STATUT
PUBLICZNEJ KATOLICKIEJ SZKOèY PODSTAWOWEJ
IM. W. RITY W KRAKOWIE
prowadzonej przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej
Rozdziaø 1
Nazwa i typ szkoøy
§1
1. Szkoøa nosi nazw Publiczna Katolicka Szkoøa Podstawowa im. w. Rity w Krakowie; zwana
dalej Szkoø , jest szkoø publiczn prowadzon przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej.
2. Nazwa Szkoøy jest ci le zwi zana z realizowanym w niej kierunkiem pracy dydaktycznej,
wychowawczej i opieku czej.
3. Ustalona nazwa jest u ywana przez Szkoø w peønym brzmieniu.
§2
Ilekro w Statucie jest mowa o:
1. szkole – nale y przez to rozumie : Publiczna Katolicka Szkoøa Podstawowa im. w. Rity w
Krakowie;
2. nauczycielach – rozumie si przez to nauczycieli, wychowawców i innych pracowników
pedagogicznych zatrudnionych w szkole;
3. rodzicach - rozumie si przez to tak e prawnych opiekunów ucznia oraz osoby (podmioty)
sprawuj ce piecz zast pcz nad uczniem;
4. uczniach - rozumie si przez to dzieci i møodzie wypeøniaj ce obowi zek szkolny w szkole;
5. wychowawcach - rozumie si przez to nauczycieli, którym powierzono obowi zki wychowawcy
oddziaøu lub wychowawcy wietlicy;
6. Radzie Pedagogicznej - rozumie si przez to Rad Pedagogiczn szkoøy;
7. Dyrektorze - rozumie si przez to Dyrektora Publicznej Katolickiej Szkoøy Podstawowej im. w.
Rity w Krakowie;
8. Samorz dzie Uczniowskim - rozumie si przez to samorz d Uczniowski Szkoøy;
9. Radzie Rodziców - rozumie si przez to Rad Rodziców szkoøy;
10. Osobie Prowadz cej - rozumie si Caritas Archidiecezji Krakowskiej.
§3
Szkoøa ma charakter katolicki. Wychowanie i nauczanie w Szkole oparte jest na zasadach
i warto ciach chrze cija skich gøoszonych przez Ko cióø katolicki.
Rozdziaø 2
Organ prowadz cy szkoø
§4
Organem prowadz cym Szkoø jest Caritas Archidiecezji Krakowskiej w Krakowie przy
ul. Michaøa Ossowskiego 5 w Krakowie, posiadaj c osobowo prawn .
§5
Siedzib Szkoøy jest budynek przy ul. Wincentego Pola 4 w Krakowie.
§6
Organ prowadz cy sprawuje nadzór nad Szkoø , zgodnie z przepisami ustawy i Statutu Szkoøy.
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§7
Szkoøa ma charakter katolicki i podlega wøadzy ko cielnej Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego,
zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Pa stwa do Ko cioøa Katolickiego
w Rzeczypospolitej Polskiej.
§8
Nadzór pedagogiczny nad Szkoø sprawuje Maøopolski Kurator O wiaty.
Rozdziaø 3
Organizacja Szkoøy
1. Szkoøa jest publiczn , o mioletni
o wiatowe.

szkoø

§9
podstawow

w rozumieniu ustawy – Prawo

§ 10
2. Szkoøa mo e prowadzi dziaøalno innowacyjn i eksperymentaln dotycz c ksztaøcenia,
wychowania i opieki, stosownie do potrzeb psychofizycznych uczniów oraz mo liwo ci
bazowych, kadrowych i finansowych szkoøy, na zasadach i warunkach okre lonych w ustawie Prawo o wiatowe.
§ 11
Szkoøa wypeønia warunki przewidziane w ustawie dla szkóø publicznych:
1) zapewnia bezpøatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania;
2) prowadzi rekrutacj uczniów w oparciu o zasad powszechnej dost pno ci;
3) zatrudnia nauczycieli posiadaj cych wymagane kwalifikacje okre lone w odr bnych
przepisach zapewniaj cych nauczanie i wychowanie zgodne z doktryn Ko cioøa
katolickiego;
4) realizuje zatwierdzone przez Dyrektora programy nauczania, które uwzgl dnia podstaw
programow ksztaøcenia ogólnego oraz przyj ty program profilaktyczno - wychowawczy;
5) realizuje ramowy plan nauczania;
6) realizuje ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej zasady oceniania, klasyfikowania i
promowania uczniów.
§ 12
Uczniowie otrzymuj
wiadectwa szkolne promocyjne oraz wiadectwa uko czenia szkoøy
podstawowej zgodnie z zasadami okre lonymi w odr bnych przepisach.
1.
2.
3.
4.

§ 13
Podstawow form pracy w Szkole s zaj cia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone
w systemie klasowo – lekcyjnym, przy czym godzina lekcyjna trwa 45 minut.
Szkoøa w dziaøaniach wychowawczo-dydaktycznych wykorzystuje metod Montessori,
programy wøasne, miesi czne plany pracy przygotowane przez nauczycieli oraz innowacje
i eksperymenty, przestrzegaj c w tym zakresie przepisy.
Zaj cia edukacyjne mog te by organizowane wedøug innych zasad, w szczególno ci mog
odbywa si poza szkoø . Zasady wyj i wycieczek okre laj regulaminy.
W szkole mog by organizowane nadobowi zkowe zaj cia pozalekcyjne (koøa zainteresowa ,
warsztaty) w wymiarze ustalonym przez Dyrektora, stosownie do posiadanych rodków i
mo liwo ci finansowych szkoøy.
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§ 14
Organ prowadz cy Szkoø mo e zwi kszy liczb godzin zaj edukacyjnych, nie wi cej jednak ni
o 3 godziny tygodniowo dla ka dego oddziaøu w danym roku szkolnym.
§ 15
Podstawow jednostk organizacyjn Szkoøy jest oddziaø.
§ 16
1. Liczba uczniów w oddziale w klasach I-III nie mo e by wi ksza ni 25.
2. Liczba uczniów w oddziale w klasach IV-VIII nie mo e by wi ksza ni 28, chyba, e – w
szczególnych przypadkach – organ prowadz cy wyrazi zgod o zwi kszeniu liczby uczniów,
nie wi cej jednak ni do 30.
3. Dyrektor mo e, w szczególnie uzasadnionym przypadku, zwi kszy liczb uczniów w danym
oddziale klasowym, w klasach I-III, powy ej 25 za zgod organu prowadz cego i po
zatrudnieniu nauczyciela wspomagaj cego, nie wi cej jednak ni o 2 uczniów.
4. Szkoøa organizuje opiek nad dzie mi niepeønosprawnymi w ramach i w zakresie na jakie
pozwalaj zasoby personalne, lokalowe i materialne. Szkoøa organizuje opiek dzieciom
z orzeczeniem o niepeønosprawno ci i orzeczeniem o potrzebie ksztaøcenia specjalnego –
z niepeønosprawno ci ruchow , w tym afazj , z upo ledzeniem umysøowym w stopniu lekkim,
umiarkowanym, z autyzmem, z zespoøem Aspergera. W takim przypadku liczebno oddziaøu
regulowana jest odr bnymi przepisami prawa o wiatowego.
§ 17
Ucze , który nie otrzymaø promocji do klasy programowo wy szej mo e powtarza klas
w tutejszej szkole, je li dopisanie go do listy uczniów odpowiedniego oddziaøu nie spowoduje
przekroczenia liczby uczniów oddziaøu zapisanej w Statucie.
§ 18
1. Oddziaøy mo na dzieli na grupy, by skuteczniej realizowa program nauczania j zyków
obcych, zaj
komputerowych oraz zaj
edukacyjnych, na których dla realizacji tre ci
programu konieczne jest prowadzenie wicze .
2. O podziale na grupy oddziaøów mniejszych ni wynika to z rozporz dzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz
publicznych szkóø (Dz. U. z 2001 r. Nr 61 poz. 624 z pó n. zm.), decyduje Dyrektor Szkoøy po
uzyskaniu zgody Organu Prowadz cego.
3. W klasach IV - VIII zaj cia wychowania fizycznego prowadzone s w grupach.
§ 19
Dwie godziny w tygodniu obowi zkowych zaj wychowania fizycznego mog by realizowane
w formie zaj sportowych, zaj rekreacyjno-zdrowotnych, zaj tanecznych, aktywnych form
turystyki.
§ 20
1. Szczegóøow organizacj nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym okre la
arkusz organizacyjny Szkoøy opracowany przez Dyrektora Szkoøy.
2. Arkusz organizacyjny Szkoøy zatwierdza organ prowadz cy szkoø w sposób i w terminie
okre lonym w odr bnych przepisach.
§ 21
Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego Szkoøy, Dyrektor ustala tygodniowy
rozkøad zaj okre laj cy organizacj zaj edukacyjnych, z uwzgl dnieniem zasad ochrony
zdrowia i higieny pracy.
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§ 22
Szkoøa wspóøpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz z innymi instytucjami
wiadcz cymi poradnictwo i specjalistyczn pomoc uczniom i rodzicom.
§ 23
1. Szkoøa organizuje i udziela uczniom i ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy pedagogicznej
na zasadach okre lonych w odr bnych przepisach.
2. Za organizacj pomocy o której mowa w ust. 1 odpowiedzialny jest Dyrektor Szkoøy.
3. Korzystanie z pomocy pedagogicznej w Szkole jest dobrowolne i nieodpøatne.
§ 24
W Szkole obowi zuj terminy rozpoczynania i ko czenia zaj dydaktyczno-wychowawczych,
przerw wi tecznych oraz ferii zimowych i letnich, okre lone odpowiednimi przepisami wøadz
o wiatowych.
§ 25
W Szkole obowi zuje pi ciodniowy tydzie pracy.
Rozdziaø 4
Cele i zadania szkoøy
§ 26

1. Zadania systemu o wiaty w zakresie szkoøy publicznej Szkoøa realizuje zgodnie ze swoj misj
zawart w søowach: BÓG, HONOR, OJCZYZNA, NAUKA I CNOTA.
2. W realizacji tych zada kieruje si søowami Karola Wojtyøy „Na szkoø patrzymy jak na
poszerzony dom rodzinny, w którym tre ci wa ne dla caøego narodu s stale gruntowane
w coraz to nowych pokoleniach”.
§ 27
Nauka religii katolickiej jest w szkole obowi zkowa dla wszystkich uczniów. yczenia rodziców
lub uczniów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy, zawieraj si w fakcie wyboru szkoøy
katolickiej.
§ 28
Szkoøa realizuje nast puj ce cele i zadania dydaktyczne, wychowawcze i opieku cze:
1) umo liwia nabycie wiedzy i umiej tno ci przewidzianych w odpowiednich przepisach
prawa o wiatowego, niezb dnych do uzyskania wiadectwa uko czenia Szkoøy i dalszego
kierunku ksztaøcenia;
2) sprawuje opiek nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz do mo liwo ci Szkoøy;
3) dba o bezpiecze stwo uczniów i ochrania ich zdrowie;
4) wspiera rodziców w katolickim wychowaniu dzieci;
5) umo liwia uczniom gø bok formacj religijno-moraln w duchu nauczania Ko cioøa
katolickiego, gdzie warto ci chrze cija skie s podstawowym wyznacznikiem wychowania
i pøaszczyzn odniesienia w stosunkach mi dzy uczniami, nauczycielami, rodzicami
i pracownikami Szkoøy;
6) wychowuje uczniów w poszanowaniu tradycji, historii i kultury narodowej, przy
zachowaniu szacunku dla innych kultur - poczucie to samo ci narodowej i patriotyzmu jest
rozumiane jako identyfikowanie si z chrze cija skimi i humanistycznymi korzeniami
narodu i jego tradycjami;
7) uczy rzetelno ci, uczciwo ci i sumienno ci w wypeønianiu codziennych obowi zków;
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8) d y do uzyskania wysokiego poziomu nauczania, pomaga w zdobyciu umiej tno ci
samodzielnego my lenia, warto ciowania i wiadomego ksztaøtowania swojej drogi
yciowej oraz przygotowuje do znacz cego uczestnictwa w kulturze i yciu spoøecznym;
9) uczniom potrzebuj cym pomocy umo liwia uzyskanie jej wedøug mo liwo ci Szkoøy,
a uczniom szczególnie uzdolnionym umo liwia realizowanie indywidualnego programu lub
toku nauczania, zgodnie z odpowiednimi przepisami.
§ 29
1. W szkole podejmowane s starania maj ce na celu udzielanie pomocy materialnej uczniom
znajduj cym si w trudnej sytuacji yciowej.
Rozpoznawanie potrzeb ucznia w tym zakresie jest obowi zkiem w szczególno ci wychowawcy
oddziaøu.
2. Szkoøa udziela pomocy wedøug wøasnych mo liwo ci, mo e organizowa pomoc we
wspóøpracy z wøa ciw administracj samorz dow oraz strukturami i osobami anga uj cymi
si w dzieøach miøosierdzia chrze cija skiego.
3. W pracy wychowawczej podejmuje si budowanie „wyobra ni miøosierdzia” i bycia nie tylko
„z drugimi” ale i „dla drugich” ( w. Jan Paweø II).
§ 30
Na podstawie przyj tych celów i zada Szkoøy:
1) Dyrektor Szkoøy ustala program wychowawczo – profilaktyczny oraz zatwierdza do
realizacji programy nauczania;
2) program wychowawczo – profilaktyczny Szkoøy uchwala Rada Pedagogiczna po
zasi gni ciu opinii Rady Rodziców i Samorz du Uczniowskiego;
3) Szkoøa posiada i realizuje programy wychowania, nauczania i profilaktyki oparte na
zasadach i warto ciach gøoszonych przez Ko cióø katolicki, z zastrze eniem wynikaj cym
z art. 7 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy.
§ 31
1. Na podstawie programu wychowawczo – profilaktycznego Szkoøy wychowawcy klas
opracowuj plany pracy wychowawczej klas.
2. Za zgodno planów pracy wychowawczej klas z programem wychowawczo – profilaktycznym
Szkoøy odpowiada Dyrektor Szkoøy.
Rozdziaø 5
Organa szkoøy oraz zakres ich zada
§ 32
Organami Szkoøy s :
1) Dyrektor Szkoøy;
2) Rada Pedagogiczna;
3) Rada Rodziców;
4) Samorz d Uczniowski;
5) Duszpasterz Szkoøy.
§ 33
1. Ze wzgl du na katolicki charakter Szkoøa posiada swojego Duszpasterza.
2. Funkcj Duszpasterza Szkoøy sprawuje kapøan mianowany przez Arcybiskupa Metropolit
Krakowskiego.
§ 34
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1. Dyrektora Szkoøy zatrudnia i zwalnia organ prowadz cy, przy zachowaniu odpowiednio
odr bnych przepisów.
2. Dyrektor Szkoøy kieruje caø dziaøalno ci Szkoøy, reprezentuje j na zewn trz, jest
odpowiedzialny za prawidøow realizacj zada statutowych oraz za rozwój i podnoszenie
jako ci pracy Szkoøy jako katolickiej instytucji o wiatowo-wychowawczej.
3. Podczas nieobecno ci w pracy Dyrektora zast puje jego zast pca.
§ 35
1. W Szkole mog by utworzone, za zgod organu prowadz cego, stanowiska wicedyrektora lub
inne funkcje kierownicze.
2. Powierzenia stanowisk, o którym mowa w ust.1 nauczycielowi oraz odwoøania z nich dokonuje
Dyrektor Szkoøy, po zasi gni ciu opinii organu prowadz cego oraz Rady Pedagogicznej.
3. Dyrektor Szkoøy ustala zakres czynno ci pracowników powoøanych na utworzone stanowiska.
§ 36
Dyrektor Szkoøy wspóøpracuje w wykonywaniu swoich zada z organem prowadz cym Szkoø ,
organem sprawuj cym nadzór pedagogiczny, Rad Pedagogiczn , Rad Rodziców, Samorz dem
Uczniowskim, Duszpasterzem Szkoøy oraz z organami samorz du terytorialnego.
§ 37
1. Dyrektor dobiera i zatrudnia nauczycieli i innych pracowników szkoøy zgodnie z Regulaminem
pracy i Regulaminem wynagradzania obowi zuj cymi w szkole.
2. Dyrektor w zatrudnianiu nauczycieli, wychowawców, tak e innych pracowników, zobowi zany
jest dobiera osoby, które b d mogøy uto samia si z misj wychowawcz szkoøy przez
przykøad ycia w szkole i poza ni oraz realizowa zadania edukacyjne i wychowawcze zgodnie
z etosem szkoøy zapisanym w jej Statucie.
§ 38
Dyrektor Szkoøy w szczególno ci:
1) odpowiada za przestrzeganie art. 14 ust. 1 ustawy - Prawo o wiatowe;
2) kieruje dziaøalno ci Szkoøy i reprezentuje j na zewn trz;
3) sprawuje nadzór pedagogiczny;
4) jest odpowiedzialny za caøoksztaøt pracy dydaktycznej, wychowawczo-opieku czej
i administracyjnej oraz za dobr atmosfer w Szkole;
5) jest przewodnicz cym Rady Pedagogicznej;
6) realizuje uchwaøy Rady Pedagogicznej podj te w ramach jej kompetencji stanowi cych;
7) opracowuje plan pracy Szkoøy i arkusz organizacyjny, w tym tygodniowy rozkøad zaj
lekcyjnych i pozalekcyjnych;
8) zezwala, po zasi gni ciu opinii Rady Pedagogicznej, na dopuszczenie zaproponowanego
przez nauczyciela programu do u ytku szkolnego;
9) w szczególnie uzasadnionych przypadkach wyra a zgod na realizowanie obowi zku
szkolnego poza szkoø ;
10) odpowiada za przeprowadzenie procedury awansu zawodowego nauczycieli zgodnie
z obowi zuj cymi przepisami oraz dokonuje oceny pracy nauczycieli;
11) dba o doskonalenie i podnoszenie kwalifikacji nauczycieli i innych pracowników Szkoøy;
12) powoøuje komisj rekrutacyjn kandydatów do klas pierwszych Szkoøy i wyznacza jej
przewodnicz cego, która pracuje zgodnie z obowi zuj cym regulaminem przyj
opracowanym pod jego kierunkiem przez Rad Pedagogiczn ;
13) nadzoruje prawidøow realizacj opieki zdrowotnej, bezpiecze stwa i higieny pracy
w Szkole;
14) wspóøpracuje z Rad Rodziców; w sprawach wymaganych odpowiednimi przepisami
zwraca si do Rady Rodziców o przedstawienie opinii w formie pisemnej;
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15) sprawuje opiek nad uczniami i stwarza warunki ich harmonijnego rozwoju intelektualnego,
psychofizycznego i duchowego, w szczególno ci:
a) podejmuje decyzje w sprawie przenoszenia uczniów do równolegøych klas i mo e
wyst pi z wnioskiem do Kuratora O wiaty o przeniesienie ucznia do innej szkoøy,
dziaøaj c zgodnie z obowi zuj cym prawem i Statutem,
b) zwalnia uczniów z realizacji niektórych przedmiotów zgodnie z obowi zuj cymi
przepisami,
c) powoøuje komisje egzaminacyjne i wyznacza terminy egzaminów;
16) odpowiada za dokumentacj Szkoøy;
17) uzgadnia z Duszpasterzem Szkoøy wszystkie dziaøania, które decyduj o jej katolickim
profilu;
18) wnioskuje o przyznanie nauczycielom odznacze i innych wyró nie oraz premii
uznaniowej;
19) wykonuje inne zadania wynikaj ce z przepisów szczególnych;
20) jest pracodawc dla zatrudnionych nauczycieli i innych pracowników.
§ 39
1. Dyrektor szkoøy ponosi odpowiedzialno za realizacj w szkole procesu wychowania i
ksztaøcenia wedøug zasad obowi zuj cych szkoø katolick – okre lonych w statucie i przyj tej
koncepcji czøowieka jako osoby.
Odpowiedzialno
w tym zakresie dotyczy w szczególno ci: dopuszczania w szkole
programów nauczania i wyboru podr czników oraz ustalania programu wychowawczoprofilaktycznego. Programy te musz uwzgl dnia koncepcj czøowieka jako osoby,
respektowa zasady wiary i moralno ci katolickiej oraz poszanowanie dla warto ci kultury,
tradycji i Ojczyzny.
Je eli programy nauczania wymienionych warto ci nie zawieraj , maj by uzupeønione
staraniem Szkoøy w trybie art. 22a ust. 4 ustawy o systemie o wiaty przez dopisanie w
programie niezb dnych tre ci w celu ich nauczania.
2. Odpowiedzialno zapisana w ust. 1 zakøada prawo i obowi zek wøa ciwego planowania i
realizowania procesu zatrudniania i doskonalenia nauczycieli, zarówno w zakresie
doktrynalnym jak równie w zakresie doboru form i metod wychowania i nauczania.
3. Szczególnym obowi zkiem dyrektora jest odpowiedzialne prowadzenie nadzoru
pedagogicznego, aby szkoøa zapewniaøa:
1) wysoki poziom wychowania, nauczania i opieki,
2) wøa ciwy poziom relacji osób, wspieraj cy nauczycieli i buduj cy wspólnot oddan misji
szkoøy.
Dyrektor Szkoøy mo e przyjmowa
ksztaøc cych nauczycieli.

§ 40
na praktyki pedagogiczne studentów szkóø wy szych

§ 41
1. W szkole dziaøa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem Szkoøy w zakresie
realizacji jej statutowych zada dotycz cych ksztaøcenia, wychowania i opieki. W skøad Rady
Pedagogicznej wchodz Dyrektor Szkoøy i wszyscy pracownicy pedagogiczni szkoøy.
2. Przewodnicz cym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoøy.
§ 42
1. Rada Pedagogiczna obraduje na zebraniach lub w powoøanych przez siebie zespoøach
zadaniowych.
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2. Na swoich zebraniach zatwierdza, podejmuje uchwaøy, opiniuje i wnioskuje w sprawach
zwi zanych z dziaøalno ci dydaktyczn , wychowawcz , opieku cz i organizacyjn Szkoøy.
§ 43
1. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej dziaøalno ci.
2. Regulamin Rady Pedagogicznej:
1) ci le precyzuje jej kompetencje;
2) nie mo e by sprzeczny z przepisami ustawy oraz niniejszego Statutu.
§ 44
1. Zebrania Rady Pedagogicznej odbywaj si przed rozpocz ciem roku szkolnego, w ka dym
okresie w zwi zku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zako czeniu rocznych zaj
dydaktyczno-wychowawczych oraz w miar bie cych potrzeb.
2. Zebrania mog by organizowane na wniosek organu nadzoru pedagogicznego, z inicjatywy
przewodnicz cego, organu prowadz cego, a tak e na wniosek co najmniej 1/3 czøonków Rady
Pedagogicznej.
3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mog bra udziaø, z gøosem doradczym, osoby zapraszane
przez przewodnicz cego za zgod lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele
stowarzysze i organizacji dziaøaj cych w Szkole, których celem statutowym jest dziaøalno
wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacanie form dziaøalno ci dydaktycznej, wychowawczej i
opieku czej Szkoøy.
§ 45
Do kompetencji stanowi cych Rady Pedagogicznej nale y w szczególno ci:
1) zatwierdzenie planu pracy Szkoøy;
2) podejmowanie uchwaø w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów:
a) wyra anie zgody (lub jej brak) na przyst pienie ucznia do egzaminu klasyfikacyjnego z
powodu nieusprawiedliwionej nieobecno ci na zaj ciach,
b) promowanie do klasy programowo wy szej ucznia, który nie zdaø egzaminu
poprawkowego z jednych obowi zkowych zaj edukacyjnych, pod warunkiem e te
zaj cia s realizowane w klasie programowo wy szej,
c) postanowienie o promowaniu do klasy programowo wy szej ucznia posiadaj cego
orzeczenie o potrzebie ksztaøcenia specjalnego,
d) postanowienie o uko czeniu szkoøy przez ucznia posiadaj cego orzeczenie o potrzebie
ksztaøcenia specjalnego;
3) postanowienie o promowaniu ucznia klasy I i II Szkoøy Podstawowej do klasy programowo
wy szej w ci gu roku szkolnego, je eli poziom rozwoju i osi gni
ucznia rokuje
opanowanie w jednym roku szkolnym tre ci nauczania przewidzianych w programie
nauczania dwóch klas;
4) uchwalanie programu profilaktyczno – wychowawczego Szkoøy;
5) zatwierdzenie wniosków staøych i dora nych zespoøów zadaniowych komisji powoøanych
przez Rad ;
6) podejmowanie uchwaø w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Szkole;
7) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoøy;
8) zatwierdzenie wniosków wychowawców klas i innych pracowników szkoøy w sprawie
przyznawania uczniom nagród i wyró nie wymienionych w § 85 i § 86 oraz udzielania kar
wymienionych w § 87 niniejszego Statutu;
9) podejmowanie uchwaøy w sprawie przeniesienia ucznia do równolegøej klasy lub
wyst pienia z wnioskiem do Maøopolskiego Kuratora O wiaty o przeniesienie ucznia do
innej szkoøy;
10) wprowadzanie i uchwalanie zmian w Statucie Szkoøy;
11) podejmowanie uchwaø w sprawie promocji warunkowej ucznia;
12) ustalanie regulaminu swojej dziaøalno ci i dokonywanie w nim zmian.
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§ 46
Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególno ci:
1) organizacj pracy szkoøy, w tym zwøaszcza tygodniowy rozkøad zaj
lekcyjnych i
pozalekcyjnych;
2) wnioski Dyrektora w sprawach odznacze , nagród i innych wyró nie dla nauczycieli;
3) propozycje Dyrektora w sprawach przydziaøu nauczycielom staøych prac i zaj w ramach
wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo pøatnych zaj
dydaktycznych,
wychowawczych i opieku czych.
§ 47
Przewodnicz cy Rady Pedagogicznej zobowi zany jest w szczególno ci do:
1) realizowania uchwaø Rady;
2) dbania o autorytet Rady Pedagogicznej, ochrony praw i godno ci nauczycieli;
3) zapoznawania Rady z obowi zuj cymi przepisami prawa;
4) analizowania stopnia realizacji uchwaø Rady;
5) przedstawiania Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej ni dwa razy w roku szkolnym, ogólnych
wniosków wynikaj cych ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o
dziaøalno ci Szkoøy.
§ 48
1. Rada Pedagogiczna mo e wyst pi z wnioskiem o odwoøanie nauczyciela ze stanowiska
dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole.
2. W przypadku okre lonym w ust. 1, organ prowadz cy jest obowi zany przeprowadzi
post powanie wyja niaj ce i powiadomi o jego wyniku Rad Pedagogiczn w ci gu 14 dni od
otrzymania wniosku.
§ 49
W Szkole dziaøa Rada Rodziców, stanowi ca reprezentacj rodziców wszystkich uczniów.
1.
2.
1.

2.

§ 50
Rada Rodziców wspomaga dziaøalno statutow Szkoøy, mo e wyst powa do Dyrektora i
innych organów Szkoøy, organu prowadz cego Szkoø oraz organu sprawuj cego nadzór
pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Szkoøy.
Rada Rodziców, w porozumieniu z Dyrektorem Szkoøy, ustala wysoko dobrowolnych opøat
rodziców przeznaczonych na poszerzenie oferty edukacyjnej i inne potrzeby Szkoøy.
W celu wspierania dziaøalno ci statutowej szkoøy, Rada Rodziców mo e gromadzi fundusze z
dobrowolnych skøadek rodziców oraz innych ródeø. Zasady gromadzenia i wydatkowania
funduszy Rady Rodziców okre la regulamin Rady Rodziców.
Do Rady Rodziców szkoøy nie maj zastosowania przepisy art. 83 i 84 ustawy – Prawo
o wiatowe (zob. art. 87).

§ 51
Wnioski i opinie Rady Rodziców s przekazywane w formie pisemnej.
§ 52
1. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej dziaøalno ci.
2. Regulamin Rady Rodziców:
1) ci le precyzuje jej cele i zadania;
2) okre la zasady wybierania i dziaøania organów Rady Rodziców;
3) nie mo e by sprzeczny z przepisami ustawy oraz niniejszego Statutu;
4) powinien by uzgodniony z Dyrektorem.
§ 53
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Rodzice maj prawo do:
1) zapoznania si ze Statutem i regulaminami Szkoøy;
2) uczestniczenia w pracach Rady Rodziców zgodnie z niniejszym Statutem i regulaminem
Rady Rodziców;
3) zapoznania si z programem profilaktyczno- wychowawczym, stawianymi wymaganiami
edukacyjnymi, szkolnym zestawem programów nauczania, szkolnym zestawem
podr czników, szczegóøowymi warunkami i sposobami oceniania wewn trzszkolnego
uczniów;
4) uzyskiwania informacji na temat zachowania i post pów w nauce swoich dzieci oraz
przyczyn trudno ci szkolnych.
§ 54
Rodzice maj obowi zek:
1) akceptowa i wspiera katolicki charakter Szkoøy;
2) wspóøpracowa ze Szkoø w sprawach ksztaøcenia i wychowania swoich dzieci;
3) wypeønia inne obowi zki ustalone w Szkole, zgodne z prawem o wiatowym i Statutem
Szkoøy;
4) bra udziaø w organizowanych dla nich spotkaniach.
§ 55
1. W przypadku zøego samopoczucia dziecka lub nieszcz liwego wypadku na terenie szkoøy,
rodzice, poinformowani o tym fakcie, maj obowi zek niezwøocznie odebra dziecko ze szkoøy.
2. W przypadku choroby zaka nej dziecka rodzice maj obowi zek poinformowania szkoøy o tym
fakcie.
3. W szkole nie stosuje si adnych zabiegów medycznych wobec uczniów oraz nie podaje leków.
§ 56
1. Sprawy sporne pomi dzy kolegialnymi organami Szkoøy rozstrzyga Dyrektor.
2. Skargi i wnioski rozpatruje i zaøatwia Dyrektor Szkoøy zgodnie z wøa ciwo ci wynikaj c ze
Statutu oraz przepisów szczegóøowych. Przyjmowanie, rozpatrywania i zaøatwianie skarg i
wniosków odbywa si zgodnie z przepisami Dziaøu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks post powania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23).
§ 57
1. W Szkole dziaøa Samorz d Uczniowski, zwany dalej „Samorz dem”.
2. Samorz d tworz wszyscy uczniowie Szkoøy.
§ 58
1. Zasady wybierania i dziaøania organów Samorz du okre la regulamin, który jako oddzielny
dokument stanowi integraln cz
Statutu i nie mo e by sprzeczny ze Statutem Szkoøy.
2. Organy Samorz du s jedynymi reprezentantami ogóøu uczniów.
§ 59
Samorz d mo e przedstawia Radzie Rodziców, Dyrektorowi Szkoøy oraz Radzie Pedagogicznej
wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoøy, w szczególno ci dotycz cych realizacji
podstawowych praw uczniów, takich jak:
1) prawo do zapoznawania si z programami nauczania, z ich tre ci , celami i stawianymi
wymaganiami;
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny post pów w nauce i zachowaniu;
3) prawo do organizacji ycia szkolnego, umo liwiaj cego zachowanie wøa ciwych proporcji
mi dzy wysiøkiem szkolnym, a mo liwo ci rozwijania i zaspokajania wøasnych
zainteresowa ;
4) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej;
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5) prawo organizowania dziaøalno ci kulturalnej, o wiatowej, sportowej oraz rozrywkowej,
zgodnie z wøasnymi potrzebami i mo liwo ciami organizacyjnymi, w porozumieniu
z Dyrektorem;
6) prawo wyboru nauczyciela peøni cego rol opiekuna Samorz du.
§ 60
1. Wszystkie organy Szkoøy ci le ze sob wspóøpracuj , ustalaj c szczegóøowe regulaminy swojej
dziaøalno ci zgodne ze Statutem.
2. Wszelka inna dziaøalno na terenie Szkoøy, która nie wynika ze Statutu Szkoøy, wymaga zgody
Dyrektora Szkoøy.
§ 61
1. Sprawy sporne dotycz ce organów Szkoøy rozstrzyga si w trakcie rozmowy zainteresowanej
strony z Dyrektorem Szkoøy.
2. Rozstrzyganie konfliktów i sporów w Szkole odbywa si nast puj co:
1) sytuacje konfliktowe pomi dzy organami reprezentuj cymi nauczycieli, rodziców i uczniów
rozstrzyga Dyrektor Szkoøy. Stronom przysøuguje mo liwo odwoøania si do organu
prowadz cego szkoø lub organu nadzoru pedagogicznego;
2) sytuacje konfliktowe pomi dzy uczniami w klasie, uczniami ró nych klas oraz mi dzy
uczniem i nauczycielem rozstrzygaj wychowawcy klas wedøug procedury zapisanej w § 62.
Stronom przysøuguje mo liwo odwoøania si do Dyrektora Szkoøy;
3) sytuacje konfliktowe pomi dzy nauczycielami i innymi pracownikami Szkoøy, a tak e
pomi dzy nauczycielem (wychowawc ), a rodzicami uczniów rozstrzyga Dyrektor Szkoøy.
Stronom przysøuguje mo liwo odwoøania si do organu prowadz cego Szkoø lub organu
nadzoru pedagogicznego;
4) sytuacje konfliktowe pomi dzy uczniami lub ich rodzicami, a Szkoø , oraz konflikty mi dzy
pomi dzy nauczycielami i innymi pracownikami Szkoøy, a Dyrektorem rozwi zuje organ
prowadz cy Szkoø , lub organ nadzoru pedagogicznego;
5) sprawy, których zaøatwienie wymaga wspóødziaøania Dyrektora Szkoøy, Rady
Pedagogicznej, Samorz du Uczniowskiego, Rady Rodziców, powinny by rozpatrywane
przy udziale wszystkich zainteresowanych stron.
1.
2.

3.
4.
5.
6.

§ 62
W sytuacjach kryzysowych, nauczyciele i rodzice maj obowi zek post powania zgodnie
z procedurami obowi zuj cymi w Szkole.
Nauczyciel:
1) rozpoznaje problem w rozmowie z osobami zainteresowanymi: uczniem i/lub rodzicami,
2) w sytuacji tego wymagaj cej przekazuje problem wychowawcy,
3) w razie potrzeby, wychowawca informuje o problemie rodziców,
4) gdy waga problemu lub przepisy szczegóøowe tego wymagaj , przekazywany jest on
Dyrektorowi Szkoøy;
Rodzice rozpoznaj problem z nauczycielem lub/i wychowawc , którzy prowadz rozwi zanie
problemu zgodnie z dalsz procedur ;
W przypadku sytuacji konfliktowej, stronom przysøuguje prawo odwoøania si do Dyrektora
Szkoøy, a nast pnie do organu prowadz cego;
Dyrektor Szkoøy przyjmuje skargi przekazane na pi mie, drog elektroniczn lub zøo one ustnie
do protokoøu. Skargi anonimowe po dokonaniu rejestracji pozostaj bez rozpoznania;
Dyrektor Szkoøy prowadzi rejestr skarg i wniosków.
Rozdziaø 6
Duszpasterz Szkoøy
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§ 63
Duszpasterza Szkoøy powoøuje Dyrektor.
§ 64
1. Duszpasterz Szkoøy jest przewodnikiem i mistrzem duchowym caøej spoøeczno ci szkolnej i
odpowiada za opracowanie i realizacj caøorocznej pracy duszpasterskiej.
2. Spoøeczno szkolna obejmuj ca zarówno dzieci, grono pedagogiczne oraz rodziców powinna
d y do harmonijnej wspóøpracy, umacniania mi dzyludzkich wi zi i budowania prawdziwie
chrze cija skiej, rodzinnej wspólnoty.
§ 65
Dyrektor w porozumieniu z Duszpasterzem Szkoøy uwzgl dnia w planie zaj
rozkøad spotka duszpasterskich.

tygodniowych

§ 66
1. Duszpasterstwo Szkoøy wspiera jej katolicki charakter, stwarza mo liwo ci duchowego wzrostu
i formacji caøej wspólnoty szkolnej.
§ 67
Na pocz tku ka dego roku szkolnego ustala si harmonogram uroczysto ci szkolnych, który jest
zamieszczony w kalendarium dydaktyczno-wychowawczym Szkoøy.
Rozdziaø 7
wietlica szkolna
§ 68
1. Szkoøa prowadzi wietlic dla uczniów klas I – III i dla uczniów klas IV - VIII.
2. wietlica jest integraln cz ci Szkoøy i na jej terenie obowi zuj przepisy zawarte w Statucie
Szkoøy.
3. Szczegóøow organizacj pracy wietlicy okre la regulamin jej dziaøalno ci zatwierdzony przez
Dyrektora Szkoøy.
§ 69
Do wietlicy ucz szczaj dzieci, których rodzice zøo yli na pocz tku roku szkolnego pisemn
deklaracj o obowi zku pozostawania dziecka pod opiek wychowawców wietlicy, zawieraj c w
szczególno ci:
1) informacj o czasie pozostawiania dziecka w wietlicy;
2) informacj o osobach, które b d dziecko odbiera ze wietlicy;
3) informacj o zaj ciach nadobowi zkowych na które b dzie dziecko wychodzi w czasie
pobytu w wietlicy.
§ 70
1. Dziecko jest odbierane ze
wietlicy osobi cie przez rodziców lub opiekunów
wyszczególnionych w deklaracji.
2. Opiekunem odbieraj cym dziecko ze wietlicy mo e by starsze rodze stwo je li uko czyøo 10
lat (art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r.
poz. 1137 z pó n. zm.)).
3. Czas wyj cia ze wietlicy jest czasem uzgodnionym z rodzicami (§ 7 ust. 1 zaø cznika nr 2 do
rozporz dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych
statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkóø (Dz. U. z 2001 r. nr 61 poz. 624 z
pó n. zm.)).
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4. Na yczenie rodziców, dziecko ucz szczaj ce do wietlicy mo e samo opu ci wietlic , je eli:
uko czyøo 7 lat i rodzice zøo yli pisemne o wiadczenie, e ponosz odpowiedzialno za
bezpiecze stwo dziecka poza szkoø (po zaj ciach w wietlicy).
Rozdziaø 8
Prawa i obowi zki pracowników szkoøy
§ 71
Nauczyciele oraz inni pracownicy Szkoøy, a tak e uczniowie i ich rodzice, tworz spoøeczno
szkoln , w której wszyscy posiadaj okre lone prawa i obowi zki.
§ 72
Nauczyciele prowadz prac dydaktyczn , opieku czo-wychowawcz i s odpowiedzialni za jako
i wyniki tej pracy oraz za bezpiecze stwo uczniów.
§ 73
Podstawow zasad pracy nauczyciela jest kierowanie si dobrem uczniów, dawanie im dobrego
przykøadu w Szkole i poza ni .
Ka dy nauczyciel realizuje
wychowawcz rol rodziny.

program

§ 74
profilaktyczno-wychowawczy

Szkoøy,

wspieraj c

§ 75
Chc c sprosta wysokim wymaganiom stawianym Szkole o charakterze katolickim, nauczyciel
zobowi zany w szczególno ci do:
1) wiadczenia swoj
postaw
wobec uczniów,
e najwa niejszym nauczycielem
i wychowawc w szkole katolickiej jest Jezus Chrystus;
2) traktowania swojej nauczycielskiej misji z prawdziwym zaanga owaniem, w atmosferze
miøo ci i yczliwo ci dla uczniów, grona pedagogicznego i innych pracowników Szkoøy
oraz rodziców;
3) przestrzegania Statutu oraz obowi zuj cych w Szkole procedur i zarz dze Dyrektora;
4) wspóøpracy z wychowawc klasy, pedagogiem;
5) wspóøpracy z rodzicami uczniów;
6) uczestniczenia w spotkaniach duszpasterskich oraz w szkolnych rekolekcjach
wielkopostnych;
7) odpowiedzialno ci za ycie, zdrowie i bezpiecze stwo uczniów powierzonych jego trosce
podczas zaj prowadzonych w Szkole i poza Szkoø ;
8) przestrzegania obowi zuj cych w pracy z møodzie przepisów bhp i zarz dze Dyrektora
dotycz cych bezpiecze stwa uczniów;
9) poszanowania mienia Szkoøy i odpowiedzialno ci materialnej za zniszczenia;
10) sprawiedliwego oceniania pracy i zachowania uczniów, zgodnie z wewn trzszkolnymi
warunkami i sposobem oceniania i klasyfikowania uczniów;
11) udzielania uczniom pomocy w rozwijaniu talentów i w przezwyci aniu trudno ci w nauce;
12) realizowania zaj
opieku czych i wychowawczych uwzgl dniaj cych potrzeby
i zainteresowania uczniów;
13) w sytuacjach kryzysowych tj. wypadku, po aru, zagro enia zdrowia lub ycia. podejrzenia o
u ywanie lub posiadanie alkoholu lub substancji odurzaj cych, agresji, niszczenia mienia,
nagminnego wagarowania ucznia, nauczyciel zobowi zany jest post powa zgodnie z
procedurami obowi zuj cymi w Szkole;
14) kierowane do uczniów lub rodziców ankiety, oraz pro by o jakiekolwiek wypowiedzi
„ewaluacyjne”, z wyj tkiem dotycz cych przebiegu prowadzonej lekcji, powinny by
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formuøowane na pi mie. Tre zawartych w nich pyta musi uzyska aprobat Dyrektora
Szkoøy;
15) ka dy nauczyciel jest równocze nie wychowawc wszystkich uczniów w Szkole i jest
obowi zany do systematycznej wspóøpracy z wychowawc i przestrzegania procedur
obowi zuj cych wychowawc w zakresie dla niego mo liwym;
§ 76
Praca nauczyciela jest traktowana jako proces twórczy. W szczególno ci nauczyciel ma prawo do:
1) dbania o swój rozwój zawodowy z uwzgl dnieniem charakteru i zada statutowych Szkoøy;
2) proponowania programu do szkolnego zestawu programów nauczania oraz podr cznika do
nauczanego przedmiotu;
3) tworzenia programu autorskiego;
4) zgøaszania projektów innowacji pedagogicznych i przedstawiania ich do akceptacji
Dyrektora Szkoøy, z zachowaniem odr bnych przepisów.
§ 77
1. Do zada nauczyciela - wychowawcy klasy nale y w szczególno ci:
1) opracowanie na podstawie programu wychowawczego Szkoøy i programu profilaktyki planu
wychowawczego klasy i jego systematyczne realizowanie;
2) sprawowanie opieki wychowawczej nad powierzonymi uczniami;
3) tworzenie warunków wspomagaj cych rozwój ucznia, proces jego uczenia si oraz
przygotowania do ycia w rodzinie i spoøecze stwie – zgodnie z doktryn Ko cioøa
katolickiego.
2. Wychowawca realizuje swoje obowi zki zgodnie z obowi zuj cymi w Szkole procedurami.
§ 78
Nauczyciel - wychowawca klasy, wypeøniaj c swoje zadania:
1) utrzymuje staøy kontakt z rodzicami uczniów, wspóøpracuje z nimi, wspiera ich
w wychowywaniu dzieci, wø cza w ycie klasy i Szkoøy;
2) organizuje zebrania rodziców w porozumieniu z Dyrektorem Szkoøy;
3) prowadzi dokumentacj (arkusze ocen, dziennik lekcyjny i inn wynikaj c z przepisów
wewn trzszkolnych) dotycz c uczniów danej klasy.
§ 79
Szkoøa zatrudnia pedagoga i psychologa, których zadaniem jest w szczególno ci:
1) wspomaganie wychowania w rodzinie i Szkole w duchu ewangelicznych i chrze cija skich
warto ci;
2) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodze
szkolnych;
3) okre lenie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi
uzdolnieniami, pomocy psychologiczno – pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznawanych
potrzeb, udzielanie pomocy pedagogiczno-terapeutycznej;
4) organizowanie i prowadzenie ró nych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla
uczniów, rodziców i nauczycieli;
5) podejmowanie w ród uczniów, z udziaøem rodziców i nauczycieli, dziaøa profilaktyczno –
wychowawczych wynikaj cych z programu wychowawczego Szkoøy i programu
profilaktyki;
6) wspieranie dziaøa opieku czo – wychowawczych nauczycieli, wynikaj cych z programu
wychowawczego Szkoøy i programu profilaktyki;
7) dziaøanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajduj cym si
w trudnej sytuacji yciowej.
§ 80
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Nauczyciele oraz inni pracownicy Szkoøy s zatrudniani zgodnie z Kodeksem pracy i regulaminem
wynagradzania obowi zuj cym w Szkole.
§ 81
Do nauczycieli zatrudnionych w Szkole maj zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 26
stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379).
Rozdziaø 9
Prawa i obowi zki uczniów szkoøy
§ 82
Uczniowie maj prawo do:
1) ochrony wøasnej godno ci oraz prawo jej uszanowania;
2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole, zapewniaj cych bezpiecze stwo
i ochron ;
3) zapoznania si z programem wychowawczym i dydaktycznym Szkoøy;
4) dobrze zorganizowanego procesu ksztaøcenia;
5) sprawiedliwej i jawnej oceny swojej pracy;
6) rozwijania zainteresowa i zdolno ci, równie poprzez udziaø w prowadzonych w Szkole
zaj ciach dodatkowych, koøach zainteresowa i innych zaj ciach pozalekcyjnych;
7) pomocy w rozwijaniu talentów i w przypadku trudno ci w nauce;
8) wybierania przedstawicieli Samorz du Uczniowskiego, któremu przewodniczy starosta
szkoøy;
9) redagowania gazetki szkolnej;
§ 83
1. Uczniowie maj obowi zek:
1) przestrzegania Statutu, regulaminu Szkoøy;
2) post powania zgodnie z warto ciami chrze cija skimi gøoszonymi przez Ko cióø katolicki;
3) udziaøu w zaj ciach edukacyjnych, przygotowywania si do nich oraz wøa ciwego
zachowania w trakcie ich trwania, przyst powania do sprawdzianów i kartkówek w
wyznaczonych przez nauczyciela terminach, a w przypadku nieobecno ci post powania
zgodnie z § 119.
4) usprawiedliwiania nieobecno ci na zaj ciach edukacyjnych, w terminie do dwóch tygodni
od dnia powrotu do szkoøy i w formie pisemnej notatki w dzienniczku ucznia, podpisanej
przez rodziców, zawieraj cej uzasadnion przyczyn nieobecno ci;
5) okazywania posøusze stwa i szacunku nauczycielom, wychowawcom oraz innym
pracownikom Szkoøy;
6) wøa ciwego odnoszenia si do kole anek i kolegów;
7) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w procesie edukacyjnym i w yciu Szkoøy;
8) poznawania i rozwijania swoich zdolno ci;
9) dbania o dobre imi Szkoøy, zarówno na terenie Szkoøy, jak i poza ni ;
10) uczestniczenia w szkolnych rekolekcjach wielkopostnych oraz innych uroczysto ciach
szkolnych b d ko cielnych organizowanych przez Szkoø ;
11) dbania o mienie Szkoøy i o estetyk pomieszcze szkolnych;
12) podporz dkowania si zakazowi korzystania w czasie zaj
edukacyjnych (w klasie
i w czasie zaj szkolnych prowadzonych poza klas i szkoø ) z telefonów komórkowych
i innych urz dze elektronicznych;
2. Ucznia obowi zuje w szkole i poza szkoø bezwzgl dny zakaz:
1) palenia tytoniu i dystrybucji papierosów;
2) picia i dystrybucji alkoholu;
3) posiadania, stosowania i dystrybucji rodków odurzaj cych;
Strona 15 z 30

Statut Publicznej Katolickiej Szkoøy Podstawowej im. w. Rity w Krakowie

4) przynale no ci do organizacji, których idee s sprzeczne z zasadami mi dzyludzkimi
i warto ciami chrze cija skimi;
5) naruszania prywatno ci innych uczniów i nauczycieli;
6) posiadania i rozpowszechniania materiaøów i przedmiotów o charakterze erotycznym;
7) podejmowaniu zachowa o zabarwieniu seksualnym.

§ 84
Zachowanie ucznia w Szkole i poza Szkoø podlega ocenie.
§ 85
1. Za wzorow postaw ucze mo e otrzyma :
1) pochwaø wychowawcy klasy;
2) pochwaø Rady Pedagogicznej;
3) pochwaø Dyrektora Szkoøy;
4) tytuø wzorowego ucznia;
5) nagrod Dyrektora;
6) nagrod organu prowadz cego Szkoø ;
7) list pochwalny dla rodziców.
2. Pochwaøy wymienione w ust. 1 pkt 1-3, mog by wyra one ustnie lub w formie pisemnej.
3. Nagrod dla grupy uczniów mo e by udziaø w imprezie turystycznej lub kulturalnej.
§ 86
1. Szczególnym wyró nieniem dla ucznia jest wpisanie go do „Zøotej Ksi gi” Szkoøy z
jednoczesnym nadaniem tytuøu Wzorowego Ucznia.
2. Regulamin nadania tytuøu Wzorowego Ucznia i wpisu do „Zøotej Ksi gi” zatwierdza Rada
Pedagogiczna.
§ 87
Za niewøa ciwe zachowanie ucze otrzymuje kary:
1) upomnienie wychowawcy klasy;
2) pisemn nagan udzielon przez wychowawc klasy;
3) pisemn nagan udzielon przez Dyrektora;
4) pisemn nagan Rady Pedagogicznej;
5) przeniesienie do innej szkoøy.
§ 88
Ucze mo e by przeniesiony do innej szkoøy decyzj Maøopolskiego Kuratora O wiaty, na
wniosek Dyrektora Szkoøy, je eli:
1) lekcewa y Statut i regulamin Szkoøy;
2) ujawnia lekcewa cy stosunek do nauczycieli i wychowawców b d innych pracowników
Szkoøy;
3) w ra cy sposób narusza dobre imi Szkoøy, szczególno ci propaguje styl ycia sprzeczny z
zaøo eniami wychowawczymi szkoøy;
4) pobyt ucznia w Szkole zagra a dobru, moralno ci lub bezpiecze stwu innych uczniów;
5) w szczególno ci propaguje styl ycia sprzeczny z zaøo eniami wychowawczymi szkoøy.
§ 89
Wniosek do Maøopolskiego Kuratora O wiaty o przeniesienie ucznia do innej szkoøy kieruje
Dyrektor Szkoøy po podj ciu uchwaøy przez Rad Pedagogiczn i zasi gni ciu opinii Samorz du
Uczniowskiego.
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§ 90
1. Zasadniczo stosuje si podan w Statucie gradacj kar.
2. W szczególnych przypadkach np. sytuacji stworzenia zagro enia
bezpiecze stwa swojego lub innych mo na odst pi od gradacji kar.

zdrowia,

ycia,

§ 91
1. Od wymierzonej kary ucze lub jego rodzice maj prawo odwoøa si w ci gu dwóch tygodni
do organu wy szego stopnia ni ten, który kar naøo yø:
1) od kary wymierzonej przez wychowawc ucze lub jego rodzice (prawni opiekunowie)
odwoøuj si do Dyrektora Szkoøy;
2) od kary wymierzonej przez Dyrektora Szkoøy ucze lub jego rodzice (prawni opiekunowie)
odwoøuj si do Rady Pedagogicznej.
2. Kara ustalona w wyniku procedury odwoøawczej jest ostateczna.
§ 92
O ka dej nagrodzie i karze Szkoøa informuje pisemnie rodziców ucznia.
Rozdziaø 10
Warunki i sposób oceniania wewn trzszkolnego uczniów
§ 93
Ilekro w niniejszym rozdziale jest mowa bez bli szego okre lenia o rozporz dzeniu – nale y przez
to rozumie rozporz dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie
szczegóøowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i søuchaczy
w szkoøach publicznych (Dz. U. poz. 843) wydane na podstawie art. 44zb ustawy
§ 94
1. Ocenianiu podlegaj :
1) osi gni cia edukacyjne ucznia;
2) zachowanie ucznia.
2. Ocenianie osi gni edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu
i post pów w opanowaniu przez ucznia wiadomo ci i umiej tno ci w stosunku do:
1) wymaga okre lonych w podstawie programowej ksztaøcenia ogólnego oraz wymaga
edukacyjnych wynikaj cych z realizowanych w szkole programów nauczania;
2) wymaga edukacyjnych wynikaj cych z realizowanych w szkole programów nauczania – w
przypadku dodatkowych zaj edukacyjnych;
3) zaj religii, o których mowa w art. 64 ust. 1a ustawy.
§ 95
Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawc klasy, nauczycieli oraz
uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad wspóø ycia spoøecznego i norm
etycznych oraz obowi zków okre lonych w Statucie Szkoøy.
§ 96
1. Wychowawcy ustalaj w klasach IV - VIII
zachowania wedøug nast puj cej skali:
1) zachowanie wzorowe;
2) zachowanie bardzo dobre;
3) zachowanie dobre;
4) zachowanie poprawne;
5) zachowanie nieodpowiednie;
6) zachowanie naganne.

ródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne
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2.

ródroczne i roczne klasyfikacyjne oceny zachowania ustala si z uwzgl dnieniem
nast puj cych kryteriów:
1) zachowanie poprawne:
a) ucze odró nia dobro od zøa - prawidøowo ocenia zachowania wøasne i zachowania innych
osób w kategoriach moralnych;
b) nie stwierdzono, by post powanie ucznia przyniosøo jak kolwiek szkod jemu samemu,
innej osobie lub otoczeniu, w szczególno ci szkole;
c) w przypadku post powania godz cego w dobro wøasne, dobro innej osoby lub dobro
otoczenia, ucze aøowaø, naprawiø lub zrekompensowaø szkod i zmieniø swoje zachowanie
zgodnie z oczekiwaniami rodziców i nauczycieli.
2) zachowanie dobre:
a) ucze speønia kryteria oceny poprawnej;
b) swoj postaw lub dziaøaniem wyró niø si lub przysporzyø dobra w jednym z obszarów:
wobec siebie, wobec innej osoby (osób), wobec otoczenia, szczególnie szkoøy;
3) zachowanie bardzo dobre:
a) ucze speønia kryteria oceny poprawnej;
b) swoj postaw lub dziaøaniem wyró niø si lub przysporzyø dobra w dwóch obszarach
spo ród nast puj cych: wobec siebie, wobec innej osoby (osób), wobec otoczenia,
szczególnie szkoøy;
4) zachowanie wzorowe:
a) ucze speønia kryteria oceny poprawnej;
b) swoj postaw lub dziaøaniem wyró niø si lub przysporzyø dobra we wszystkich trzech
obszarach: wobec siebie, wobec innej osoby (osób), wobec otoczenia, szczególnie szkoøy;
5) zachowanie nieodpowiednie:
a) ucze nie speøniø jednego lub dwóch kryteriów oceny poprawnej, w szczególno ci naruszyø
swoim post powaniem dobro wøasne, dobro innej osoby lub dobro otoczenia;
b) nie aøowaø, nie naprawiø lub nie zrekompensowaø szkody albo nie zmieniø swojego
zachowania, zgodnie z oczekiwaniami rodziców i nauczycieli;
6) zachowanie naganne:
a) ucze nie speøniø kryteriów oceny poprawnej;
b) zostaø ukarany nagan Dyrektora, ale kara ta nie spowodowaøa oczekiwanej zmiany jego
zachowania;
c) w sposób ra cy lub uporczywy naruszaø swoim post powaniem dobro wøasne, dobro innej
osoby (osób) lub dobro otoczenia;
d) nie aøowaø, nie naprawiø lub nie zrekompensowaø szkody i nie zmieniø swojego
zachowania, zgodnie z oczekiwaniami rodziców i nauczycieli.

3. Wychowawcy klas I – III ródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne ustalaj w formie opisowej.
§ 97
1. Szczegóøowe kryteria oceniania zachowania uchwala Rada Pedagogiczna na podstawie
propozycji zespoøu wychowawców klas oraz kryteriów zawartych w § 96 p. 2,
uwzgl dniaj cego program wychowawczy Szkoøy, a tak e wymagania w zakresie:
1) wywi zywania si z obowi zków ucznia okre lonych w Statucie Szkoøy, w regulaminie
szkolnym i w innych regulaminach;
2) post powania zgodnego z dobrem spoøeczno ci szkolnej;
3) dbaøo ci o honor i tradycje Szkoøy;
4) dbaøo ci o pi kno mowy ojczystej;
5) dbaøo ci o bezpiecze stwo i zdrowie wøasne oraz innych osób;
6) godnego, kulturalnego zachowania si w Szkole i poza ni ;
7) okazywania szacunku innym osobom.
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§ 98
Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne
dysfunkcje rozwojowe, nale y uwzgl dni wpøyw stwierdzonych zaburze lub innych dysfunkcji
rozwojowych na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie ksztaøcenia specjalnego lub
orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologicznopedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
§ 99
Ocenianie osi gni
edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa si w ramach oceniania
wewn trzszkolnego, które ma na celu:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osi gni edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o
post pach w tym zakresie;
2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co
zrobiø dobrze i jak powinien si dalej uczy ;
3) udzielenie wskazówek do samodzielnego planowania wøasnego rozwoju;
4) motywowanie ucznia do dalszych post pów w nauce i zachowaniu;
5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o post pach, trudno ciach w nauce,
zachowaniu oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia;
6) umo liwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznowychowawczej.
§ 100
Ocenianie wewn trzszkolne obejmuje:
1) formuøowanie przez nauczycieli wymaga edukacyjnych niezb dnych do uzyskania przez
ucznia poszczególnych ródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowi zkowych i
dodatkowych zaj edukacyjnych;
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
3) ustalanie ocen bie cych i ródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowi zkowych i
dodatkowych zaj edukacyjnych oraz ródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
3a) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowi zkowych i dodatkowych zaj
edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
4) ustalanie ocen bie cych oraz ródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z religii zgodnie z
odr bnymi przepisami;
5) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w odr bnych przepisach;
6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wy szych ni przewidywane rocznych ocen
klasyfikacyjnych z obowi zkowych i dodatkowych zaj edukacyjnych oraz rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania;
7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o post pach i
trudno ciach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.
§ 101
Wymagania edukacyjne niezb dne do otrzymania przez ucznia poszczególnych ródrocznych i
rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowi zkowych i dodatkowych zaj
edukacyjnych oraz
szczegóøowe warunki i sposób oceniania i klasyfikowania uczniów uwzgl dniaj ce specyfik
poszczególnych obowi zkowych i dodatkowych zaj
edukacyjnych, zgodnie ze Statutem i
odpowiednimi przepisami, nauczyciele formuøuj pisemnie w planie realizacji tre ci programowych
dla danego oddziaøu.
§ 102
1. Nauczyciel jest obowi zany indywidualizowa prac z uczniem na zaj ciach edukacyjnych,
odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz mo liwo ci psychofizycznych
ucznia.
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2. Nauczyciel jest obowi zany dostosowa wymagania edukacyjne, o których mowa w art. 44b
ust. 8 pkt 1 ustawy, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz mo liwo ci
psychofizycznych ucznia:
1) posiadaj cego orzeczenie o potrzebie ksztaøcenia specjalnego - na podstawie tego orzeczenia
oraz ustale zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym;
2) posiadaj cego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego
orzeczenia;
3) posiadaj cego opini
poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni
specjalistycznej - na podstawie tej opinii;
4) nieposiadaj cego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt. 1-3, który obj ty jest pomoc
psychologiczno-pedagogiczn w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych mo liwo ci psychofizycznych
ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w odr bnych
przepisach;
5) posiadaj cego opini lekarza o ograniczonych mo liwo ciach wykonywania przez ucznia
okre lonych wicze fizycznych na zaj ciach wychowania fizycznego – na podstawie tej
opinii.
§ 103
1. Dyrektor Szkoøy zwalnia ucznia z realizacji zaj
wychowania fizycznego lub zaj
komputerowych na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub orzeczenia
lekarskiego o braku mo liwo ci uczestniczenia ucznia w tych zaj ciach, wydanej na czas
okre lony w tej opinii b d orzeczeniu.
2. Dyrektor Szkoøy zwalnia ucznia z wykonywania okre lonych wicze fizycznych na zaj ciach
wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych mo liwo ciach wykonywania
przez ucznia tych wicze , wydanej przez lekarza, na czas okre lony w tej opinii.
3. Je eli okres zwolnienia ucznia z realizacji zaj , o którym mowa w ust. 1, uniemo liwia
ustalenie ródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania
zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje si „zwolniony: albo „zwolniona”.
4. Dyrektor, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologicznopedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do ko ca danego etapu edukacyjnego
ucznia z wad søuchu, z gø bok dysleksj rozwojow , z afazj , z niepeønosprawno ciami
sprz onymi lub z autyzmem, w tym z zespoøem Aspergera, z nauki drugiego j zyka obcego
nowo ytnego.
5. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 4, posiadaj cego orzeczenie o potrzebie ksztaøcenia
specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego
j zyka obcego nowo ytnego mo e nast pi na podstawie tego orzeczenia.
6. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego j zyka obcego nowo ytnego w dokumentacji
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje si „zwolniony” albo „zwolniona”.
§ 104
1. Uczniowie oraz ich rodzice na pocz tku roku szkolnego s zapoznawani ze szczegóøowymi
warunkami i sposobami oceniania wewn trzszkolnego uczniów oraz wymaganiami
edukacyjnymi niezb dnymi do uzyskania poszczególnych ródrocznych i rocznych ocen
klasyfikacyjnych z obowi zkowych i dodatkowych zaj edukacyjnych, a tak e ródrocznej i
rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
2. Uczniowie oraz ich rodzice informowani s równie o skutkach ustalenia uczniowi nagannej
rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
§ 105
Dokumenty:
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1) szczegóøowe warunki i sposoby oceniania wewn trzszkolnego uczniów z uwzgl dnieniem
specyfiki danego przedmiotu;
2) wymagania edukacyjne niezb dne do uzyskania poszczególnych ródrocznych i rocznych
ocen klasyfikacyjnych;
3) sposoby sprawdzania osi gni edukacyjnych uwzgl dniaj ce specyfik poszczególnych
zaj edukacyjnych obowi zkowych i dodatkowych;
4) warunki i sposób oraz kryteria oceniania zachowania;
5) warunki i tryb uzyskania wy szej ni przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej oraz
rocznej oceny zachowania,
znajduj si -do wgl du rodziców- u wychowawcy klasy oraz na stronie internetowej szkoøy.
§ 106
1. Nauczyciele, nie pó niej ni do 30 wrze nia ka dego roku szkolnego, informuj uczniów oraz
ich rodziców o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezb dnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych
ródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zaj edukacyjnych, wynikaj cych z
realizowanego przez siebie programu nauczania;
2) sposobach sprawdzania osi gni edukacyjnych uczniów;
3) warunkach i trybie otrzymania wy szej ni przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z
zaj edukacyjnych.
2. Wymagania edukacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt. 1, nauczyciele opracowuj pisemnie i
przechowuj w swojej dokumentacji.
2a. Wychowawca klasy otrzymuje od nauczycieli kopi wymaga edukacyjnych i odpowiada za ich
terminowe umieszczenie na stronie internetowej Szkoøy
3. Wychowawca oddziaøu, nie pó niej ni do 15 wrze nia ka dego roku szkolnego, informuje
uczniów oraz ich rodziców o:
1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
2) warunkach i trybie otrzymania wy szej ni przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania.
4. Informacje o wymaganiach edukacyjnych nauczyciele przekazuj uczniom i rodzicom za
po rednictwem strony internetowej Szkoøy.
§ 107
1. Nauczyciele prowadz cy poszczególne zaj cia edukacyjne ustalaj oceny bie ce oraz
ródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowi zkowych i dodatkowych zaj edukacyjnych
wedøug nast puj cej skali:
1) stopie celuj cy, zapisywany jako cel lub 6;
2) stopie bardzo dobry, zapisywany jako bdb lub 5;
3) stopie dobry, zapisywany jako db lub 4;
4) stopie dostateczny, zapisywany jako dst lub 3;
5) stopie dopuszczaj cy, zapisywany jako dop lub 2;
6) stopie niedostateczny, zapisywany jako ndst lub 1.
2. ródroczne, roczne i ko cowe oceny klasyfikacyjne z poszczególnych zaj edukacyjnych oraz
ródroczne, roczne i ko cowe oceny klasyfikacyjne zachowania nauczyciele i wychowawcy
wpisuj do dziennika w peønym brzmieniu.
3. W ocenianiu bie cym i ródrocznym dopuszcza si stosowanie do ocen wymienionych w ust. 1
znaku „+”, oraz znaku „-”.
4. Dopuszcza si notowanie w dzienniku lekcyjnym nieprzygotowania ucznia do lekcji, dopisuj c
w kolumnie oznaczonej skrótem NP. dat zgøoszenia przez ucznia nieprzygotowania.
§ 108
1. Ucze w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:
1) bie ce;
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2.
3.
4.
5.

2) klasyfikacyjne:
a) ródroczne,
b) roczne,
c) ko cowe.
Oceny s jawne dla ucznia i jego rodziców.
Nauczyciel na wniosek ucznia lub jego rodziców ustnie uzasadnia ustalon ocen .
W uzasadnionych przypadkach Dyrektor mo e zobowi za nauczyciela do uzasadnienia
ustalonej oceny w formie pisemnej.
Uzasadniaj c ocen z zaj edukacyjnych nauczyciel odwoøuje si do rozpoznanego poziomu i
post pów w opanowaniu przez ucznia wiadomo ci i umiej tno ci oraz do wymaga
edukacyjnych.
Uzasadniaj c ocen zachowania nauczyciel odwoøuje si do rozpoznanego stopnia
respektowania przez ucznia zasad wspóø ycia spoøecznego, norm etycznych i obowi zków
okre lonych w statucie oraz do kryteriów oceniania zachowania.

§ 109
Do oceniania z religii maj zastosowanie:
1) definicja oceniania;
2) cele oceniania wewn trzszkolnego;
3) skala ocen klasyfikacyjnych rocznych i ko cowych;
4) mo liwo egzaminu klasyfikacyjnego;
5) mo liwo zgøaszania przez ucznia lub rodziców zastrze e dotycz cych trybu ustalania
rocznej oceny klasyfikacyjnej;
6) obowi zek poinformowania ucznia i jego rodziców o przewidywanej rocznej ocenie
klasyfikacyjnej z religii w terminie i w sposób okre lony w Statucie.
1.
2.
3.
4.

§ 110
Ucze otrzymuje promocj do klasy programowo wy szej, je eli ze wszystkich obowi zkowych
zaj edukacyjnych otrzymaø roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne.
Ucze , który nie otrzymaø promocji do klasy programowo wy szej, powtarza klas .
Ucze ko czy szkoø podstawow , je eli w wyniku klasyfikacji ko cowej otrzymaø ze
wszystkich obowi zkowych zaj edukacyjnych pozytywne ko cowe oceny klasyfikacyjne.
Ucze , który nie speøniø warunków, o których mowa w ust. 3, powtarza ostatni klas szkoøy
podstawowej

§ 111
W wyj tkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osi gni ucznia w danym roku
szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, Rada Pedagogiczna mo e postanowi o powtarzaniu klasy
przez ucznia klasy I–III, na wniosek wychowawcy oddziaøu po zasi gni ciu opinii rodziców ucznia
lub na wniosek rodziców ucznia po zasi gni ciu opinii wychowawcy oddziaøu.
§ 112
1. Ucze klasy I-III szkoøy podstawowej otrzymuje w ka dym roku szkolnym promocj do klasy
programowo wy szej.
2. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek
wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców Rada Pedagogiczna mo e postanowi o
promowaniu ucznia klasy I i II szkoøy podstawowej do klasy programowo wy szej równie w
ci gu roku szkolnego, je eli poziom rozwoju i osi gni ucznia rokuje opanowanie w jednym
roku szkolnym tre ci nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.
§ 113
1. Pocz wszy od klasy IV szkoøy podstawowej, ucze , który w wyniku klasyfikacji rocznej
uzyskaø z obowi zkowych zaj edukacyjnych redni rocznych ocen klasyfikacyjnych co
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najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobr roczn ocen klasyfikacyjn zachowania,
otrzymuje promocj do klasy programowo wy szej z wyró nieniem.
2. Uczniowi, który ucz szczaø na dodatkowe zaj cia edukacyjne, do redniej ocen, o której mowa
w ust. 1, wlicza si tak e roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zaj .
3. Ucze ko czy szkoø podstawow z wyró nieniem, je eli w wyniku klasyfikacji ko cowej
uzyskaø z obowi zkowych zaj edukacyjnych redni ko cowych ocen klasyfikacyjnych co
najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobr ko cow ocen klasyfikacyjn zachowania.
4. Uczniowi, który ucz szczaø na dodatkowe zaj cia edukacyjne, do redniej ocen, o której mowa
w ust. 3, wlicza si tak e roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zaj .
§ 114
1. Laureat konkursu przedmiotowego o zasi gu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz
laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymuje z danych zaj
edukacyjnych celuj c roczn ocen klasyfikacyjn za rok szkolny, w którym ten tytuø
otrzymali.
2. Ucze , który tytuø laureata konkursu przedmiotowego o zasi gu wojewódzkim lub
ponadwojewódzkim lub tytuø laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej
uzyskaø po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zaj edukacyjnych, otrzymuje z tych
zaj edukacyjnych celuj c ko cow ocen klasyfikacyjn
§ 115
Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zaj technicznych, plastyki i muzyki nale y w
szczególno ci bra pod uwag wysiøek wkøadany przez ucznia w wywi zywanie si z obowi zków
wynikaj cych ze specyfiki tych zaj , a w przypadku wychowania fizycznego – tak e
systematyczno udziaøu w zaj ciach oraz aktywno ucznia w dziaøaniach na rzecz sportu
szkolnego i kultury fizycznej.
§ 116
1. Oceny bie ce wyra one stopniami szkolnymi, o których mowa w § 107, nauczyciele wpisuj
do dziennika lekcyjnego, u ywaj c oznaczenia cyfrowego.
2. Sposób zapisu ocen w dzienniku lekcyjnym powinien umo liwia odczytanie, za jakie
wiadomo ci lub umiej tno ci ucze otrzymaø ocen oraz jak form sprawdzania wiadomo ci
lub umiej tno ci zastosowaø nauczyciel, a tak e dat postawienia oceny.
§ 117
1. Ocenianie bie ce z zaj
edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz
przekazywanie uczniowi informacji o jego osi gni ciach edukacyjnych pomagaj cych w
uczeniu si poprzez wskazanie, co ucze robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak
powinien dalej si uczy .
2. Sprawdzanie osi gni edukacyjnych ucznia, b d ce podstaw ustalania ocen bie cych w
skali, o której mowa w § 114, odbywa si w nast puj cych formach:
1) wypowiedzi ustne obejmuj ce materiaø nauczania jednej, dwóch lub trzech ostatnich lekcji;
2) wypowiedzi ustne obejmuj ce materiaø nauczania jednego lub wi cej dziaøów
programowych, zapowiadane i przeprowadzane wedøug zasad ustalonych dla sprawdzianów
pisemnych;
3) kartkówki - sprawdziany pisemne trwaj ce nie døu ej ni 15 minut i obejmuj ce materiaø
nauczania z jednej, dwóch lub trzech ostatnich lekcji;
4) pisemne prace klasowe - sprawdziany pisemne, sprawdziany diagnostyczne, sprawdziany
próbne i inne, obejmuj ce materiaø nauczania jednego lub wi cej dziaøów programowych,
trwaj ce do dwóch godzin lekcyjnych;
5) dyktanda;
6) wiczenia i zadania praktyczne;
7) wiczenia i zadania wykonane na lekcji;
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8) prace døugoterminowe i prace projektowe;
9) inne sposoby prezentacji wiadomo ci i umiej tno ci ucznia, wynikaj ce ze specyfiki danych
zaj edukacyjnych.
3. W przypadku zaj edukacyjnych realizowanych jeden raz w tygodniu, liczba ocen bie cych
ustalonych ka demu uczniowi w danym okresie winna wynosi nie mniej ni trzy wystawione z
ró nych form oceniania przy zachowaniu systematyczno ci klasyfikacji.
4. W przypadku zaj edukacyjnych realizowanych wi cej ni jeden raz w tygodniu, liczba ocen
bie cych ustalonych ka demu uczniowi w danym okresie winna wynosi nie mniej ni cztery
wystawione z ró nych form oceniania przy zachowaniu systematyczno ci klasyfikacji.
5. W ocenianiu bie cym w klasach I-III dopuszcza si stosowanie ustalonych w
wewn trzszkolnym regulaminie oceniania znaków i sposobów opisu osi gni edukacyjnych
ucznia.
§ 118
1. O sprawdzianach pisemnych jedno- lub dwugodzinnych, obejmuj cych materiaø z wi cej ni
3 ostatnich godzin lekcyjnych, nauczyciel informuje uczniów i wpisuje informacj do dziennika
co najmniej na tydzie przed planowanym terminem sprawdzianu. Uczniowie mog mie jeden
taki sprawdzian w danym dniu i nie wi cej ni trzy w tygodniu.
1a. Pisemne sprawdziany bie ce, obejmuj ce 1 – 3 godziny lekcyjne i nie przekraczaj ce 15 minut
czasu lekcyjnego, nauczyciel mo e stosowa bez zapowiedzi.
2. Ka da pisemna praca klasowa winna by poprzedzona omówieniem kryteriów oceny.
3. Oceny z pisemnych form sprawdzania osi gni nauczyciel ustala, wpisuje do dziennika
lekcyjnego i podaje uczniom do wiadomo ci:
1) w ci gu 14 dni od daty pisemnej pracy klasowej lub dyktanda albo przedstawienia do oceny
pracy døugoterminowej lub projektowej;
2) w ci gu 7 dni od daty kartkówki.
4. Sprawdzone i ocenione pisemne prace uczniów s przechowywane przez nauczyciela do ko ca
roku szkolnego.
5. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia s udost pniane uczniowi i jego rodzicom do
wgl du.
§ 119
1. W przypadku nieobecno ci ucznia do trzech dni przyst puje on do sprawdzianów i kartkówek
niezwøocznie, w wyznaczonych przez nauczyciela terminach.
2. W razie nieobecno ci døu szej, trwaj cej nie wi cej ni dwa tygodnie, ucze zobowi zany jest
napisa sprawdziany i kartkówki oraz zaliczy obowi zuj cy materiaø w ci gu dwóch tygodni
od powrotu po przerwie do szkoøy.
3. W przypadku nieobecno ci døu szej ni dwa tygodnie, ucze lub jego rodzice ustalaj z
nauczycielem terminy i sposób uzupeønienia zalegøo ci.
§ 120
1. W ocenianiu bie cym w formach okre lonych w § 117 ust. 2 Statutu nauczyciel jest
obowi zany zawsze zawrze wymagania edukacyjne konieczne, podstawowe, rozszerzaj ce i
dopeøniaj ce. Wymagania wykraczaj ce (je li s ) powinny by w tych formach oceniania
wyra nie oznaczone.
2. W ocenianiu bie cym w formach okre lonych w § 117 ust. 2 pkt 3, 4, 6, 7, 9 Statutu
nauczyciel obowi zany jest zawrze wszystkie rodzaje wymaga .
3. Ucze nie mo e otrzyma oceny celuj cej – nawet w przypadku uzyskania odpowiedniej liczby
punktów – je li w jego pracy znajd si bø dy na poziomie wymaga koniecznych,
podstawowych i rozszerzaj cych.
4. Zespoøy przedmiotowe opracowuj regulamin oceniania dla danego przedmiotu, w którym
okre laj wymagania edukacyjne.
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§ 121
Z pracy pisemnej i odpowiedzi ustnej ucze otrzymuje zawsze jedn ocen . Niedopuszczalne jest
wystawienie kilku ocen na podstawie jednej pracy pisemnej lub jednej odpowiedzi ustnej ucznia.
§ 122
Ucze mo e ubiega si o ustalenie dodatkowej oceny bie cej z okre lonego zakresu materiaøu, w
terminie i formie uzgodnionych z nauczycielem. W tym przypadku decyzj co do dodatkowego
sprawdzenia wiadomo ci i umiej tno ci ucznia podejmuje nauczyciel.
§ 123
Bie ca obserwacja postaw i zachowania ucznia jest dokumentowana. Polega na wpisywaniu przez
nauczycieli do dziennika lekcyjnego pozytywnych i negatywnych spostrze e o postawie i
zachowaniu ucznia, z uwzgl dnieniem kryteriów oceny zachowania, oraz udzielonych nagród i kar
statutowych.
§ 124
1. Ucze ma obowi zek by zawsze przygotowanym do lekcji, tzn. ma obowi zek posiada
wyznaczon przez nauczyciela wiedz merytoryczn , zrobione zadanie domowe i mie
potrzebne do pracy na lekcji zeszyty, podr czniki i pomoce.
2. Dopuszcza si mo liwo zgøoszenia przez ucznia, w sytuacjach losowych, nieprzygotowania
do lekcji
1) dwa razy w danym okresie klasyfikacyjnym, gdy ilo godzin danego przedmiotu wynosi
przynajmniej dwie w tygodniu,
2) jeden raz w danym okresie klasyfikacyjnym w przypadku jednej godziny w tygodniu
przeznaczonej na dany przedmiot.
3. Nieprzygotowanie obejmuje brak wiedzy merytorycznej, podr cznika, zeszytu wicze lub
potrzebnych do pracy na lekcji pomocy
4. Zgøoszenie ka dego kolejnego nieprzygotowania skutkuje wpisaniem oceny niedostatecznej.
5. Respektowane s tylko nieprzygotowania zgøoszone przed lekcj , na pi mie ø cznie dla
wszystkich zainteresowanych uczniów, przez dy urnego klasy.
§ 125
Informacj o post pach i trudno ciach w nauce i zachowaniu oraz bie ce, okresowe, roczne oceny
osi gni edukacyjnych uczniów nauczyciele i wychowawcy przekazuj rodzicom w nast puj cych
formach:
1) wpis do zeszytu przedmiotowego ucznia w celu przedstawienia rodzicom do podpisu;
2) wykaz ocen z poszczególnych przedmiotów sporz dzany przez wychowawc
i przekazywany rodzicom, podczas ródokresowych i okresowych spotka informacyjnych;
3) wykaz ocen z poszczególnych przedmiotów sporz dzany przez wychowawc
i przekazywany rodzicom za po rednictwem ucznia;
4) ustnie – podczas indywidualnie uzgodnionego spotkania wychowawcy lub nauczyciela
z rodzicami ucznia lub w czasie cotygodniowego dy uru dla rodziców;
5) telefonicznie – w przypadku nieobecno ci rodziców na zebraniu z wychowawc ;
6) listem poleconym;
7) poprzez dziennik elektroniczny; ten sposób przekazania informacji przyjmuje si jako
skuteczne powiadomienie rodziców ucznia.
§ 126
Fakt przekazania informacji rodzicom nauczyciel dokumentuje w nast puj cy sposób:
1) w przypadkach, o których mowa w § 125 pkt 2, 4, 5 Statutu – stosowna adnotacja
w dzienniku;
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2) w przypadku, o którym mowa w § 125 pkt 3 Statutu – pisemna, zwrotna informacja od
rodziców o przyj ciu informacji na pi mie lub w dzienniku, w korespondencji z
nauczycielem;
3) w przypadku, o którym mowa w § 125 pkt 6 – dowód nadania listu.
§ 127
1. ródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowi zkowych i dodatkowych zaj edukacyjnych
ustalaj nauczyciele prowadz cy te zaj cia.
2. ródroczn i roczn cen zachowania ustala wychowawca klasy, po zasi gni ciu opinii
nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
§ 128
1. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osi gni edukacyjnych ucznia obowi zkowych i
dodatkowych zaj edukacyjnych oraz zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz
ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zaj
i rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania, wedøug skali okre lonej w § 107 oraz § 96.
2. Klasyfikacja roczna w klasach I - III polega na rocznym podsumowaniu osi gni edukacyjnych
ucznia oraz jego zachowania i ustaleniu jednej opisowej oceny klasyfikacyjnej z zaj
edukacyjnych i opisowej oceny zachowania.
§ 129
1. Na klasyfikacj ko cow skøadaj si :
1) roczne oceny klasyfikacyjne z zaj edukacyjnych, ustalone w klasie ósmej;
2) roczne oceny klasyfikacyjne z zaj edukacyjnych, których realizacja zako czyøa si w
klasach programowo ni szych;
3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie ósmej.
2. Klasyfikacji ko cowej dokonuje si w klasie ósmej.
§ 130
edukacyjnych nie maj

1. Oceny klasyfikacyjne z zaj
wpøywu na ocen klasyfikacyjn
zachowania.
2. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpøywu na:
1) oceny klasyfikacyjne z zaj edukacyjnych;
2) promocj do klasy programowo wy szej lub uko czenie szkoøy.
3. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zaj edukacyjnych nie ma wpøywu na promocj
do klasy programowo wy szej ani na uko czenie szkoøy.
4. Je eli w wyniku klasyfikacji ródrocznej stwierdzono, e poziom osi gni edukacyjnych
ucznia uniemo liwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wy szej, szkoøa, w
miar mo liwo ci, stwarza uczniowi szans uzupeønienia braków.
§ 131
1. Klasyfikacj ródroczn uczniów przeprowadza si raz w ci gu roku szkolnego w styczniu.
2. Dokøadn dat klasyfikacji ródrocznej, rocznej i ko cowej ustala Dyrektor na pocz tku
ka dego roku szkolnego, po konsultacji z Rad Pedagogiczn , i podaje uczniom oraz rodzicom
do 30 wrze nia danego roku szkolnego.
§ 132
Klasyfikacja ródroczna w ksztaøceniu zintegrowanym polega na okresowym podsumowaniu
osi gni
edukacyjnych ucznia oraz jego zachowania i ustaleniu jednej opisowej oceny
klasyfikacyjnej z zaj edukacyjnych i opisowej oceny zachowania.
§ 133
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1. Nie pó niej ni na miesi c przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej
nauczyciele prowadz cy poszczególne zaj cia edukacyjne oraz wychowawca klasy s
zobowi zani poinformowa ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych lub
ko cowych niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych i przewidywanej rocznej lub ko cowej
ocenie klasyfikacyjnej zachowania ni szej ni poprawna, w formach okre lonych w § 125.
2. Sposób dokumentowania przekazania informacji okre lony jest w § 126.
§ 134
1. Nie pó niej ni na dziesi dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej
nauczyciele prowadz cy poszczególne zaj cia edukacyjne oraz wychowawca klasy s
zobowi zani poinformowa ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych i
ko cowych ocenach klasyfikacyjnych i przewidywanej rocznej i ko cowej ocenie
klasyfikacyjnej zachowania poprzez dziennik elektroniczny.
§ 135
1. Ucze nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecno ci mo e zdawa egzamin
klasyfikacyjny za zgod Rady Pedagogicznej.
2. Egzamin klasyfikacyjny odbywa si zgodnie z obowi zuj cymi przepisami.
§ 136
Ucze niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecno ci przyst puje do egzaminu
klasyfikacyjnego na zasadach okre lonych w odr bnych przepisach.
§ 137
1. Ucze , który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskaø ocen niedostateczn z jednych albo dwóch
obowi zkowych zaj
edukacyjnych, mo e zdawa egzamin poprawkowy na zasadach
okre lonych w odr bnych przepisach.
2. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powoøana przez Dyrektora Szkoøy.
3. Egzamin poprawkowy przeprowadza si w formie pisemnej i ustnej.
4. Egzamin poprawkowy przeprowadza si w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin egzaminu
poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoøy do dnia zako czenia rocznych zaj dydaktycznowychowawczych.
5. Ucze , który z przyczyn usprawiedliwionych nie przyst piø do egzaminu poprawkowego w
wyznaczonym terminie, mo e przyst pi do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym
przez Dyrektora Szkoøy, nie pó niej ni do ko ca wrze nia.
6. Szczegóøowe zasady przeprowadzania egzaminu poprawkowego okre la rozporz dzenie.
7. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna, z
zastrze eniem § 144.
8. Ucze , który nie zdaø egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo
wy szej i powtarza klas .
§ 138
Ucze , który nie zdaø egzaminu poprawkowego z jednych obowi zkowych zaj edukacyjnych jeden raz w ci gu danego etapu edukacyjnego - mo e by promowany decyzj Rady Pedagogicznej
do klasy programowo wy szej, je li zaj cia te, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, s w niej
realizowane.
§ 139
Ucze mo e ubiega si o ustalenie wy szych ni przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych
z obowi zkowych i dodatkowych zaj edukacyjnych oraz rocznej oceny zachowania, je li:
1) nie miaø porównywalnej z innymi uczniami mo liwo ci zaprezentowania swoich osi gni
z powodu usprawiedliwionej nieobecno ci na zaj ciach przekraczaj cej ¼ rocznego
wymiaru godzin;
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2) nie miaø porównywalnej z innymi uczniami mo liwo ci zaprezentowania swoich osi gni
z przyczyn le cych po stronie Szkoøy;
3) jego oceny bie ce w drugiej cz ci okresu oraz stosunek do obowi zków szkolnych
wskazuj na wyra ny post p osi gni .
§ 140
Ucze (lub jego rodzice), o którym mowa w § 139 Statutu, w ci gu trzech dni od uzyskania
informacji o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zaj edukacyjnych lub zachowania
zgøasza wychowawcy na pi mie pro b o ustalenie oceny wy szej, ni przewidywana.
§ 141
W przypadku podj cia przez nauczyciela decyzji odmownej, ucze lub jego rodzice mog zwróci
si na pi mie do Dyrektora Szkoøy z pro b o zbadanie zasadno ci ustalenia dla ucznia oceny
klasyfikacyjnej z zaj edukacyjnych lub zachowania, wy szej ni przewidywana.
§ 142
1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami,
Dyrektor mo e zadecydowa o sprawdzianie wiadomo ci i umiej tno ci (zwanym dalej
sprawdzianem), w wyniku którego zostanie ustalona ocena klasyfikacyjna z zaj
edukacyjnych.
2. Sprawdzian odbywa si w terminie uzgodnionym z uczniem i jego rodzicami, nie pó niej
jednak ni dzie przed zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.
3. Sprawdzian skøada si z cz ci pisemnej i ustnej.
4. Sprawdzian przeprowadza komisja powoøana przez Dyrektora Szkoøy.
5. W skøad komisji nadzoruj cej sprawdzian wchodzi Dyrektor Szkoøy lub jego zast pca jako
przewodnicz cy komisji i dwóch nauczycieli ucz cych danych zaj edukacyjnych.
§ 143
Ustalona w wyniku sprawdzianu, o którym mowa w §142, ocena klasyfikacyjna nie mo e by
ni sza ni przewidywana i mo e by zmieniona jedynie w przypadku egzaminu poprawkowego.
§ 144
Ucze lub jego rodzice mog zgøosi zastrze enia do Dyrektora Szkoøy, je eli uznaj , e roczna
ocena klasyfikacyjna z zaj edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostaøy
ustalone niezgodnie z przepisami dotycz cymi trybu ustalania tych ocen, nie pó niej jednak ni w
terminie 2 dni roboczych od dnia zako czenia rocznych zaj dydaktyczno-wychowawczych
§ 145
1. W przypadku stwierdzenia, e roczna ocena klasyfikacyjna z zaj edukacyjnych lub roczna
ocena klasyfikacyjna zachowania zostaøa ustalona niezgodnie z przepisami dotycz cymi trybu
ustalania tych ocen, Dyrektor Szkoøy powoøuje, w terminie do 5 dni od dnia zgøoszenia
zastrze e , komisj , która:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zaj
edukacyjnych - przeprowadza
sprawdzian wiadomo ci i umiej tno ci ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala
roczn ocen klasyfikacyjn z danych zaj edukacyjnych;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczn ocen klasyfikacyjn
zachowania w drodze gøosowania zwykø wi kszo ci gøosów; w przypadku równej liczby
gøosów decyduje gøos przewodnicz cego komisji.
3) Oceny ustalone w trybie ust. 1 pkt 2 i 3 nie mog by ni sze ni ustalone w klasyfikacji
rocznej.
2. Tryb powoøania komisji i jej skøad oraz termin przeprowadzenia sprawdzianu okre la
rozporz dzenie.
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Rozdziaø 11
Sposób uzyskania rodków finansowych na dziaøalno

szkoøy

§ 146
Bud et Szkoøy stanowi : dotacje z jednostki samorz du terytorialnego, dobrowolne opøaty
rodziców, rodki organu prowadz cego i inne. Dotacje pa stwowe oraz dobrowolne opøaty
rodziców podlegaj rozliczeniu.
§ 147
W zakresie gospodarki finansowej Dyrektor Szkoøy podlega nadzorowi organu prowadz cego oraz
kontroli organu dotuj cego.
Rozdziaø 12
Zasady przyjmowania uczniów do szkoøy
§ 148
Szkoøa nie ma ustalonego obwodu.
§ 149
1. Szkoøa prowadzi rekrutacj uczniów w oparciu o zasad powszechnej dost pno ci.
2. Rodzice i uczniowie, poprzez dobrowolny wybór szkoøy katolickiej, akceptuj ksztaøcenie i
wychowanie w duchu doktryny Ko cioøa katolickiego.
§ 150
1. W przypadku, gdy liczba kandydatów do klasy pierwszej przewy sza liczb dost pnych miejsc,
uczniów przyjmuje si w oparciu o zatwierdzon przez Rad Pedagogiczn procedur
rekrutacyjn .
2. Na procedur rekrutacyjn skøadaj si :
1) rozmowa z uczniem i jego rodzicami;
2) analiza dokumentacji ucznia z poprzedniego etapu edukacyjnego lub z poprzedniej szkoøy
pod k tem ocen zachowania i ocen z poszczególnych przedmiotów nauczania;
3) opinia wychowawcy, katechety lub proboszcza (brak opinii nie przes dza o nieprzyj ciu do
szkoøy).
3. W post powaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do klasy pierwszej uwzgl dnia si nast puj ce
kryteria:
a.poziom dojrzaøo ci szkolnej ustalony na podstawie zaj rekrutacyjnych oraz informacji
sporz dzonej przez przedszkole lub oddziaø przedszkolny, w którym dziecko odbyøo roczne
przygotowanie przedszkolne,
b.wynik rozmowy z rodzicami,
c.pierwsze stwo przyj cia – dzieci, których rodze stwo ucz szcza do Szkoøy oraz dzieci
pracowników Szkoøy, po speønieniu pozostaøych warunków rekrutacji.

§ 151
O przyj ciu do szkoøy decyduje Dyrektor Szkoøy w oparciu o wynik procedury rekrutacyjnej.
Rozdziaø 13
Postanowienia ko cowe
§ 152
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Pierwszy Statut nadaje organ prowadz cy Szkoø . Nowelizowanie Statutu to zadanie Rady
Pedagogicznej.
§ 153
Prowadzenie Szkoøy jest dziaøalno ci o wiatowo-wychowawcz
stanowi dziaøalno ci gospodarczej organu prowadz cego.

w rozumieniu ustawy i nie

§ 154
Za zezwoleniem Maøopolskiego Kuratora O wiaty Szkoøa posiada:
1) pa stwow piecz okr gø du
i maø z wizerunkiem orøa i z napisem w otoku:
Publiczna Katolicka Szkoøa Podstawowa im. w. Rity w Krakowie;
2) Piecz podøu n o tre ci:
Publiczna Katolicka Szkoøa Podstawowa
im. w. Rity w Krakowie
ul. Wincentego Pola 4, 31-532 Kraków
Tel. 12 428 28 10
§ 155
Szkoøa prowadzi i przechowuje dokumentacj przebiegu nauczania zgodnie z odr bnymi
przepisami.
§ 156
Akt oddania si dzieci w opiek Naj wi tszemu Sercu Pana Jezusa:
Kochany Panie Jezu,
Tobie ofiaruj moje serce.
Nie jest ono wielkie,
ale bardzo pragnie
Ciebie kocha ze wszystkich swoich siø.
Wi c we je, Jezu.
Spraw, aby byøo dobre,
wolne od grzechu
i coraz bardziej podobne
do Twojego wielkiego wi tego Serca,
którym ogarniasz caøy wiat. Amen.

Statut obowi zuje od dnia 1 wrze nia 2017r.

Statut nadaje szkole organ prowadz cy
Caritas Archidiecezji Krakowskiej
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