia do dalszej pracy; 
− dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i 

specjalnych uzdolnieniach ucznia; 
− umoŜliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno 

– wychowawczej. 
                                         

2. Informowanie uczniów i rodziców o postępach w nauce 
  

1. 
Ocena jest jawna dla ucznia i rodziców (prawnych opiekunów). 
 

2. 
Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający 
ocenę powinien ją uzasadnić. 
 

3. 
Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione 
pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są 
udostępniane uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom). 
 

4. 
BieŜące i systematyczne wpisy ocen do dzienniczka dokonują nauczyciele 
poszczególnych przedmiotów. Ocena jest waŜna tylko z podpisem nauczyciela 
uczącego lub wychowawcy klasy. 
 

5. 
 Informacje o postępach uczniów nauczyciele przekazują rodzicom na 
wywiadówkach oraz w miarę potrzeb podczas indywidualnych kontaktów. 
 

6. 
 Konsultacje z rodzicami odbywają się w czasie, który nie koliduje z lekcjami i 
dyŜurami nauczycieli. 
 

7. 
Na tydzień przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady 
Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz 
wychowawcy są zobowiązani w formie pisemnej i za potwierdzeniem poinformować 
uczniów i ich rodziców o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych z 
zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

 
 

8. 
Na miesiąc przed radą klasyfikacyjną wychowawcy informują pisemnie ucznia oraz 
rodziców (prawnych opiekunów) o planowanych dla niego ocenach 
niedostatecznych śródrocznych i rocznych. 
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3. Ocenianie 
  

1. 
W klasach I-III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są 
ocenami opisowymi. 
 

2. 
W klasach I-III ocena jest opisowa, przyjęto następujące punkty: 

„0”  – nic nie robi, nic nie przynosi; 
„1” – pracuje wyłącznie z pomocą nauczyciela, nie robi postępów; 
„2”  – robi postępy, czasami pracuje samodzielnie; 
„3”  – robi znaczne postępy, częściej pracuje samodzielnie; 
„4”  – dobrze pracuje samodzielnie, czasami potrzebuje pomocy; 
„5”  – wspaniale pracuje; 
„6”  – wykracza poza program klasy. 

 
2a. 

Narzędziem pomocniczym przy ustalaniu oceny jest „arkusz osiągnięć uczniów” z 
podziałem na edukację: polonistyczną, matematyczną, społeczno - przyrodniczą, 
artystyczno - techniczną i motoryczno - zdrowotną. Nauczyciel zaznacza na bieŜąco 
osiągnięcia ucznia w nauce na podstawie kart pracy ucznia na lekcjach, zeszytów 
ćwiczeń, zeszytów lekcyjnych oraz obserwacji. Arkusze są do wglądu dla rodziców 
(prawnych opiekunów) na wywiadówkach lub podczas kontaktów indywidualnych. 

 
3. 

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

4. 
W klasach IV-VI przyjmuje się ocenę cyfrową od 1 do 6 oraz słowne jej 
odpowiedniki : 

„1”  – niedostateczny; 
„2”  – dopuszczający; 
„3”  – dostateczny; 
„4”  – dobry; 
„5”  – bardzo dobry; 
„6”  – celujący. 

4a. 
Dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „-„ przy ocenach cząstkowych stosując 
zasadę: 
- praca przekraczająca kryteria oceny pełnej o ponad 50% - ocena wyŜsza ze 

znakiem „-„; 
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- praca przekraczająca kryteria oceny pełnej do 50% - ocena pełna ze znakiem „+”. 
 

4b. 
Ocena śródroczna i roczna wyraŜona jest pełnym stopniem, słownie. 
 

4c. 
Ocenie bieŜącej podlegają: 
-prace pisemne; 
-wypowiedzi ustne; 
-odrabianie zadań domowych; 
-prowadzenie zeszytu; 
-aktywność na lekcjach; 
-udział w konkursach przedmiotowych. 
 

4d. 
Ocenianie odbywa się przy pomocy następujących narzędzi: 
-testy; 
-sprawdziany; 
-prace klasowe; 
-próbne testy kompetencji; 
-kartkówki 
 

4e. 
Uczeń moŜe poprawić ocenę z pracy pisemnej w terminie uzgodnionym z 
nauczycielem, nie później jednak niŜ 14 dni od otrzymania oceny. Ocenę z poprawy 
nauczyciel wpisuje przy poprawianej ocenie. 
 

4f. 
Prace klasowe nauczyciel zapowiada z tygodniowym wyprzedzeniem, wpisując 
termin ołówkiem do dziennika. Dana klasa moŜe mieć tylko jedną pracę klasową w 
ciągu tygodnia. Kartkówek nie zapowiada się. 
 

4g. 
W czasie zajęć nauczyciele mogą korzystać z pomocy uczniów podczas oceniania, a 
w szczególności: 
  -ocena pracy w grupie; 
  -ocena dyskusji; 
  -ocena prac uczniów( artystycznych, niektórych pisemnych, itp.). 
 

4h. 
Ocenianie odbywa się systematycznie i na bieŜąco. Ocena klasyfikacyjna nie moŜe 
być ustalana jako średnia arytmetyczna z ocen cząstkowych. 
 

4i. 
Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki naleŜy w 
szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z 
obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 
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5. 
Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki, muzyki 
lub plastyki na podstawie opinii o ograniczonych moŜliwościach uczestniczenia 
ucznia w tych zajęciach, wydanych przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii. 
 

6. 
Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych 
ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne. 
                                                            

7. 
Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych 
ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. 
Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na 
promocję do klasy programowo wyŜszej ani na ukończenie szkoły.  
 

4.Egzamin klasyfikacyjny i poprawkowy 
 

1. 
Uczeń moŜe nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć 
edukacyjnych, jeŜeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny 
klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych 
przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie 
nauczania. Tryb i sposób przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego regulują 
osobne przepisy określone w drodze Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej. 
 

2. 
Uczeń klasy IV-VI, który uzyskał ocenę niedostateczną roczną z jednego przedmiotu, 
moŜe zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych wypadkach Rada 
Pedagogiczna moŜe wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 
 

3. 
Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem 
egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, technologii informacyjnej, techniki oraz 
wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań 
praktycznych.  

4. 
Egzamin poprawkowy odbywa się w ostatnim tygodniu ferii letnich, w terminie 
wyznaczonym przez dyrektora szkoły. 
 

5. 
Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, w 
której skład wchodzą: 
-dyrektor szkoły -  jako przewodniczący komisji; 
-nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący; 
-nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek 
komisji. 
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6. 
Nauczyciel egzaminujący moŜe być zwolniony z pracy komisji na własną prośbę lub 
innych, w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Dyrektor szkoły powołuje wtedy 
innego nauczyciela – jako osobę egzaminującą, prowadzącego takie same zajęcia 
edukacyjne w porozumieniu z dyrektorem innej szkoły. 
                                                         

7. 
Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin 
egzaminu poprawkowego, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu poprawkowego 
oraz ocenę uzyskaną. Dołącza się prace pisemne i zwięzłą charakterystykę 
odpowiedzi ustnych ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. 

8. 
Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu poprawkowego z przyczyn 
usprawiedliwionych moŜe do niego przystąpić w dodatkowym, wyznaczonym przez 
dyrektora terminie, nie później niŜ do końca września. 
 

9. 
Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji do klasy 
programowo wyŜszej i powtarza klasę.  
 

10. 
Rada Pedagogiczna, uwzględniając moŜliwości edukacyjne ucznia, moŜe jeden raz  
w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyŜszej 
ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych. 
 

5. Klasyfikowanie i promowanie 
 

1. 
Klasyfikacja śródroczna odbywa się w tygodniu poprzedzającym ferie zimowe, 
których termin określa wojewoda wielkopolski. 
 

2. 
Klasyfikacja roczna odbywa się w tygodniu kończącym roczne zajęcia dydaktyczno-
wychowawcze. 
 

3. 

Uczeń klasy I-III otrzymuje promocję do klasy programowo wyŜszej z zastrzeŜeniem 
ppkt 3a. 

3a. 

W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna moŜe postanowić o powtarzaniu 
klasy przez ucznia klasy I-III na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub 
publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię 
specjalistyczną, oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia. 
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3b. 

Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawczy 
klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych 
opiekunów), oraz po uzyskaniu opinii publicznej poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, rada pedagogiczna moŜe 
postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II do klasy programowo wyŜszej równieŜ 
w ciągu roku szkolnego. 

4. 

Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyŜszej, 
jeŜeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym 
planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyŜsze od oceny 
niedostatecznej. 

5. 

Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej 
bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyŜszej 
lub świadectwo ukończenia szkoły z wyróŜnieniem. 

6. 

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

7. 

Uczeń kończący szkołę powinien na zakończenie klasy szóstej uzyskać oceny 
klasyfikacyjne wyŜsze od oceny niedostatecznej i przystąpić do sprawdzianu uczniów 
klasy szóstej, określonego w standardach wymagań, na zasadach ustalonych w 
odrębnych przepisach. 

 

6. Regulamin ustalania oceny zachowania 
 

1. 

Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 

- wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 

- postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

- dbałość o honor i tradycje szkoły; 

- dbałość o piękno mowy ojczystej; 

- dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób; 

- godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 

- okazywanie szacunku innym osobom. 
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2. 

W klasach I-III ocena zachowania jest opisowa, przyjęto następujące normy opisu: 

„0”  – rzadko lub nigdy nie przestrzega normy; 

„1”  – często świadomie łamie normę; 

„2” – czasem łamie normę, ale zazwyczaj stara się jej przestrzegać; 

     „3”  – zawsze lub prawie zawsze spełnia normę. 

3. 

Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV, ustala 
się według następującej skali: 

1. wzorowe; 
2. bardzo dobre; 
3. dobre; 
4. poprawne; 
5. nieodpowiednie; 
6. naganne, 
z zastrzeŜeniem ppkt 3a. 
 

3a. 
 

Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono 
zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, naleŜy uwzględnić wpływ stwierdzonych 
zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 
 

4. 

Ocenę zachowania ustala się na podstawie szczegółowych kryteriów zawartych w 
regulaminie ustalania oceny zachowania.  

 
5. 

Narzędziem pomocniczym przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania jest 
zeszyt wychowawcy klasy, gdzie wszyscy nauczyciele dokonują wpisów zachowań 
pozytywnych i negatywnych uczniów. 
 

6. 
Rodzice (prawni opiekunowie) mają wgląd do zeszytu wychowawcy klasy. 
 

7. 

 Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 
1. oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 
2. promocję do klasy programowo wyŜszej lub ukończenie szkoły, z 

zastrzeŜeniem ppkt 7a i 7b. 
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7a. 

Rada Pedagogiczna moŜe podjąć uchwałę o nie promowaniu do klasy programowo 
wyŜszej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu po raz drugi z rzędu 
ustalono naganną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

 

7b. 

Uczeń, któremu po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną 
zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyŜszej, a uczeń klasy 
programowo najwyŜszej nie kończy szkoły. 

 

8. 

Zachowanie ocenia wychowawca klasy po zaciągnięciu opinii nauczycieli, uczniów 
danej klasy oraz ocenianego ucznia. 

                                           

7. Tryb odwołania 

1. 

Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeŜenia do dyrektora 
szkoły, jeŜeli uznają, Ŝe roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna 
ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa 
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. ZastrzeŜenia mogą być zgłoszone w terminie 
do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno –wychowawczych. 

2. 

W przypadku stwierdzenia, Ŝe roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub 
roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami 
prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, 
która: 

- w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza 
sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz ustala 
roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; 

- w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę 
klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów, w 
przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

3. 

Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi 
opiekunami). 

4. 

W skład komisji wchodzą: 

- w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

dyrektor szkoły jako przewodniczący komisji, nauczyciel prowadzący dane 
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zajęcia edukacyjne, dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły prowadzących 
takie same zajęcia edukacyjne; 

- w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

dyrektor szkoły - jako przewodniczący komisji, wychowawca klasy, wskazany 
przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, 
pedagog, psycholog, przedstawiciel samorządu uczniowskiego, przedstawiciel 
rady rodziców.  

5. 

Nauczyciel, o którym mowa w punkcie 4 moŜe być zwolniony z udziału w pracy 
komisji na własną prośbę lub innych, w szczególnie uzasadnionych przypadkach. 
Dyrektor szkoły powołuje wtedy innego nauczyciela prowadzącego takie same 
zajęcia edukacyjne w porozumieniu z dyrektorem innej szkoły. 

6. 

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

7. 

Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: 

-w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: 

a) skład komisji; 

b) termin sprawdzianu 

c) zadania (pytania) sprawdzające; 

d wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę; 

- w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: 

a) skład komisji; 

b) termin posiedzenia komisji; 

c) wynik głosowania; 

d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. 

Protokół stanowi załącznik do arkusz ocen ucznia. 

8. 

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych 
odpowiedziach ucznia. 

9. 

Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w 
wyznaczonym terminie moŜe do niego przystąpić w dodatkowym terminie, 
wyznaczonym przez dyrektora szkoły.  
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10. 

Przepisy pkt 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej 
z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym Ŝe termin 
do zgłoszenia zastrzeŜeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu 
poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 

     

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
w PRZYŁĘKACH 

 
1.Cele programu 

1. Uczeń zna swoje miejsce w społeczności szkolnej i działa w niej; 
2. Uczeń zna swoje mocne i słabe strony, potrafi nad nimi pracować; 
3. Uczeń zna normy dobrego zachowania i według nich postępuje; 
4. Uczeń jest świadomy zagroŜeń współczesnego świata, potrafi ich unikać i 

właściwie na nie reagować; 
5. Uczeń ma poczucie przynaleŜności regionalnej, czuje się obywatelem swojego 

kraju, patriotą, Europejczykiem („Jestem Wielkopolaninem, Polakiem, 
Europejczykiem”). 

 
2.Efekty działań wychowawczych 

 
1. „Społeczność szkolna”: 

1.1. Uczeń ma poczucie przynaleŜności do klasy i społeczności szkolnej; 
1.2. Chce i wyraŜa potrzebę działania w klasie jako grupie rówieśniczej, angaŜuje 

się w przedsięwzięcia szkolne; 
1.3. Współtworzy i respektuje normy grupowe; 
1.4. Doświadcza współzaleŜności i współodpowiedzialności za działanie grupy; 
1.5. Zna zasady bezpiecznego poruszania się po szkole i jej najbliŜszej okolicy. 
                                                             

2. „Mocne i słabe strony”: 
2.1. Uczeń ma świadomość swoich zalet i wad; 
2.2. Ma poczucie własnej wartości; 
2.3. Dostrzega wpływ innych osób na kształtowanie osobowości i drogi Ŝyciowej, 

potrafi to prawidłowo ocenić; 
2.4. Rozumie potrzeby swoje i innych ludzi; 
2.5. Rozumie potrzebę krytycyzmu wzorców proponowanych przez środki 

masowego przekazu. 
 

3. „ Normy dobrego zachowania”: 
3.1. Uczeń szanuje dorosłych, okazuje im to w słowach i działaniach. W języku 

codziennym nie uŜywa wulgaryzmów, zachowuje się grzecznie wobec 
starszych, młodszych i rówieśników; 

3.2.    Ma szacunek do historii i symboli narodowych, regionalnych, szkolnych 
     i wie jak się wobec nich zachować; 

3.3.    Uczeń nie dewastuje mienia społecznego; 
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3.4.    Potrafi współpracować w grupie rówieśniczej w pracy i w zabawie. 
 

4. „ZagroŜenia współczesnego świata”: 
4.1. Uczeń  potrafi rozpoznać sytuacje korzystne dla jego rozwoju i zdrowia; 
4.2. Uczeń umie rozpoznać sytuacje ryzykowne i ich unikać; 
4.3. Uczeń zna i umie zastosować w praktyce techniki skutecznego radzenia sobie z 

sytuacjami trudnymi; 
4.4. Potrafi znaleźć pomoc w sytuacji zagroŜenia i wypadku. 
 

5. „PrzynaleŜność regionalna”: 
5.1. Uczeń jest aktywnym uczestnikiem społeczności lokalnej; 
5.2. Uczeń potrafi zachować się zgodnie z wymogami miejsca i chwili; 
5.3. Uczeń wykazuje chęć poznania ojczystego kraju i jego tradycji; 
 

3. Zadania 
1. „Społeczność szkolna”: 

1.1. Wzajemne poznanie się uczniów; 
1.2. Tworzenie norm klasowych i rozwijanie samorządności w klasach; 
1.3. Wzajemne poznanie się uczniów i nauczycieli całej szkoły; 
1.4. Prezentacja dokonań indywidualnych i grupowych uczniów. 

                                                         
2.”Mocne i słabe strony”: 

2.1. Określenie cech wartościowego człowieka (uświadomienie wpływu grupy na 
osobowość); 

2.2. Wyrobienie nawyku świadomego korzystania ze środków masowego przekazu; 

2.3. Nauczenie autoprezentacji; 

2.4. Poznanie reguł i zasad obowiązujących w relacjach międzyludzkich. 

 

3. „Normy dobrego zachowania”: 

3.1. Wypracowanie wspólnego systemu wartości obowiązującego w szkole; 

3.2. Dyskutowanie o własnych problemach; 

3.3. Nauczenie godnego zachowania podczas obchodów świąt narodowych, 
środowiskowych, szkolnych; 

3.4. Nauczenie poszanowania pracy innych i właściwego korzystania z wyposaŜenia 
szkoły i mienia społecznego. 

 

4. „ZagroŜenie współczesnego świata”: 

4.1. Prowadzenie psychoedukacyjnych zajęć warsztatowych; 

4.2. Jasne określenie obowiązującego w szkole kodeksu zachowań, sprzyjających 
rozwojowi ucznia oraz zdefiniowanie, jakie zachowania są niedopuszczalne; 

4.3. Uczynienie uczniów współodpowiedzialnymi za przestrzeganie kodeksu 
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zachowań, promowanie zachowań pozytywnych oraz obniŜenie popularności 
bohaterów negatywnych; 

4.4 Właściwe zachowanie się na wypadek sytuacji zagraŜających zdrowiu lub Ŝycia. 

                                    

5. „PrzynaleŜność regionalna”: 

5.1. Poznanie historii, ciekawych ludzi i problemów regionu i Wielkopolski; 

5.2. Poznanie ojczystego kraju i jego tradycji; 

5.3. Kształtowanie toŜsamości narodowej przy jednoczesnym otwarciu na wartości 
kultury Europy. 

 

4. Uroczystości szkolne i klasowe (cele wychowawcze) 

1. Rozbudzanie poczucia patriotyzmu, kontynuowanie tradycji narodowych; 

2. Podtrzymywanie i tworzenie tradycji szkolnych; 

3. Przygotowanie dziecka do Ŝycia w rodzinie i społeczeństwie; 

4. Promowanie zdrowego stylu Ŝycia; 

5. Rozwijanie tradycji klasowych; 

6. Motywowanie uczniów do wszechstronnego rozwoju. 

 

5. Uwagi końcowe 

1. Szczegółowe zadania do realizacji załoŜeń „Szkolnego Programu 
Wychowawczego”, przed rozpoczęciem kaŜdego roku szkolnego, przygotowują 
wychowawcy uwzględniając potrzeby i moŜliwości powierzonego zespołu 
klasowego; 

2. Klasowy program wychowawczy powinien zawierać równieŜ szczegółowy 
program uroczystości szkolnych i klasowych; 

                                                              
PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

w PRZYŁĘKACH 
 

1.Cel programu 
 
 Kształtowanie postaw wolnych od zagroŜeń zdrowia i bezpieczeństwa oraz 
umiejętności dokonywania świadomego wyboru. 

 
2.Narzędzia badawcze 

 
1. Ankiety (dla nauczycieli, uczniów i rodziców); 
2. Obserwacje zachowania uczniów; 
3. Wywiady i rozmowy z uczniami, nauczycielami i rodzicami; 
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4. Analiza frekwencji uczniów; 
5. Analiza frekwencji rodziców na zebraniach; 
6. Analiza dokumentacji pedagogicznej (teczka wychowawcy klasowego). 
 

3.Działania profilaktyczne 
 
1. Stała współpraca z następującymi organizacjami: 

- Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciance; 
- Policja; 
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 
- Wiejski Ośrodek Zdrowia w Siedlisku; 
- Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Czarnkowie; 
- StraŜ PoŜarna; 
- ZHP; 
- Stowarzyszenie „Bezpieczna Gmina”; 
- inne placówki oświatowe. 

2. Doskonalenie kompetencji wychowawczych nauczycieli oraz rozszerzanie ich 
wiedzy w zakresie profilaktyki uzaleŜnień, przeciwdziałania agresji i przemocy, a 
takŜe związanych z tym regulacji prawnych; 

3. Stała pomoc dzieciom z rodzin dotkniętych ubóstwem poprzez całoroczną zbiórkę 
odzieŜy uŜywanej, przedświąteczne zbiórki Ŝywności, stworzenie w bibliotece 
szkolnej działu: „Bank podręczników uŜywanych”, pozyskiwanie sponsorów w 
celu dofinansowywania wyjazdów uczniów na wycieczki krajoznawcze, 
turystyczne itp.; 

4. Systematyczne organizowanie zajęć edukacyjnych z dziedziny profilaktyki, np. 
podczas lekcji wychowawczych, zastępstw oraz dodatkowych spotkań z 
higienistką szkolną, lekarzem, psychologiem, policjantem itp.; 

5. Stała współpraca z rodzicami w celu przekazywania im wiedzy na temat zagroŜeń 
zdrowia i bezpieczeństwa dziecka, zapoznanie ich z działaniami szkoły w tym 
kierunku (porady, doraźne konsultacje, pogadanki na zebraniach z rodzicami); 

6. DoposaŜenie biblioteki szkolnej w materiały i publikacje dotyczące profilaktyki; 
7. Organizowanie imprez tematycznych związanych z profilaktyką (konkursy, apele 

itp.); 
8. Realizacja programu profilaktycznego „Spójrz inaczej” oraz „Spójrz inaczej na 

agresję”; 
9. Zapewnienie uczniom alternatywnych moŜliwości spędzania wolnego czasu – 

aktywne formy wypoczynku, wyjazdy klasowe, zajęcia w czasie ferii i wakacji, 
festyny rodzinne itp.; 

10. Promocja zdrowego stylu Ŝycia (kształtowanie umiejętności dokonywania 
właściwych wyborów); 

11. Stała kontrola frekwencji uczniów, analiza przyczyn nieobecności, wizyty w 
domach wychowanków. 
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§ 4 
KOMPETENCJE ORGANÓW SZKOŁY: 

 
4.1. Dyrektor szkoły: 

− kieruje bieŜącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły i reprezentuje 
ją na zewnątrz; 

− sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

− realizuje uchwały rady pedagogicznej; 
− kieruje pracami rady pedagogicznej jako jej przewodniczący; 
− zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników szkoły; 
− przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym 

pracownikom szkoły; 
− sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w 

szkole;  
− występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w 

sprawach nagród, odznaczeń i innych wyróŜnień dla nauczycieli i pozostałych 
pracowników szkoły; 

− dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi 
odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie; 

− wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych. 
 
4.2. Rada Pedagogiczna: 

− zatwierdza plany pracy szkoły; 

− zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów; 

− podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych; 

− ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli; 

− podejmuje uchwały w sprawach skreślenia z listy uczniów; 

− przygotowuje i uchwala statut szkoły; 

− opiniuje organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć 
lekcyjnych i pozalekcyjnych; 

− opiniuje projekt planu finansowego szkoły; 

− opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i 
innych wyróŜnień; 

− opiniuje propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom 
stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo 
płatnych zajęć edukacyjnych; 

− występuje z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie dyrektora; 

− samodzielnie ustala regulamin swojej działalności. 
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4.3. Rada Rodziców: 

− zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców uczniów szkoły; 

− występuje do Rady Pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami 
dotyczącymi wszystkich spraw szkoły; 

− uczestniczy w bieŜącym i perspektywicznym programowaniu pracy szkoły; 

− pomaga w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły; 

− uczestniczy w pozyskiwaniu dodatkowych środków finansowych, gromadzi 
własne fundusze pochodzące z dobrowolnych składek rodziców; 

− samodzielne opracowuje i uchwala regulamin swojej działalności. 

      
4.4. Samorząd Uczniowski: 
− wnioskuje o zwołanie spotkania z dyrektorem szkoły w celu wymiany opinii, 

uwag i spostrzeŜeń dotyczących Ŝycia szkoły; 
− przedstawianie Radzie Pedagogicznej i dyrektorowi szkoły wniosków i opinii we 

wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności tych, które dotyczą realizacji 
podstawowych praw uczniów, takich jak: 
1. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i 

stawianymi wymaganiami; 
2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 
3. prawo do organizacji Ŝycia szkolnego, umoŜliwiające zachowanie  

właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a moŜliwością rozwijania i  
zaspokajania własnych zainteresowań; 

4. prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz  
          rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i moŜliwościami 

organizacyjnymi, ale w porozumieniu z dyrektorem szkoły; 
5. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu, który udziela  

pomocy organizacyjnej i merytorycznej, słuŜy radą i doświadczeniem, 
szczególnie w zakresie przestrzegania reguł demokracji. Ponadto ma 
obowiązek wysłuchania wniosków i postulatów oraz przekazywania ich 
adresatom. 

 
4.5. Zasady współdziałania organów szkoły: 

 
- sprawy, których załatwienie wymaga współdziałania dyrektora szkoły, Rady 

Pedagogicznej, Rady Rodziców lub Samorządu Uczniowskiego rozpatrywane są 
przy udziale wszystkich zainteresowanych stron; 

- kaŜdy organ ma moŜliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w 
granicach swoich kompetencji; 

- pomiędzy organami szkoły wymieniane są informacje o podejmowanych i 
planowanych decyzjach i działaniach; 

- ewentualne spory między organami szkoły są rozwiązywane przy współudziale 
wszystkich zainteresowanych stron. 
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ORGANIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYŁ ĘKACH 
 

§ 5 
ODDZIAŁY 

 
5.1. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział. 

5.2. Przy szkole prowadzony jest oddział przedszkolny, który realizuje program 
wychowania przedszkolnego. 

5.4. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, szkoła 
zapewnia realizację zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci 
upośledzonych w stopniu głębokim. 

5.5. Przy szczególnie trudnych warunkach demograficznych dopuszcza się 
organizację nauczania w klasach łączonych. 

§ 6 

CZAS ZAJĘĆ 

 

6.1. 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. 

 
6.2. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący 

te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym 
rozkładzie zajęć. 

 
§ 7 

ŚWIETLICA 
 
7.1. Dla uczniów, którzy muszą dłuŜej przebywać w szkole ze względu na czas pracy 

ich rodziców (prawnych opiekunów), organizację dojazdu do szkoły lub inne 
okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole, szkoła 
organizuje świetlicę. 

7.2. W świetlicy prowadzone są zajęcia zgodnie z rozkładem zajęć dydaktyczno-  
       wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekroczyć 25 osób. 
7.3. W celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania właściwego rozwoju 

uczniów szkoła organizuje stołówkę. 
                                                     

§ 8 
BIBLIOTEKA 

 
8.1. Biblioteka szkolna jest pracownią słuŜącą realizacji potrzeb i zainteresowań 

uczniów, zadań dydaktyczno- wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu 
nauczyciela, popularyzacji wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz wiedzy o 
regionie. 
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8.2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz 
rodzice. 

8.3.  Biblioteka szkolna współpracuje z Biblioteką Publiczną w Trzciance Filia w 
Siedlisku. 

8.4. Pomieszczenia biblioteki umoŜliwiają: 
- gromadzenie i opracowanie zbiorów; 
- korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypoŜyczanie ich poza bibliotekę; 
- prowadzenie przysposobienia czytelniczo- informacyjnego uczniów w grupach 
lub oddziałach. 

8.5. Zadania nauczyciela bibliotekarza: 
- dba o uzupełnianie zbiorów, ich właściwe wykorzystanie i utrzymanie w 

naleŜytym stanie; 
- współpracuje z nauczycielami i rodzicami; 
- prowadzi zajęcia z zakresu przysposobienia czytelniczego i informatycznego; 
- organizuje i popularyzuje czytelnictwo na terenie szkoły; 
- na bieŜąco przekazuje informacje o nowościach czytelniczych; 
- jest w stałym kontakcie z księgarniami i innymi bibliotekami szkolnymi, 

uzupełnia zbiory zgodnie z programem i potrzebami szkoły; 
- organizuje imprezy czytelnicze i wystawy ksiąŜek; 
- systematycznie informuje nauczycieli i wychowawców o czytelnictwie 

uczniów; 
- dba o wystrój biblioteki, ład i estetykę; 
- ponosi odpowiedzialność za wypoŜyczalnię; 
- bierze udział w konferencjach metodycznych i zespołach 

samokształceniowych. 
                                                              

§ 9 
ORGANIZACJA NAUCZANIA 

 
9.1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku 

szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora 
szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w 
przepisach w sprawie ramowych planów nauczania - do dnia 30 kwietnia 
kaŜdego roku. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę 
do dnia 30 maja danego roku. 

9.2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę 
pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska 
kierownicze, ogólną liczbę zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków 
przydzielonych przez organ prowadzący szkołę. 

9.3. 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. 
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                             ZAKRESY ZADAŃ PRACOWNIKÓW SZKOŁY 
 

§ 10 
NAUCZYCIELE 

 
10.1  Zakres zadań nauczyciela: 
 

a) nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i jest 
odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego 
opiece uczniów; 

b) dba o pomoce dydaktyczne i inny sprzęt szkolny; 
c) wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności oraz zainteresowania; 
d) jest bezstronny i obiektywny w ocenie uczniów oraz sprawiedliwie traktuje 

wszystkich uczniów; 
e) udziela pomocy w przezwycięŜaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o 

rozpoznanie potrzeb uczniów; 
f) doskonali swoje umiejętności dydaktyczne i podnosi poziom wiedzy 

merytorycznej; 
g) jest odpowiedzialny za Ŝycie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów: 

− systematycznie kontroluje miejsce gdzie prowadzi zajęcia; 
− dostrzeŜone zagroŜenie musi usunąć sam albo niezwłocznie zgłosić 

dyrektorowi; 
− w czasie zajęć kultury fizycznej i techniki musi sprawdzić sprawność 

sprzętu szkolnego, zadbać o dobrą organizację zajęć i zdyscyplinowanie w 
czasie ich trwania. 

h) obowiązek wymagania poprawności językowej dotyczy wszystkich 
nauczycieli. 

10.2. Na początku kaŜdego roku szkolnego (w terminie wyznaczonym przez 
dyrektora szkoły) nauczyciel przedstawia do zatwierdzenia roczny plan 
nauczania opracowany na podstawie dopuszczonego do uŜytku szkolnego 
programu nauczania. Z zatwierdzonym planem naleŜy zapoznać uczniów i 
rodziców za potwierdzeniem. 

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

10.4. Dyrektor szkoły tworzy zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne 
samokształceniowe zespoły nauczycielskie. Pracą zespołu kieruje lider 
powoływany przez dyrektora szkoły na wniosek zespołu. 

 
§ 10a 

DYREKTOR 
 

10a.1 Do zadań dyrektora jednostki naleŜy w szczególności: 

- reprezentowanie jednostki na zewnątrz; 
- racjonalne gospodarowanie funduszami i składnikami majątku pozostającymi 

w dyspozycji jednostki, przekazanymi przez jednostkę samorządu 
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terytorialnego oraz środkami finansowymi przyznanymi w planie 
finansowym; 

- opracowywanie planów działania Jednostki i przedkładanie sprawozdań z ich 
wykonania; 

- przekazywanie Burmistrzowi Trzcianki informacji na temat sytuacji 
finansowej i bieŜącej działalności Jednostki; 

- w celu realizacji zadań moŜe zaciągać zobowiązanie pienięŜne do wysokości 
kwot wydatków określonych w zatwierdzonym planie finansowym Jednostki. 

10a.2 W stosunkach z innymi podmiotami dyrektor jednostki działa na podstawie 
pełnomocnictwa udzielonego mu przez Burmistrz Trzcianki. 

10a.3 Dyrektor w imieniu jednostki dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa 
wobec pracowników jednostki. 

 
§ 11 

 WYCHOWAWCY 
 
11.1.Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca. 
11.2. Zadaniem nauczyciela wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej 

nad uczniami, a w szczególności: 
- inspirowanie i wspomaganie zadań zespołowych uczniów; 
- tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się 

oraz przygotowanie do Ŝycia w rodzinie i społeczeństwie; 
- podejmowanie działań umoŜliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole 

uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej; 
- informowanie rodziców (prawnych opiekunów) o postępach w nauce uczniów 

na spotkaniach rodziców; 
- otaczanie indywidualną opieką kaŜdego wychowanka; 
- ustalanie treść i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji 

wychowawcy;  
- współdziałanie z nauczycielami uczącymi w danym oddziale, uzgadniając z 

nimi i koordynując ich działania wobec ogółu uczniów, a takŜe wobec tych, 
którym potrzebna jest indywidualna opieka; 

- utrzymywanie kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów w celu 
poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo- wychowawczych ich dzieci; 

- włączanie rodziców w sprawy Ŝycia klasy i szkoły; 
- okazywanie pomocy rodzicom w ich działaniach wychowawczych wobec 

dzieci;  
- współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi 

kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, takŜe 
zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów. 

11.3.Na początku kaŜdego roku szkolnego (w terminie wyznaczonym przez dyrektora 
szkoły) wychowawca przedstawia do zatwierdzenia roczny program 
wychowawczy klasy, zawierający szczegółowe zadania do realizacji załoŜeń 
„Szkolnego Programu Wychowawczego”. Z zatwierdzonym programem naleŜy 
zapoznać uczniów i rodziców za potwierdzeniem. 
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11.4.Na początku kaŜdego roku szkolnego (w terminie wyznaczonym przez dyrektora 
szkoły) wychowawca oddziału przedszkolnego przedstawia do zatwierdzenia 
roczny program wychowawczy klasy, zawierający szczegółowe zadania do 
realizacji załoŜeń „Szkolnego Programu Wychowawczego”. Z zatwierdzonym 
programem naleŜy zapoznać uczniów i rodziców za potwierdzeniem. 

11.5.Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, 
aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu 
edukacyjnego. 

11.6. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane 
do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły. 

§ 12 

REKRUTACJA ORAZ PRAWA I OBOWI ĄZKI UCZNIA 

 

12.1. Zasady przyjmowania uczniów do szkoły: 

− do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat; 
− do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci, które w danym roku 

kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego na 
podstawie art. 16 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, a takŜe dzieci, w stosunku 
do których wyraŜono zgodę na wcześniejsze przyjęcie do szkoły na podstawie 
art. 16 ust. 1 ustawy o systemie oświaty; 

− dziecko jest zapisywane do klasy pierwszej z rocznym wyprzedzeniem; 
− do szkoły przyjmuje się: 

          1/  dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły – z urzędu; 
2/ dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeśli w odpowiedniej klasie są 

wolne miejsca – na prośbę rodziców. 
 
12.2. Prawa i obowiązki uczniów: 
 

uczeń ma prawo do: 
 

1. poinformowania co do kryteriów i zasad jakie stosuje przy ocenianiu 
nauczyciel; 

2. sprawiedliwości i jawności przy ocenianiu; 

3. opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających 
bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź 
psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności; 

4. Ŝyczliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno- 
wychowawczym; 

5. swobody wyraŜania myśli i przekonań w szczególności dotyczących Ŝycia 
szkoły, a takŜe światopoglądowych i religijnych jeśli nie narusza tym dobra 
innych osób; 

6. rzetelnej i sprawiedliwej oceny swego zachowania i postępów w nauce lub 
oceny swej pracy; 
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7. znajomości celu lekcji oraz zadań lekcyjnych i do jasnego, zrozumiałego dla 
nich przekazu treści lekcji; 

8. zadawania pytań nauczycielowi w przypadku natrafienia na trudności w toku 
lekcji; 

9. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów; 
10. pomocy w przypadku trudności w nauce; 
11. oceny pracy domowej przez nauczyciela; 
12. ukierunkowania, jak prowadzić zeszyt przedmiotowy; 
13. poinformowania o zakresie materiału przeznaczonego do kontroli; 
14. najwyŜej trzech sprawdzianów w ciągu tygodnia, przy czym nie więcej niŜ 

jeden sprawdzian dziennie; 
15. określania przez nauczyciela terminu sprawdzianu przynajmniej z 

tygodniowym wyprzedzeniem; 
16. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny 

pracy umysłowej; 
17. korzystania z poradnictwa psychologiczno- pedagogicznego i zawodowego; 
18. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, 

księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych; 
19. wpływania na Ŝycie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie 

się w organizacjach działających w szkole; 

20. bezpiecznych i higienicznych warunków nauki w szkole oraz bezpiecznych 
organizacji wycieczek, biwaków lub innych wyjść poza szkołę - zgodnie z 
przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy i nauki. 

 
uczeń ma obowiązek: 

 
1. poszanowania godności osobistej, dobrego imienia i własności pozostałych 

osób; 
2.   przestrzegania zasady poszanowania cudzej godności w kontaktach z innymi 

ludźmi; 
3.   brania aktywnego udziału w lekcji, przestrzegania ustalonych zasad i 

porządku w czasie lekcji, uzupełniania braków wynikających z absencji; 
4.   starannego wykonywania pracy domowej; 
5.   kształtowania nawyku wykonywania zadań domowych w tym dniu, w którym 

zostało polecone; 
6.   starannego prowadzenia zeszytu zgodnie z wymogami nauczyciela; 
7.   respektowania uchwał i programów swego samorządu lub odwołania go, 

jeŜeli nie spełniłby swoich funkcji lub pełnił je źle; 
8.   przestrzegania zasad kultury współŜycia w odniesieniu do kolegów, 

nauczycieli i innych pracowników szkoły; 
9.   odpowiedzialności za własne Ŝycie, zdrowie, higienę oraz rozwój; 
10. dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole. 

 
12.3. Rodzaje kar i nagród stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwoływania się 
od kar. Nie stosuje się kar naruszających nietykalność i godność osobistą uczniów. 
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nagrody: 
 

1. pochwała wychowawcy klasy; 
2. pochwała dyrektora szkoły na apelu szkolnym i w obecności rodziców 

(prawnych opiekunów); 
3.   nagroda rzeczowa; 
4.   sfinansowanie lub dofinansowanie formy zabawy lub wypoczynku. 
 

kary: 
 

1.   upomnienie wychowawcy klasy; 
2. upomnienie dyrektora szkoły na apelu szkolnym oraz w obecności rodziców 

(prawnych opiekunów); 
3.   nagana Rady Pedagogicznej oraz pisemne powiadomienie rodziców 

(prawnych opiekunów). 
 

tryb odwoływania się od kar: 
 

1. w ciągu tygodnia od dnia poinformowania ucznia o ustalonej karze uczeń, 
jego rodzice (prawni opiekunowie), samorząd klasowy mogą wystąpić do 
Rady Pedagogicznej z wnioskiem o odwołanie kary; 

2.   odwołanie z uzasadnieniem naleŜy składać w formie pisemnej do dyrektora 
szkoły. 

 
12.4. Dyrektor szkoły moŜe wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o 
przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadku: 

1.   wejścia w kolizję z prawem; 
2.   naruszenia nietykalności cielesnej innych osób; 
3. raŜącego łamania prawa szkolnego i Statutu Szkoły Podstawowej w 

Przyłękach. 
 
12.5. W celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, 
uzaleŜnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej szkoła 
współpracuje z Policją, Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną, Sądem Rodzinnym, 
higienistką szkolną, Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz innymi instytucjami.  
                                               

§ 13 
PIECZĘCIE URZĘDOWE 

 
13.1. Szkoła uŜywa pieczęci urzędowych, zgodnie z odrębnymi przepisami. 
 

§ 14 
CEREMONIAŁ SZKOLNY 

 
14.1. Szkoła posiada własny sztandar oraz ceremoniał szkolny: 
 

- pasowanie na ucznia klasy I; 
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- wybór Rady Samorządu Uczniowskiego; 
- pasowanie na czytelnika; 
- wieczór wigilijny; 
- festyn rodzinny; 
- poŜegnanie absolwentów. 

 
§ 15  

GOSPODARKA FINANSOWA 
 

15.1 Jednostka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych 
finansach ustawie o finansach publicznych: 

- wydatki publiczne mogą być ponoszone na cele i w wysokości ustalonych w 
uchwale budŜetowej jednostki samorządu terytorialnego i w planie 
finansowym jednostki sektora finansów publicznych; 

- Jednostka dokonuje wydatków zgodnie z przepisami dotyczącymi 
poszczególnych rodzajów wydatków, zgodnie z zatwierdzonym planem 
finansowym na podstawie uchwały budŜetowej gminy Trzcianka. 

15.2 Jednostka moŜe na wydzielonym rachunku gromadzić dochody własne 
przewidziane w ustawie o finansach publicznych i Uchwałach Rady Miejskiej 
Trzcianki. 

15.3 Odpowiedzialność za gospodarkę finansową jednostki ponoszą dyrektor 
jednostki i, w zakresie mu powierzonym, główny księgowy zatrudniony w 
jednostce. 

15.4 Jednostka ma strukturę bez wydziałową. 
15.5 W jednostce tworzy się następujące stanowiska: 
lp. stanowisko etat podporządkowanie 
1. Dyrektor 1,00 Burmistrz Trzcianki 
2. Główny Księgowy 0,15 Dyrektor SP Przyłęki 
3. St. Specjalista ds. kadrowych 0,15 Dyrektor SP Przyłęki 
4. Referent 0,15 Dyrektor SP Przyłęki 
5. Sprzątaczka 1,00 Dyrektor SP Przyłęki 
6. Palacz  1,25 Dyrektor SP Przyłęki 
7. Konserwator 0,5/0,25 Dyrektor SP Przyłęki 
8. Sprzątaczka / pomoc kuchenna 0,75 Dyrektor SP Przyłęki 
 
15.5 Jednostką kieruje dyrektor powoływany i odwoływany przez Burmistrza  
       Trzcianki. 
15.6 Zwierzchnikiem dyrektora jest Burmistrz Trzcianki. 
15.7 Wymagania kwalifikacyjne i zasady wynagradzania pracowników jednostki 

określają odrębne przepisy. 
 
 
 


