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STATUT 

 

PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

"Szkoła jak Dom" 

 

 

 
Podstawa prawna statutu :  
Ustawa o Systemie Oświaty (Dz. U. Nr 67/96 poz. 329 z późniejszymi zmianami)  

(Dz. U. z 2015 r., poz. 357; zwana dalej ustawą zmieniającą jako podstawa do 
zmian w statutach szkół) 

 
Kodeks Pracy (Dz. U. Nr 21/98 poz. 94 z późniejszymi zmianami) 
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ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA  OGÓLNE 
 

art. 1. 

 PSP „Szkoła jak Dom” w Katowicach zwana dalej Szkołą (w skrócie PSP), jest  założona i 

prowadzona przez Jolantę  Kałużę. Siedzibą Szkoły jest budynek oświatowy przy ul. Witosa 

18 w Katowicach. Nadzór pedagogiczny nad działalnością Szkoły sprawuje Kuratoriu m  

Oświaty w Katowicach, zwane dalej organem nadzorującym. Statut Szkoły jest podstawowym 

aktem prawnym regulującym działalność Szkoły. Tworzone na jego podstawie regulaminy nie 

mogą być z nim sprzeczne, a także nie mogą podważać kwestii rozstrzygniętych w Statucie. 

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, ma prawo do używania pieczęci urzędowej 

(małej i dużej).  

 

art. 2. 

Siedzibą Szkoły jest miasto Katowice. 

 

art. 3. 

Cykl kształcenia w Szkole trwa 6 lat i jest zakończony egzaminem zewnętrznym (sprawdzian 

po klasie 6). Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej. 

 

art. 4. 

Szkoła realizuje program zgodny z przepisami zawartymi w Ustawie o Systemie Oświaty, 

kształci w systemie  dziennym stacjonarnym. 
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art. 5. 

 Postanowienia organu prowadzącego mają moc obowiązującą wszystkie organy Szkoły. 

 

art.6 

Środki materialne na potrzeby Szkoły gromadzi organ prowadzący. 
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ROZDZIAŁ II 

CELE  I  ZADANIA  SZKOŁY 

art. 7. 

1. Nadrzędną ideą Szkoły jest dobro ucznia. Głównym celem Szkoły jest zapewnienie 

uczniom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego, psychofizycznego i moralnego          

w warunkach poszanowania ich godności oraz wolności światopoglądowej                              i 

wyznaniowej. 

2. Szkoła umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania 

świadectwa ukończenia szkoły. 

3. Szkoła jest otwarta na różne idee i światopoglądy, jednak nie toleruje poglądów godzących 

w dobro i godność człowieka, jakiejkolwiek grupy etnicznej czy narodu. 

4. Działalność dydaktyczno-wychowawcza oraz działalność organów Szkoły i organizac j i 

działających na terenie Szkoły prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, w tym między innymi kodeksu cywilnego, praw oświatowych oraz ideami 

zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakiecie Praw 

Obywatelskich i Politycznych, a także Konwencji Praw Dziecka. 

5. Realizacja celów Szkoły może być wspierana przez osoby prawne i fizyczne, instytuc je                    

i organizacje na warunkach uzgodnionych z  organem prowadzącym. 

6. Szkoła jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

7. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:  

 

a) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na  

podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1  
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b) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:  

- zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w 

ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt 1,  

- zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania 

tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania; 
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ROZDZIAŁ III 

SPOŁECZNOŚĆ  SZKOLNA 

art. 8. 

Uczniowie, ich rodzice, opiekunowie, nauczyciele oraz inni pracownicy Szkoły tworzą 

społeczność szkolną.  Członkowie społeczności szkolnej uczestniczą w życiu Szkoły 

bezpośrednio oraz przez udział swoich przedstawicieli w różnych organach Szkoły. 

 

UCZNIOWIE  – PRAWA  I  OBOWIĄZKI 

art. 9. 

Uczniem Szkoły może zostać dziecko, które ukończyło 6 lat i którego rodzice lub opiekunowie 

prawni złożyli wymagane dokumenty.  

Przyjęcie uczniów odbywa się na podstawie testu dojrzałości szkolnej, rozmowy 

kwalifikacyjnej lub testu kompetencji. Komisję kwalifikacyjną powołuje Dyrektor Szkoły.  

Zachowanie ucznia w Szkole i poza Szkołą podlega ocenie; kryteria oceniania zawarte są w  

Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania, który uchwalany jest przez Radę Pedagogiczną. 

 

art. 10. 

Podstawowym prawem ucznia jest prawo do nauki w warunkach poszanowania godności 

osobistej oraz własnych przekonań (z zastrzeżeniem art. 7  ust. 4 powyżej). 

 W szczególności uczeń ma prawo do: 

a)  uczestnictwa w życiu Szkoły przez udział w pracach  Samorządu Uczniowskiego, 

b) zapoznania się z programami nauczania, wychowania i profilaktyki; ich treścią, celami            i 

stawianymi wymaganiami, 
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c) sprawiedliwej, obiektywnej jawnej i umotywowanej oceny zachowania oraz z postępów  

    w  nauce, 

d) zgłaszania opiekunom i organom Szkoły wniosków i postulatów dotyczących    

    funkcjonowania  Szkoły, 

e)  uzyskania wyczerpujących wyjaśnień i porad w razie napotkania trudności w rozumieniu  

     lub opanowaniu materiału, 

f)  konsultacji z nauczycielami, 

g)  korzystania z bazy materialnej  Szkoły na zasadach uzgodnionych z Dyrektorem Szkoły.  

 

art. 11. 

1. Uczeń może być nagrodzony za: 

a) osiąganie bardzo wysokich wyników w nauce oraz wzorowe zachowanie,  

b) godne reprezentowanie szkoły w konkursach pozaszkolnych (laureaci konkursów 

zewnętrznych), 

c) szczególnie pozytywne wyróżnianie się na tle społeczności szkolnej,  

d) wzorową frekwencję. 

2. Uczeń może być nagrodzony  między innymi w następujący sposób: 

a) ustna pochwała wychowawcy lub Dyrektora w obecności klasy lub społeczności szkolnej, 

b) list pochwalny do rodziców, 

c) nagroda rzeczowa w postaci książki, programu komputerowego itp. 

  

art. 12. 

Do obowiązków ucznia należy: 

a)   udział w zajęciach lekcyjnych i systematyczne przygotowywanie się do nich, 
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b)   dbałość o dobre imię Szkoły oraz poszanowanie jej mienia, 

c)   przestrzeganie porządku szkolnego, dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo własne  i innych   

     kolegów, 

d)  przestrzeganie zasad współżycia społecznego w Szkole i poza Szkołą, 

e)  uczestniczenie w obowiązkowych zajęciach organizowanych przez Szkołę, 

f)  reprezentowanie Szkoły w turniejach i konkursach wewnątrzszkolnych i międzyszkolnych  

     wszelkiego szczebla, 

g)  decyzją Dyrektora Szkoły i Rady Pedagogicznej z 30 sierpnia 2007 roku zostaje         

  wprowadzony obowiązek noszenia mundurków w Prywatnej Szkole Podstawowej “Szkoła  

     jak  Dom”, wpływający na pozytywny wizerunek szkoły, wyróżniający ją spośród innych    

     placówek  oświatowych.  

 

art. 13. 

1. Za nieprzestrzeganie obowiązków ucznia wskazanych w art. 12 powyżej  uczeń  może być   

ukarany przez: 

a) ustną naganę wychowawcy lub dyrektora szkoły w obecności klasy lub społeczności  

    szkolnej, 

b) nałożenie obowiązku wykonania pracy porządkowej na terenie szkoły,  

c) wykluczenie z uczestnictwa w  imprezach kulturalnych,  

d) obniżenie oceny ze sprawowania, 

f) rozwiązanie umowy o naukę dotyczącej kształcenia ucznia i przekazanie go do szkoły  

   publicznej.  

   art. 14. 

Uczniowie, którzy nie przestrzegają zasad określonych w art. 12 statutu lub w wyniku 
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lekceważenia swoich obowiązków uzyskują niedostateczne oceny w nauce mogą być,                w 

oparciu o uchwałę Rady Pedagogicznej, decyzją Dyrektora Szkoły przekazani  do szkoły 

publicznej.  

Przekazanie do szkoły publicznej może nastąpić decyzją dyrektora szkoły, w przypadku 

nieterminowego uiszczania  czesnego. 

W przypadku podjęcia przez Dyrektora Szkoły decyzji o przekazaniu ucznia do szkoły 

publicznej przysługuje  uczniowi, jego rodzicom lub opiekunom działającym w imieniu ucznia 

prawo odwołania się od tej decyzji w terminie 14 dni od daty jej doręczenia do Kuratorium 

Oświaty w Katowicach. Decyzja Dyrektora o przekazaniu do szkoły publicznej musi być 

przedstawiona uczniowi i jego rodzicom lub opiekunom działającym jako przedstawic ie le 

ucznia w formie pisemnej.  

 

art. 15. 

Rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów określa Wewnątrzszko lne Ocenianie (w 

skrócie WO). Uczeń ma prawo i obowiązek zapoznania się z WO. W Szkole nie mogą być 

stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą ucznia. 

 

RODZICE PRAWA I OBOWIĄZKI 

art. 16 

Prawem i obowiązkiem rodziców lub opiekunów prawnych uczniów jest uczestniczenie w 

życiu szkoły poprzez: 

a) systematyczny udział w konsultacjach i zebraniach rodziców według podanego na początku 

roku szkolnego kalendarium, 

b) systematyczny kontakt z wychowawcą swojego dziecka oraz nauczycielami uczącymi, 
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c) wspieranie szkoły w realizacji programu wychowawczego i dydaktycznego, 

d) systematyczne opłacanie czesnego zgodnie z podpisaną umową o naukę. 

 

Jeżeli rodzice lub opiekunowie podejmują działania naruszające lub zagrażające dobremu 

imieniu szkoły, podważają autorytet uczących w niej nauczycieli, nie stosują się do procedur 

obowiązujących w szkole, a także nie wykonują obowiązków określonych w art. 16. pkt a-c 

powyżej Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o rozwiązaniu umowy o naukę                        i 

przekazaniu ucznia do szkoły publicznej. 

Również w przypadku gdy rodzice lub opiekunowie  nie opłacają czesnego zgodnie z zawartą 

umową o naukę, umowa ta może zostać rozwiązana przez Dyrektora Szkoły, a uczeń 

przekazany do  szkoły publicznej. 

 

NAUCZYCIELE – PRAWA  I  OBOWIĄZKI 

art. 17. 

Nauczyciele zatrudniani są zgodnie z Kodeksem Pracy. Nauczycieli zatrudnia i zwalnia 

Dyrektor Szkoły. Obowiązkowy wymiar godzin dydaktycznych w tygodniu ustala Dyrektor 

Szkoły. 

art. 18. 

Prawa i obowiązki nauczycieli określają przepisy Kodeksu Pracy, umowy o pracę oraz  Statutu .  

W szczególności nauczyciele mają prawo do: 

a) współdziałania w formułowaniu programów nauczania i wychowania,  

b) opracowania własnych metod nauczania i wychowania i stosowania ich zgodnie z art. 7  

 Statutu Szkoły, 

c) egzekwowania od ucznia sformułowanych przez siebie wymagań, zgodnych z zasadami,             
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o których mowa w art. 10 i 12, 

d) aktywnego współdziałania w kształtowaniu pozytywnego oblicza Szkoły, 

e) korzystania z bazy materialnej Szkoły na zasadach uzgodnionych z Dyrektorem Szkoły. 

art. 19. 

Do obowiązków nauczycieli w szczególności należy: 

a) dbałość o jakość pracy dydaktyczno-wychowawczej, 

b) realizowanie programów nauczania i wychowania uwzględniających podstawy  

 programowe MEN, 

c) realizowanie zadań organizacyjnych wyznaczonych w kalendarium Szkoły, 

d) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń uczniów, 

e) aktywne uczestniczenie w pracach Rady Pedagogicznej oraz innych organów Szkoły, jeżeli 

 zostało się do nich wybranym, 

f) przestrzeganie zasad współżycia społecznego w Szkole i poza Szkołą, 

g) systematyczne pogłębianie i aktualizowanie wiedzy. 

 

PRACOWNICY  SZKOŁY – PRAWA  I  OBOWIĄZKI 

                                                               art. 20. 

Pracowników administracyjnych zatrudnia i zwalnia Dyrektor Szkoły - zgodnie z Kodeksem 

Pracy. Zakres obowiązków i stopień odpowiedzialności pracowników administracyjnych ustala 

Dyrektor Szkoły. Prawa i obowiązki pracowników administracyjnych wynikają                 z 

Kodeksu Pracy. 

                                         

 

ROZDZIAŁ IV 
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ORGANY  SZKOŁY  I  ICH  ZADANIA 

art. 21. 

Organami Szkoły są: 

Dyrektor, 

Rada Pedagogiczna, 

Samorząd  Uczniów. 

 

art. 22. 

 Uchwały organów Szkoły winny być udostępnione członkom społeczności szkolnej. Organy 

Szkoły mają obowiązek udzielania sobie wzajemnych informacji. 

Uchwały organów Szkoły nie mogą być sprzeczne ze Statutem lub innymi przepisami prawa.    

 

art. 23. 

Organ Szkoły, z własnej inicjatywy ma prawo wyrażania opinii i składania wniosków, w każdej 

sprawie dotyczącej Szkoły na ręce Dyrektora Szkoły.  

 

 

DYREKTOR  SZKOŁY 

art. 24. 

Dyrektor Szkoły powoływany jest przez organ prowadzący. 

 
Organ prowadzący szkołę odpowiada za jej działalność. Do zadań organu prowadzącego szkołę 

należy w szczególności:  

1) zapewnienie warunków działania szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych 

warunków nauki, wychowania i opieki;  
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1a) zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i 

metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym; 

2) wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie;  

3) zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, finansowej i organizacyjnej szkoły;  

4) wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizac j i 

programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i 

egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych. 

art. 25. 

Dyrektor Szkoły: 

a) kieruje działalnością Szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz, 

b) sprawuje nadzór pedagogiczny, 

c) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju  

 psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 

d) dba o realizację  uchwał  Rady Pedagogicznej, 

e) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły i ponosi odpowiedzialność  

 za ich prawidłowe wykorzystanie, 

f) gospodaruje mieniem szkolnym i ponosi za nie odpowiedzialność, 

g) zapewnia bezpieczeństwo i higienę pracy uczniom, nauczycielom i innym pracownikom,  

h) organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Szkoły, 

 i) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych, 

j) odpowiada za realizację zaleceń, wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego ucznia. 

 

2. Dyrektor Szkoły może na wniosek Rady Pedagogicznej skreślić ucznia z listy uczniów             i 
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przekazać go do szkoły publicznej.  

3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli                  i 

pracowników nie będących nauczycielami. 

4. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach: 

a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły, 

b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym  

 pracownikom  Szkoły. 

 

art. 26. 

Dyrektor winien być powiadomiony o wszystkich zebraniach uczniów, rodziców, nauczyc ie l i          

i innych pracowników Szkoły i ma prawo w nich uczestniczyć. 

 

 

RADA  PEDAGOGICZNA 

art. 27. 

W Szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest podstawowym organem Szkoły w zakresie 

realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki nad uczniami.  

Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły Członkami Rady Pedagogicznej 

są wszyscy uczący w Szkole nauczyciele. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział  

osoby zaproszone.  Stanowisko osoby zaproszonej jest głosem doradczym. 

Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,        

w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania 

uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania 

mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, orga nu 
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prowadzącego Szkołę. Harmonogram posiedzeń Rady Pedagogicznej określany jest na każdy 

rozpoczynający się rok szkolny i publikowany w Kalendarium. 

art. 28. 

Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy: 

a) zatwierdzanie wyników klasyfikacyjnych i promocji uczniów, 

b) podejmowanie uchwał w sprawach dyscyplinarnych,  

c) ustalanie Wewnątrzszkolnego Oceniania, 

d) uchwalanie zmian w statucie podlegających zatwierdzeniu przez organ prowadzący 
 
e) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego 

nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia 

pracy szkoły lub placówki. 

 

Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

a) organizację pracy Szkoły,   

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

c) propozycje Dyrektora w sprawach przydziału czynności nauczycielom. 

 

art. 29. 

Z zastrzeżeniem sytuacji określonych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa 

nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady 

Pedagogicznej, których ujawnienie mogłoby naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców 

i opiekunów, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły. 

 

SAMORZĄD  UCZNIÓW 
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art. 30. 

1. W Szkole działa Samorząd  Uczniów, który jest organem reprezentującym społeczność 

uczniów Szkoły. Samorząd Uczniów składa się z przedstawicieli klas wybranych przez 

uczniów poszczególnych klas. 

2. Zasady wyboru przedstawicieli klas do Rady Uczniów określa jej regulamin. Regulamin nie 

może być sprzeczny ze Statutem Szkoły. 

3. Rada Uczniów może przedstawić Dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej oraz organowi 

prowadzącemu wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły. 

 

                                                 ROZDZIAŁ V 

ORGANIZACJA  PRACY  SZKOŁY 

art. 31. 

1.   Organizacja roku szkolnego jest zgodna z corocznymi ustaleniami Ministerstwa Edukacji 

Narodowej i Kuratorium Oświaty. 

2.   Podstawową  jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział klasowy. 

3.     Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze odbywają się w klasach, w których 

przewidywana liczba uczniów to 18 osób. Istnieje jednakże możliwość wprowadzenia 

decyzją organu prowadzącego, nie więcej niż dwóch uczniów, jeśli będzie to miało 

korzystny wpływ na rozwój szkoły. W przypadku zwiększenia liczebności klasy do 20 

osób: 

a) Szkoła zapewni podział uczniów na grupy w przypadku zajęć z języków obcych; 

b) w klasach I-III zostanie wprowadzony nauczyciel wspomagający nauczyciela edukacji 

wczesnoszkolnej; 

4.   Szczegółowa organizacja nauczania, wychowania i opieki określona jest zatwierdzonym 
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przez  Dyrektora Szkoły planem nauczania i wychowania z uwzględnieniem możliwośc i 

finansowych Szkoły. 

5. Organizacja szkolnych uroczystości, wycieczek, imprez okolicznościowych, udziału w 

konkursach, akcjach społecznych, konsultacji dla rodziców (opiekunów) określana jest 

corocznie przez Radę Pedagogiczną i publikowana w Kalendarium. 

6.   Do realizacji zadań statutowych Szkoła zapewnia: 

a) sale lekcyjne,  

b) pracownie przedmiotowe,  

c) pracownię multimedialną, 

d) pracownię informatyczną, 

e) bibliotekę, 

f) salę gimnastyczną, 

g) kort tenisowy, 

h) boiska szkolne, 

i) pomieszczenia administracyjne, 

j) pomieszczenia gospodarcze i inne do realizacji swych celów. 

Biblioteka szkolna umożliwia uczniom korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie 

książek i czasopism. Biblioteka  jest otwarta w dniach i godzinach, w których odbywają się 

zajęcia dydaktyczne. 

Czas trwania zajęć edukacyjnych i przerw oraz zasady korzystania z gabinetów 

przedmiotowych określa plan lekcyjny. 

6. Szkoła prowadzi dokumentację przebiegu nauczania posługując się następującymi  

dokumentami: 

a) dziennik elektroniczny „Librus”, 
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b) dziennik zajęć dodatkowych, 

c) arkusze ocen, 

d) księgę uczniów, 

e) księgę ocen. 

Szkoła zobowiązana jest na zakończenie każdego roku szkolnego wystawić świadectwo. 

 

ROZDZIAŁ VI 

FUNDUSZ  SZKOŁY 

art. 32. 

Na fundusz Szkoły składają się: 

a) comiesięczne opłaty rodziców (czesne) wpłacane na konto Szkoły w wysokości i terminie 

ustalonym przez Dyrektora Szkoły, 

b) opłaty za zajęcia pozalekcyjne i dodatkowe, 

c) comiesięczne dotacje z Urzędu Miasta Katowice,  

d) środki uzyskane z działalności własnej, 

e) środki przekazywane na Szkołę przez Właściciela Szkoły, 

f) darowizny od osób fizycznych i prawnych. 

 

ROZDZIAŁ VII 

WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE 

art. 33. 

Wewnątrzszkolne Ocenianie opracowane jest na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

art. 34. 

PRZEPISY OGÓLNE 
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Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 

a) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,  

b) informowanie rodziców lub opiekunów  o bieżących  postępach uczniów: 

- pomoc w planowaniu pracy indywidualnej, 

- motywowanie uczniów do dalszej nauki,  

- umożliwienie nauczycielom oceny metod pracy dydaktyczno-wychowawczej. 

Wewnątrzszkolne ocenianie obejmuje: 

a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich 

uczniów i rodziców (opiekunów), 

b) bieżące ocenianie, 

c) zasady promowania do klasy programowo wyższej. 

Rok szkolny zostaje podzielony na cztery śródsemestry: 

a) jesienny, 

b) zimowy  

c) wiosenny, 

d) letni. 

Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego są zobowiązani do: 

a) poinformowania uczniów i ich rodziców (opiekunów) o wymaganiach wynikających z 

realizowanego przez siebie programu, 

  b) poinformowania uczniów i ich rodziców (opiekunów) o sposobach sprawdzania i 

oceniania osiągnięć edukacyjnych,  

  c) poinformowania uczniów i ich rodziców (opiekunów) o zasadach BHP. 

 

Oceny są jawne - prace pisemne uczeń,  jego rodzic lub  opiekun  otrzymuje do wglądu, każda 
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praca pisemna powinna zawierać krótką recenzję uzasadniającą ocenę. Ocena ustalona przez 

nauczyciela nie może być uchylona ani zmieniona decyzją administracyjną. 

Nauczyciel indywidualizuje wymagania programowe i zasady oceniania z przedmiotów 

ogólnokształcących, a także wobec ucznia, u którego stwierdzono deficyty rozwojowe, na 

podstawie pisemnej opinii wydanej przez specjalistyczną poradnię. Sprawdzanie wiedzy            i 

umiejętności powinno być traktowane jako integralna część procesu nauczania. 

W szczególny sposób indywidualizuje się zasady oceniania postępów ucznia w zakresie 

wychowania fizycznego, zajęć plastyki, muzyki i techniki, biorąc pod uwagę jego wysiłek 

wkładany w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 

Uczeń ma prawo uzyskać wyższą, niż przewidywana, ocenę śródsemestralną, semestralną/ 

rocznąz obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zwłaszcza z wychowania fizycznego na 

warunkach określonych Przedmiotowych Zasadach Oceniania.  

 

Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu  wykształcenie umiejętności takich jak:  

- czerpanie wiedzy ze wszystkich dostępnych źródeł, 

- stawianie pytań i formułowanie problemów, 

- dostrzeganie związków między zjawiskami historycznymi,  

- samodzielne interpretowanie znaków kultury, 

- dostrzeganie związków między życiem codziennym a światem idei, fantazji, kreacji, 

- dostrzeganie ciągłości kulturowej i zakorzenienie w tradycji,  

- dostrzeganie w kulturze tego, co różne i wspólne wyrażanie myśli, uczuć oraz przekonań               

w sposób adekwatny do sytuacji,  

- racjonalne bronienie swoich przekonań i mówienie „nie” w uzasadnionych sytuacjach oraz 

prowadzenie rozmowy, dyskusji, 

- logiczne dobieranie myśli i treści. 
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Sposoby i metody przyswajania treści podstaw programowych nauczyciel określa sam, biorąc 

pod uwagę poziom wyjściowy każdego ucznia. Przy sprawdzaniu i ocenianiu prac wszyscy 

nauczyciele zobowiązani są stosować kryteria poprawności językowej.  Poza wspomnianymi 

celami kształcenia umiejętności i wiedzy sposobem na podsumowanie osiągnięć ucznia jest test 

– najlepiej interdyscyplinarny. Testów nie należy jednak przeprowadzać częściej niż cztery 

razy w roku. 

 

Proponowane jest stosowanie klasycznej metody oceniania: 

nauczanie początkowe klasy I-III w skali od:  

a) „Super”  - wiadomości i umiejętności wykraczają poza podstawy programowe danej klasy, 

praca wykonana bez zarzutu, widoczne bardzo duże zaangażowanie i aktywność ucznia, 

b) „Bardzo ładnie” – wiadomości i umiejętności opanowane w stopniu wysoce zadowalającym, 

widoczny duży wkład pracy,  

c) „Ładnie” – wiadomości i umiejętności mieszczą się w podstawie programowej danej klasy, 

uczeń wykonuje zadania poprawnie z drobnymi niedociągnięciami, 

d) „Wystarczająco” – wiadomości i umiejętności mieszczą się w podstawie programowej danej 

klasy, wykonane zadania wymagają korekty, 

e) „Postaraj się” – wiadomości i umiejętności opanowane w stopniu słabym, wykonane zadania 

wymagają korekty, zawierają widoczne błędy,  

f) „Pracuj więcej” – minimalna liczba punktów, wiadomości i umiejętności ucznia opanowane 

w stopniu niewystarczającym, zadania wykonane błędnie, poniżej minimum programowego.  
 

Po zakończeniu śródsemestru i semestru nauczyciele opracowują oceny opisowe każdego z 

uczniów. 
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Pion podstawowy klasy IV-VI w skali od 1 do 6, gdyż system ten jest jasny i zrozumiały dla 

uczniów, rodziców i opiekunów. Forma oceniania od 1 do 6 w przejrzysty sposób umiejscawia 

ocenę adekwatnie do aktywności:  

a) niewystarczającej - niedostateczna "1", 

b) słabej - dopuszczająca "2", 

c) zadawalającej - dostateczna "3", 

d) dobrej - dobra "4," 

e) bardzo dobrej - bardzo dobra "5", 

f) celującej - celująca "6". 

Ocena semestralna nie jest średnią arytmetyczną otrzymanych ocen.  

Uczeń i jego rodzice (opiekunowie) powinni zostać poinformowani o ocenach semestralnych 

na 14 dni przed konferencją klasyfikacyjną. Jeśli ocena semestralna nie jest  zgodna z 

oczekiwaniami ucznia,  jego rodziców lub opiekunów; uczeń ma prawo złożyć pisemną prośbę 

do Dyrektora Szkoły o wyznaczenie terminu i przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego.  

W wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena nie może być podwyższona o więcej niż jeden 

stopień. W wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły terminie uczeń w obecności dwóch 

nauczycieli i Dyrektora Szkoły zobowiązany jest rozwiązać test lub odbyć rozmowę 

kwalifikacyjną, którego efektem będzie podwyższenie stopnia z przedmiotu, jeżeli wynik 

będzie pozytywny.  

Jeśli  wynik egzaminu kwalifikacyjnego wypadnie negatywnie ocena semestralna nie może 

zostać obniżona. 

 W związku z usprawiedliwioną absencją w zajęciach szkolnych, trwającą powyżej dwóch 

tygodni, uczeń ma obowiązek w przeciągu miesiąca, od dnia powrotu do szkoły, uzupełnić 

zaległości w nauce, czyli materiał dydaktyczny wraz z pracami kontrolnymi, zrealizowanymi 
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w trakcje jego nieobecności.   

art. 35. 

Ocena zachowania uczniów odbywa się zgodnie z wyznacznikami przyjętymi w „Misji 

Szkoły”. 

Zasady oceniania zachowania w szkole są następujące. 

W klasach I-III uczniowie są oceniani na bieżąco na podstawie punktacji w postaci serc. Do 

każdego koloru serca przyporządkowana jest odpowiednia punktacja: 

a) czerwone 2 punkty, 

b) żółte 1 punkt,  

c) białe 0 punktów, 

d) niebieskie – 1 punkt, 

e) czarne – 2 punkty. 

Pod koniec każdego miesiąca suma punktów jest podliczona przez wychowawcę  i nanoszona 

na kolejną kartę zachowania danego ucznia. 

W klasach IV-VI uczniowie są oceniani na bieżąco, a ich pozytywne bądź negatywne przejawy 

odnotowywane są (zarówno przez wychowawców jak i nauczycieli przedmiotowych) w postaci 

punktów na karcie ocen zachowania ucznia w dzienniku internetowym „Librus”.  

Przyjmujemy następującą skalę ocen: 

a) Wzorowa, 

b) Bardzo dobra, 

c) Dobra, 

d) Poprawna, 

e) Nieodpowiednia, 

f) Naganna. 
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Oceny zachowania są przyznawane na każdy  semestr w sposób jawny dla uczniów.  

 Oceną wyjściową jest ocena dobra. Uczeń ma możliwość zdobycia oceny wyższej przez:  

a) zaangażowanie w życie klasy (udział w uroczystościach klasowych, dbanie o wystrój klasy, 

dbanie o mienie szkoły), 

b) zaangażowanie w życie szkoły (udział w uroczystościach szkolnych, reprezentowanie szkoły  

w różnych konkursach, działalność w samorządzie szkolnym itp.), 

c) pomoc koleżeńska (pomoc w odrabianiu zajęć domowych, serdeczna postawa), 

d) dyżur w bibliotece (katalogowanie książek, porządkowanie zbiorów oraz wypełnianie innych 

poleceń bibliotekarza), 

e) wysoką kulturę osobistą i reprezentowanie postaw świadczących o wysokiej kulturze 

osobistej. 

Ocena zachowania może ulec obniżeniu w wyniku:  

a) spóźniania się na lekcje, 

b) braku poszanowania mienia szkolnego, 

c) niestosowania się do poleceń nauczyciela, 

d) niewypełniania obowiązków dyżurnego, 

e) wychodzenia poza szkołę bez zezwolenia nauczyciela, bądź innego pracownika szkoły, 

f) uchybienia dotyczącego kultury osobistej (nieodpowiedni strój, słownictwo, brak szacunku 

dla osób starszych i rówieśników), 

g) opuszczania bez usprawiedliwienia zajęć lekcyjnych. 

Uczeń, aby otrzymać świadectwo z wyróżnieniem, powinien uzyskać co najmniej bardzo dobrą 

ocenę zachowania oraz średnią ocen powyżej 4,75. 

Uczeń na wniosek Rady Pedagogicznej, może zostać pozbawiony przez Dyrektora Szkoły 

możliwości udziału w pozalekcyjnych akcjach szkolnych tj.: wycieczki, wyjścia do teatru, 
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dyskoteki, itp. jeżeli jego zachowanie  odbiega  od norm obowiązujących w szkole. 

Uczeń, który dwukrotnie w trakcie trwania nauki w szkole otrzyma nieodpowiednią ocenę 

zachowania, a jego postawa nie rokuje poprawy na wniosek Rady Pedagogicznej zostaje przez  

Dyrektora Szkoły skreślony z listy uczniów Prywatnej Szkoły Podstawowej  „Szkoła jak Dom” 

i przekazany do szkoły publicznej. 

Uczeń, jego rodzice lub opiekunowie powinni zostać poinformowani o semestralnej  ocenie 

zachowania  na 14 dni przed konferencją klasyfikacyjną.  

Jeżeli semestralna ocena zachowania nie jest zgodna z oczekiwaniami ucznia, ma on prawo 

złożyć pisemne odwołanie od tej oceny do Dyrektora Szkoły. Dyrektor Szkoły zobowiązany 

jest do rozpatrzenia odwołania w terminie do 7 dni.  
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ROZDZIAŁ VIII 

POSTANOWIENIA  OGÓLNE 

art. 36. 

Statut Szkoły może być zmieniony uchwałą Rady Pedagogicznej. 

Zmiana statutu uchwalona przez Radę Pedagogiczną podlega zatwierdzeniu przez organ 

prowadzący. 

art. 37. 

Wszystkie organy Szkoły mają prawo powoływania ekspertów spoza swego grona do 

przedstawienia opinii w konkretnej sprawie. 

 

art. 38. 

W przypadku podjęcia uchwały o likwidacji Szkoły organ prowadzący jest obowiązany, co 

najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze i przyczynach 

likwidacji uczniów ich rodziców lub opiekunów, organ nadzorujący oraz gminę, na której 

terenie jest położona Szkoła. 

 Dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanej Szkoły przekazuje się organowi 

prowadzącemu ewidencję, do której była wpisana Szkoła. 

art. 39. 

Szkoła używa pieczęci urzędowych i stempli wg wzoru. 

                                                                 

art. 40. 

Obowiązkiem Dyrektora Szkoły jest zapoznanie uczniów, ich rodziców lub opiekunów, ze 

Statutem Szkoły oraz podpisanie umowy o naukę. 
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Statut winien być stale dostępny dla wszystkich zainteresowanych.  

Statut dostępny jest w sekretariacie Szkoły i na stronie internetowej.  

 

art. 41. 

Sprawy nieuregulowane niniejszym Statutem rozstrzygane są w oparciu o obowiązujące 

przepisy prawa. 

art. 42. 

Decyzją Rady Pedagogicznej z 12. 01. 2001 ustalony został schemat działania w przypadku 

stwierdzenia posiadania i zażywania przez uczniów narkotyków lub innych używek (tytoń, 

alkohol) z następującą procedurą postępowania: 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA  

1.   Szkoła bezzwłocznie powiadamia rodziców lub opiekunów  ucznia - są oni zaproszeni na 

spotkanie z Dyrektorem, wychowawcą klasy oraz psychologiem szkolnym w celu 

szczegółowego omówienia zaistniałej sytuacji. W przypadku stwierdzenia posiadania 

przez uczniów narkotyków szkoła powiadamia o tym fakcie  Policję.  

2.   Uczeń zostaje zobowiązany do ustalenia terminów spotkań ze szkolnym psychologiem. 

Spotkania będą odbywać się przez jeden miesiąc raz w tygodniu po zajęciach szkolnych, 

czas jednego spotkania to 45 minut.  

3.   Uczeń, u którego stwierdzono zażywanie narkotyków lub innych środków odurzających, 

zobowiązany zostanie do co tygodniowych badań testem służącym do wykrywania 

obecności narkotyków w organizmie. 

4.   W przypadku stwierdzenia ponownego użycia narkotyków przez tę samą osobę, 

powiadomiony zostanie Wojewódzki Punkt Konsultacyjny ds. Narkomanii. W przypadku 
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podjęcia leczenia odwykowego uczeń nadal będzie mógł uczęszczać do szkoły.                  W 

sytuacji niewyrażenia zgody na podjęcie leczenia uczeń zostanie skreślony z listy uczniów 

szkoły i przekazany do szkoły rejonowej.  

5.   Jeśli po upływie miesiąca od momentu rozpoczęcia leczenia nie zostaną zaobserwowane 

pozytywne zmiany w zachowaniu ucznia, zostaje on skreślony z listy uczniów                       i 

przekazany do szkoły rejonowej.  

6.   Po upływie jednego miesiąca od momentu wykrycia problemu, rodzice lub opiekunowie  

zobowiązani są do ponownego spotkania z Dyrektorem, wychowawcą klasy oraz 

psychologiem szkolnym.  

7.   W sytuacjach zwiększonego zagrożenia możliwe jest przeprowadzenie wśród uczniów 

badania testem służącym do wykrywania narkotyków, bez wcześniejszego powiadomienia 

o tym, który z uczniów zostanie wybrany.  

8.    Na realizację punktu 7 art. 39  wyrażać będą zgodę rodzice, w trakcie zebrań na początku 

roku szkolnego.  

art. 43. 

Statut wchodzi w życie 01.09.2015. 


