STAT UT
PUBLICZNEJ OŚMIOLETNIEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23
– SZKOŁY RADOŚCI
W SOSNOWCU

Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 29.11.2018 i zaopiniowany pozytywnie
przez Radę Rodziców w dniu 27.11.2018.

Podstawy prawne statutu:
1. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483).
2. Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada
1989 r. (Dz. U. Nr 120 z 1991 r. poz. 526);
3. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r.
poz. 2156 ze zm. Dz. U. z 2016 poz. 1943 z poźn. zm.)
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 poz.59).
5. Przepisy wprowadzające Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 poz.60).
6. Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów szkół
i placówek (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 ze zm.).
7. Rozporządzenie MEN z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych statutów szkół
i placówek (Dz. U. poz.703).
8. Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania
w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 204 ze zmianą z dniu 11 lutego 2014 r.
Dz. U. z 2014 r., poz. 251).
9. Rozporządzenie MEN z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
(Dz. U. z 2016 r. poz.1336).
10. Rozporządzenie MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
(Dz. U. poz.649).
11. Rozporządzenie MEN z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie warunków i sposobu
wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających
podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących
do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem
regionalnym. (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 243).
12. Rozporządzenie MEN z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów
państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1083).
13. Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sposobu prowadzenia przez publiczne
przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności
wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1170).
14. Rozporządzenie MEN z 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz
zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego
i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz
metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia
ogólnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 395).
15. Rozporządzenie MEN z dnia 25 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach
(Dz. U. z 2014 r., poz. 478).
16. Rozporządzenie MEN z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków
przechodzenia ucznia z jednego typu szkoły do innego typu szkoły publicznej
(Dz. U. z 2015 r., poz. 24).
17. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2015 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki,
materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. (Dz. U. 2015 poz.452).
18. Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1270).
19. Rozporządzenie MEN z dnia 6 sierpnia 2015 r. w wymagań wobec szkół (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 1214).
20. Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie sposobu realizacji wychowania
dla bezpieczeństwa (Dz. U. z 2009 r. Nr 168).
21. Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. z 2014
r., po. 498).
22. Ustawa z dnia 6 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego
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i o wolontariacie (Dz. U. 2018 poz. 1365).
23. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2013 r., poz. 907z ostatnią zmianą z 29 sierpnia 2014 r. – Dz. U. z 2014 r., poz.
1232).
24. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2016 r., poz. 922).
25. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.,
poz. 885 z ostatnimi zmianami w 2014 r – Dz. U. z 2014 r., poz. 379 i 911).
26. Rozporządzenie MEN z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
(Dz. U. z 2016 r. poz.896).
27. Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego
rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1157).
28. Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie warunków oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015
r., poz. 843).
29. Rozporządzenie MEN z dnia 15 października 2012 r. w sprawie warunków tworzenia,
organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa
sportowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1129).
30. Rozporządzenie MEN z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,
niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2015
r. poz. 1113.
31. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach
i placówkach (Dz. U. z 2013 r. poz. 532).
32. Rozporządzenie MENiS z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu
organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki
(Dz. U. z 2001 r. Nr 135, poz. 1516 ze zm. w 2014 r. , poz. 1150).
33. Rozporządzenie MEN z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69).
34. Rozporządzenie MEN z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji
dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 139, poz.
1131). 35. Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez
publiczne szkoły i placówki (Dz. U. z 2011 r. Nr 176, poz. 1051).
35. Rozporządzenie MEN z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania
zezwoleń na indywidualny tok lub program nauki (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 28).
36. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form
działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych
uzależnieniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 26, poz. 226).
37. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887).
38. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r.
Nr 180, poz. 1493)
39. Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia
w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej,
informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 2015 r., poz.
1250)
40. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity:
Dz. U. z 2015 r. poz. 583).
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41. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267).
42. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r.,
poz. 191).
43. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1943 z późn. zm.).
44. Rozporządzenie MEN z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie podstawowych warunków
niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych oraz programów nauczania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 23).
45. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r.,
poz. 167).
46. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2016 r., poz. 902).
47. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa
zawodowego (Dz. U. poz. 1675).
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DZIAŁ I
Rozdział 1
Informacje ogólne o Szkole
§ 1.
1. Nazwa szkoły brzmi:
Szkoła Podstawowa nr 23 – Szkoła Radości.
2. Siedziba szkoły mieści się w Sosnowcu, przy ul. Władysława Jagiełły 3.
3. Szkoła jest placówką publiczną:
1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania;
2) przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje, określone w odrębnych przepisach;
4) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego,
a także ustalone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zasady oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.
4. W celu kształcenia młodzieży uzdolnionej mogą być tworzone klasy o rozszerzonym programie
wychowania fizycznego lub rozszerzonych programach przedmiotowych.
5. W celu równania startu w Unii Europejskiej w szkole mogą funkcjonować klasy z nauką dwóch
języków obcych.
6. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną dotyczącą kształcenia,
wychowania i opieki, stosownie do potrzeb psychofizycznych uczniów oraz możliwości bazowych,
kadrowych i finansowych szkoły, na zasadach i warunkach określonych odrębnymi przepisami,
zajęcia dodatkowe i nadobowiązkowe.
7. Szkoła organizuje naukę religii i/lub etyki na życzenie rodziców uczniów.
8. Szkoła prowadzi rekrutację uczniów zgodnie z zasadą powszechnej dostępności. Szczegółowe
zasady rekrutacji określa odrębna procedura.
9. Cykl kształcenia prowadzony w oddziałach ogólnodostępnych trwa 8 lat.
10. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Sosnowiec.
11. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.
12. Szkoła jest jednostką budżetową.
13. W celu zwiększenia bezpieczeństwa uczniów i pracowników w szkole prowadzony jest
elektroniczny monitoring wizyjny:
1) kamery monitoringu wizyjnego mogą być umieszczone na zewnątrz i wewnątrz budynku
szkolnego,
2) monitoring prowadzony jest nieprzerwanie przez całą dobę,
3) zapis ze wszystkich kamer przechowywany jest na twardym dysku rejestratora przez 30 dni,
odczytu zapisu rejestratora dokonuje Dyrektor Szkoły lub osoba przez niego upoważniona,
4) nagrania zapisane w rejestratorze mogą być użyte wyłącznie w celu wyjaśnienia wykroczeń
przeciwko uczniom, pracownikom, innym osobom przebywającym na terenie szkoły
lub mieniu szkolnemu.
14. Szkoła używa pieczęci:
1) podłużnej o treści:
Szkoła Podstawowa nr 23 – Szkoła Radości
41-219 Sosnowiec, ul. Władysława Jagiełły 3
tel. /0-32/ 263 23 71
Regon 000738728
NIP 644-29-96-436
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2) okrągłej dużej o treści:
Szkoła Podstawowa nr 23 - Szkoła Radości
w Sosnowcu
3) okrągłej małej o treści:
Szkoła Podstawowa nr 23
w Sosnowcu
15. Szkoła używa logo:

Rozdział 2
Misja szkoły, model absolwenta
§ 2.
1. Misja szkoły
,,W naszej szkole każdy jest ważny, czuje się bezpieczny i ma możliwość rozwoju własnych
zainteresowań”
Każdego dnia wspólnie pracujemy na sukces naszych uczniów i zadowolenie rodziców,
a wskaźnikiem tego jest ich satysfakcja i prestiż naszej szkoły w środowisku. Priorytetem w naszej
szkole jest wysoka efektywność kształcenia, przygotowanie do dalszej edukacji, zapewnienie
warunków bezpiecznego i wszechstronnego rozwoju każdego ucznia.
2. Wizja Szkoły Podstawowej nr 23
Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości
do Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym
otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Poprzez nasze działania chcemy zapewnić każdemu
uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków
rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji,
sprawiedliwości i wolności. Pracujemy, jako zespół, szanując i wspierając się nawzajem. Uczymy
kreatywności, z jednoczesnym naciskiem na odpowiedzialność za własne decyzje. Jesteśmy otwarci
na świat i zmiany w nim zachodzące, chętni do czerpania z jego dorobku naukowego i kulturowego.
Kształcimy swoich wychowanków w oparciu o szacunek do drugiego człowieka i poszanowanie
systemu wartości. Każdy uczeń w naszej szkole osiąga sukces na miarę swoich możliwości.
Kształtujemy w uczniach wrażliwość na dobro, prawdę i piękno. Najwyższym dobrem jest dla nas
uczeń:
1) pragniemy wspierać rodziców w dziedzinie wychowania, chcemy, aby nasza szkoła była
bezpieczna i przyjazna dziecku;
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2) wspieramy wszechstronny rozwój osobowy dziecka w wymiarach: intelektualnym,
emocjonalnym, społecznym i zdrowotnym;
3) chcemy wychować człowieka zdolnego do miłości, umiejącego żyć z innymi i dla innych,
mądrego, prawego i odpowiedzialnego, człowieka szanującego godność własną i cudzą;
4) zależy nam również na tym, aby nasi wychowankowie byli przygotowani do dorosłego
życia;
5) budujemy strukturę naszej szkoły opartą na zgodnym współistnieniu i współpracy trzech
stanów: nauczycieli, uczniów i rodziców.
3. Sylwetka absolwenta
Absolwent Szkoły Podstawowej nr 23 w Sosnowcu jest Polakiem umiejącym żyć godnie i poruszać
się w otaczającym Go świecie oraz:
1. planuje i organizuje własne uczenie się, jest systematyczny i twórczy;
2. wykorzystuje wiedzę i umiejętności do osiągania sukcesu na miarę swoich możliwości
i zgodnie ze swoimi zainteresowaniami;
3. ma utrwalone nawyki czytelnicze, potrafi korzystać ze zbiorów bibliotecznych;
4. potrafi korzystać z różnych źródeł informacji, posługuje się nowoczesną technologią;
5. zna i szanuje tradycje narodowe, rodzinne i religijne, uznaje potrzebę
ich kultywowania;
6. zna swój region, poznaje kraj i Europę, ceni pokój i sprawiedliwość;
7. dostrzega piękno przyrody, jest wrażliwy, ciekawy świata;
8. zna zasady właściwego zachowania, jest kulturalny, taktowny używa zwrotów
grzecznościowych, z szacunkiem odnosi się do osób starszych;
9. łatwo nawiązuje kontakty z innymi ludźmi, w grupie potrafi działać zgodnie
z obowiązującymi w niej zasadami;
10. współdziała w grupie i bezkonfliktowo rozwiązuje problemy nie uciekając się do agresji
i przemocy, jest tolerancyjny;
11. radzi sobie z własnymi emocjami i sytuacjami trudnymi;
12. jest odpowiedzialny i gotów ponosić konsekwencje swoich czynów;
13. zachowuje się bezpiecznie, zna i przestrzega zasad bezpieczeństwa;
14. dba o zdrowie i higienę osobistą;
15. zna zagrożenia związane z życiem w swoim środowisku i jest odpowiedzialny za nie;
16. aktywnie angażuje się w życie szkoły i środowiska lokalnego;
17. zna ideę wolontariatu i realizuje ją.

DZIAŁ II
Rozdział 1
Cele i zadania szkoły
§ 3.
1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, a w szczególności określone
w ustawie Prawo oświatowe, Karcie Nauczyciela, uwzględniając treści zawarte w Programie
wychowawczo – profilaktycznym szkoły, dostosowanym do potrzeb rozwojowych uczniów oraz
potrzeb danego środowiska.
2. Cele szkoły:
1) zapewnienie uczniom warunków umożliwiających pełny rozwój umysłowy, moralny,
emocjonalny i fizyczny w zgodzie z ich indywidualnymi potrzebami rozwojowymi
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i edukacyjnymi oraz predyspozycjami, możliwościami psychofizycznymi w warunkach
poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej;
2) wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności,
altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania
i budowanie relacji społecznych, sprzyjających ich bezpiecznemu rozwojowi (rodzina,
przyjaciele);
3) wprowadzenie uczniów w świat kultury, sztuki i nauki wybranych dyscyplin na poziomie
umożliwiającym dalsze kształcenie, zapewnienie uczniom warunków umożliwiających zdobycie
wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły oraz złożenia
egzaminów końcowych;
4) wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej
i etnicznej;
5) formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych
osób;
6) rozwijanie kompetencji takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;
7) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania
i wnioskowania;
8) ukazywanie wartości wiedzy, jako podstawy do rozwoju umiejętności;
9) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;
10) wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które
pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;
11) wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej
edukacji;
12) stworzenie uczniom warunków umożliwiających rozwój ich talentów i zainteresowań
społecznych, artystycznych oraz sportowych;
13) wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie
i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej;
14) kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym
oraz odpowiedzialności za zbiorowość;
15) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności
przygotowania własnego warsztatu pracy;
16) ukierunkowanie ucznia ku wartościom;
17) kształtowanie kompetencji kluczowych niezbędnych dla potrzeb samorealizacji i rozwoju
osobistego, aktywnego obywatelstwa, integracji społecznej oraz zatrudnienia:
a) porozumiewanie się w języku ojczystym;
b) porozumiewanie się w językach obcych;
c) kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne;
d) kompetencje informatyczne;
e) umiejętność uczenia się;
f) kompetencje społeczne i obywatelskie; inicjatywność i przedsiębiorczość;
g) świadomość i ekspresja kulturalna.
3. Zadania szkoły:
1)
zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole
oraz zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez szkołę;
2)
kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój
umysłowy, emocjonalny i fizyczny uczniów w warunkach poszanowania ich godności
osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej;
3)
realizacja podstaw programowych kształcenia ogólnego z zachowaniem zalecanych
form i sposobów jej realizacji, a także wykształcenie u uczniów poniższych umiejętności:
a)
sprawne komunikowanie się w języku polskim oraz w językach obcych
nowożytnych,
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b)
sprawne wykorzystywanie narzędzi matematyki w życiu codziennym, a także
kształcenie myślenia matematycznego,
c)
poszukiwanie, porządkowanie, krytyczna analiza oraz wykorzystanie informacji
z różnych źródeł,
d)
kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin ze świadomym
wykorzystaniem metod i narzędzi wywodzących się z informatyki, w tym programowanie,
e)
rozwiązywanie problemów, również z wykorzystaniem technik mediacyjnych,
f)
praca w zespole i społeczna aktywność,
g)
aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły, środowiska lokalnego oraz kraju.
4)
rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych uczniów, wykorzystywanie wyników diagnoz w procesie
uczenia i nauczania, troska o zapewnienie równych szans;
5) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno–pedagogicznej, dostosowanie treści, metod
i organizacji nauczania zgodnie z ich potrzebami i zaleceniami;
6) organizowanie procesu dydaktyczno–wychowawczego z zachowaniem szeroko pojętych
zasad bezpieczeństwa uczniów i wszystkich pracowników szkoły;
7)
wspomaganie wychowawczej roli rodziców, udzielanie wsparcia rodzicom dziecka
potrzebującego pomocy psychologiczno–pedagogicznej;
8)
wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
9)
umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,
językowej i religijnej;
10)
zapewnienie, w miarę posiadanych środków, opieki i pomocy materialnej uczniom
pozostających w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;
11)
sprawowanie opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie
realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym
czasie;
12)
wprowadzenie uczniów w świat literatury, ugruntowanie ich zainteresowań
czytelniczych oraz wyposażenie w kompetencje czytelnicze potrzebne do krytycznego
odbioru utworów literackich i innych tekstów kultury;
13)
podejmowanie działań związanych z uczeniem patriotyzmu, upamiętnianie miejsc,
postaci i wydarzeń ważnych dla pamięci narodowej;
14)
kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów, w tym wdrożenie ich do zachowań
higienicznych, bezpiecznych dla zdrowia własnego i innych osób;
15)
ugruntowanie wiedzy z zakresu prawidłowego odżywiania się, korzyści płynących
z aktywności fizycznej i stosowania profilaktyki;
16)
zapewnienie opieki uczniom poprzez zorganizowanie świetlicy szkolnej;
17)
zorganizowanie stołówki szkolnej;
18)
współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m.in.: instytucjami pożytku
publicznego (kino, teatr), rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego
w szkole;
19)
kształtowanie i rozwijanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi
indywidualnemu i społecznemu, takich, jak uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność,
wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, kultura osobista,
kreatywność, przedsiębiorczość, gotowość do uczestnictwa w kulturze;
20)
przygotowanie i zachęcanie uczniów do podejmowania inicjatyw i pracy zespołowej
oraz działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego, w tym do angażowania się
w wolontariat;
21)
kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej,
a także postaw poszanowania dla kultur, tradycji Europy i świata;
22)
upowszechnianie wśród uczniów wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie
właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska;
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23)
zapobieganie wszelkiej dyskryminacji;
24)
stworzenie warunków do nabywania przez uczniów umiejętności wyszukiwania,
porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii
informacyjno - komunikacyjnej na zajęciach z różnych przedmiotów;
25)
prowadzenie edukacji w celu przygotowania uczniów do właściwego odbioru
i wykorzystania mediów, dokonywania świadomych i odpowiedzialnych wyborów w trakcie
korzystania z zasobów dostępnych w Internecie;
26)
umożliwianie pełnego rozwoju osobowości uczniów poprzez czytelnictwo książek
i czasopism w bibliotece szkolnej, udział w spektaklach teatralnych, seansach filmowych,
a zainteresowań sportowych poprzez uczestnictwo w różnorodnych zajęciach prowadzonych
w sali gimnastycznej lub innych obiektach sportowych;
27)
przygotowanie uczniów do wyboru kierunku kształcenia i zawodu;
28)
egzekwowanie obowiązku szkolnego w trybie przepisów o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji;
29)
dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, zgodnie
z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej i archiwizacji.
4. Cele i zadania szkoły realizują nauczyciele wraz z uczniami na zajęciach lekcyjnych,
sportowych, zajęciach pozalekcyjnych i w działalności pozaszkolnej.
Rozdział 2
Sposoby realizacji zadań szkoły
§ 4.
1. Praca wychowawczo-dydaktyczna w szkole prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę
programową kształcenia ogólnego dla poszczególnych etapów edukacyjnych, zgodnie z przyjętymi
programami nauczania dla każdej edukacji przedmiotowej, szkolnym zestawem podręczników
i planów nauczania, określonych właściwymi przepisami, a także poprzez naukę przedmiotów
dodatkowych, naukę wg szkolnych programów przedmiotowo-wychowawczych, kształcenie
specjalne, udział młodzieży w zajęciach wyrównawczych, zajęciach pozalekcyjnych, wycieczkach
edukacyjnych, seansach filmowych, spektaklach teatralnych, koncertach, spotkaniach z wybitnymi
ludźmi oraz poprzez współpracę ze szkołami europejskimi.
2. Szkoła, organizując edukację dzieci, uwzględnia zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania,
optymalnych warunków rozwoju ucznia, zasady bezpieczeństwa oraz zasady promocji i ochrony
zdrowia.
3. Realizacja celów i zadań szkoły następuje poprzez:
1)
integrację nauczanej wiedzy;
2)
naukę języka obcego oraz informatyki od klasy pierwszej;
3)
prowadzenie lekcji religii i/lub etyki;
4)
prowadzenie kół zainteresowań i kół przedmiotowych;
5)
wspieranie ucznia w przygotowaniach do konkursów przedmiotowych i zawodów
sportowych;
6)
prowadzenie
zajęć
dydaktyczno-wychowawczych,
zajęć
korekcyjnych,
kompensacyjno-wyrównawczych, logopedycznych;
7)
umożliwianie uczniom realizacji indywidualnego programu nauki lub toku nauki,
zgodnie z odrębnymi przepisami;
8)
dostosowanie wymagań edukacyjnych, metod, form pracy i tempa pracy
do możliwości i potrzeb ucznia;
9)
indywidualizację procesu nauczania;
10)
sprawowanie indywidualnej opieki wychowawczej, pedagogiczno-psychologicznej:
a)
nad uczniami szczególnie uzdolnionymi,
b)
nad uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
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11)
organizowanie w porozumieniu z organem prowadzącym nauczania indywidualnego
i kształcenia specjalnego na podstawie orzeczenia o potrzebie takiej formy edukacji;
12)
prowadzenie zajęć wychowania do życia w rodzinie;
13)
prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego;
14)
opiekę nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu
warunków rodzinnych i losowych;
15)
oddziaływanie wychowawcze według opracowanego programu wychowawczo
-profilaktycznego szkoły, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze
wychowawczym, dostosowanego do wieku i potrzeb uczniów;
16)
organizację dyżurów nauczycieli w szkole oraz na posesji szkolnej zgodnie
z wewnętrzną procedurą;
17)
zapewnianie bezpieczeństwa poprzez sprawne działanie monitoringu na terenie
szkoły;
18)
pracę pedagoga szkolnego wspomaganą badaniami i zaleceniami poradni
psychologiczno-pedagogicznej, współpracą z Sądem Rodzinnym, Komisariatem Policji,
Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
4. W realizacji zadań szkoła respektuje zobowiązania wynikające w szczególności z: Powszechnej
Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ, Konwencji o Prawach Dziecka.
Rozdział 3
Zadania opiekuńcze
§ 5.
1. Szkoła realizuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych
z uwzględnieniem obowiązujących w Szkole ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny,
a w szczególności:
1) zapewnia uczniom (oraz pracownikom) bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki
w czasie pobytu w szkole, jak również podczas zajęć obowiązkowych i nieobowiązkowych
organizowanych przez Szkołę poza jej terenem;
2) zapewnia dożywianie w formie obiadów w stołówce szkolnej;
3) organizuje zajęcia obowiązkowe, nieobowiązkowe, pozalekcyjne zgodne z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami, za przestrzeganie których odpowiedzialny jest nauczyciel
organizujący i przeprowadzający zajęcia;
4) umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej
i religijnej, a w szczególności wpajanie zasad poszanowania dla polskiego dziedzictwa
kulturowego przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata;
5) zapewnia zgodnie z obowiązującymi przepisami opiekę nad uczniami w trakcie
organizowanych przez szkołę wycieczek, imprez sportowych, turystycznych i innych zajęć
poza terenem placówki poprzez zobowiązanie nauczycieli lub innych organizatorów
do przestrzegania stosownych przepisów oraz wewnętrznego regulaminu;
6) organizuje dyżury nauczycieli w Szkole oraz na posesji szkolnej zgodnie z wewnętrznymi
procedurami;
7) umożliwia pełen rozwój osobowości oraz zainteresowań uczniów poprzez czytelnictwo
książek i czasopism w bibliotece szkolnej, udział w spektaklach teatralnych, seansach
filmowych, uczestnictwo w różnorodnych zajęciach sportowych prowadzonych w sali
gimnastycznej lub innych obiektach sportowych;
8) dba o bezpieczeństwo uczniów i chroni ich życie również poprzez:
a) zapoznanie uczniów z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy na zajęciach
przedmiotowych, godzinach z wychowawcami oraz apelach,
b) zawiadamianie rodziców i pracowników o problemach zdrowotnych dziecka zgodnie
z wewnętrznymi procedurami,
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c)
d)
e)
f)
g)

udzielanie pomocy uczniom w nagłych sytuacjach zgodnie z wewnętrznymi procedurami,
szkolenie pracowników szkoły w zakresie bhp,
racjonalne planowanie zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
dostosowanie sprzętu szkolnego i warunków pracy uczniów do ich wzrostu i rodzaju pracy,
w miarę możliwości opiekę pielęgniarską.

Rozdział 4
Sposoby realizowania pomocy psychologiczno–pedagogicznej
§ 6.
1. W szkole organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Pomoc udzielana jest uczniom,
rodzicom i nauczycielom.
2. Formy świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole są bezpłatne, a udział
ucznia w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji dobrowolny.
3. Pomoc psychologiczno–pedagogiczna polega na:
1)
rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia;
2)
rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia;
3)
rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie
ucznia w szkole;
4)
stwarzaniu warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa ucznia w życiu szkoły
oraz w środowisku społecznym;
5)
rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości
przez ucznia;
6)
wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;
7)
opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjnoterapeutycznych dla uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów
edukacyjno-terapeutycznych odpowiednio o charakterze resocjalizacyjnym lub
socjoterapeutycznym dla uczniów niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych
niedostosowaniem społecznym;
8)
prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców;
9)
podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających
z programu wychowawczo-profilaktycznego oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;
10)
wspieraniu uczniów w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu
i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym kierunku;
11)
wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne
dzieci;
12)
udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych
wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia
rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym
wymaganiom;
13)
wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
14)
umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;
15)
podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna świadczona jest uczniom, gdy jej potrzeba zorganizowania
wynika w szczególności z:
1) niepełnosprawności ucznia;
2) niedostosowania społecznego;
3) zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
4) zaburzeń zachowania i emocji;
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5) szczególnych uzdolnień;
6) specyficznych trudności w uczeniu się;
7) deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
8) choroby przewlekłej;
9) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
10) niepowodzeń szkolnych;
11) zaniedbań środowiskowych;
12) trudności adaptacyjnych.
5. O udzielanie pomocy psychologiczno–pedagogicznej mogą wnioskować:
1) rodzice ucznia;
2) uczeń;
3) dyrektor szkoły;
4) nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem oraz zatrudnieni w szkole specjaliści;
5) pielęgniarka szkolna;
6) poradnia psychologiczno-pedagogiczna;
7) pracownik socjalny;
8) asystent rodziny;
9) kurator sądowy;
10) organizacje pozarządowe lub instytucje działające na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
6. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają:
1) nauczyciele w bieżącej pracy z uczniem na zajęciach;
2) specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno
- pedagogicznej, np.: pedagog, logopeda, surdopedagog, psycholog;
3) nauczyciel wychowania fizycznego (gimnastyka korekcyjna);
4) pracownicy szkoły poprzez zintegrowane oddziaływanie na ucznia.
7. Pomoc psychologiczno–pedagogiczna w szkole realizowana przez każdego nauczyciela
w bieżącej pracy z uczniem polega w szczególności na:
1) dostosowaniu wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia i jego
potrzeb;
2) rozpoznawaniu sposobu uczenia się ucznia i stosowanie skutecznej metodyki nauczania;
3) indywidualizacji pracy na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych;
4) dostosowanie warunków nauki do potrzeb psychofizycznych ucznia.
8. Formy pomocy psychologiczno–pedagogicznej:
1) zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze, dla uczniów przejawiających trudności w nauce,
w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy
programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego.
2) zajęcia rozwijające uzdolnienia, dla uczniów szczególnie uzdolnionych - rozwijanie
zainteresowań i talentów uczniów;
3) zajęcia korekcyjno–kompensacyjne, dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami
rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się, zgodnie ze wskazaniami
w orzeczeniu;
4) zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne o charakterze
terapeutycznym, dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi
funkcjonowanie społeczne, zgodnie ze wskazaniami w orzeczeniu;
5) zajęcia logopedyczne, dla uczniów z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności
językowej, zgodnie ze wskazaniami w orzeczeniu;
6) zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
7) inne formy pomocy psychologiczno–pedagogicznej, to:
a) porady i konsultacje dla uczniów – udzielane i prowadzone przez pedagoga
i psychologa,
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b) porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla nauczycieli – zgodnie z planem
nadzoru pedagogicznego lub w godzinach pracy pedagoga szkolnego – w przypadku
potrzeby indywidualnych konsultacji nauczycieli z pedagogiem.
9. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 minut.
§ 7.
1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest uczniom:
1)
posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego
orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym,
opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych
oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych
lub integracyjnych;
2)
posiadającym opinię poradni psychologiczno–pedagogicznej, w tym poradni
specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
3)
posiadającym orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego
orzeczenia;
4)
nieposiadającym orzeczenia lub opinii, ale na podstawie rozpoznania
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości
psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, koniecznym jest
zorganizowanie formy pomocy lub pomocy doraźnej w bieżącej pracy z uczniem;
5)
posiadającego zaświadczenie lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania
przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego –
na podstawie tego zaświadczenia.
2. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno–
pedagogicznej ustala Dyrektor Szkoły, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku
szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.
3. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno–pedagogicznej
oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane niezwłocznie zawiadamia
się rodzica w formie pisemnej, zaś rodzic własnoręcznym podpisem potwierdza otrzymanie
informacji.
4. Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno–wyrównawczymi i specjalistycznymi wymaga zgody
rodzica.
5. Rodzic ma prawo do odmowy świadczenia pomocy psychologiczno–pedagogicznej swojemu
dziecku.
6. Wychowawca klasy jest koordynatorem wszelkich działań związanych z organizacją
i świadczeniem pomocy psychologiczno–pedagogicznej swoim wychowankom.
7. W przypadku, gdy pomimo udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej
nie nastąpiła poprawa w funkcjonowaniu ucznia w szkole Dyrektor Szkoły, za zgodą rodziców,
występuje do poradni psychologiczno-pedagogicznej o przeprowadzenie pogłębionej diagnozy
i wskazanie rozwiązania problemu ucznia.
8. Zajęcia specjalistyczne i korekcyjno-kompensacyjne prowadzą nauczyciele i specjaliści
posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć.
9. Za zgodą organu prowadzącego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zajęcia
specjalistyczne mogą być prowadzone indywidualnie.
10. O objęciu ucznia zajęciami dydaktyczno–wyrównawczymi lub zajęciami specjalistycznymi
decyduje Dyrektor Szkoły. O zakończeniu udzielania pomocy w formie zajęć specjalistycznych
decyduje Dyrektor Szkoły na wniosek rodziców lub nauczyciela prowadzącego zajęcia.
11.
Zadania i obowiązki nauczycieli i specjalistów w zakresie udzielania pomocy
psychologiczno-pedagogicznej zostały określone w oddzielnej procedurze.
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§ 8.
1. Szkoła wspiera ucznia zdolnego poprzez:
1) udzielanie pomocy w odkrywaniu jego predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień;
2) wspieranie emocjonalne, kształtowanie adekwatnej samooceny i wiary w siebie;
3) stymulowanie rozwoju, uzdolnień i zainteresowań oraz wyzwalanie potencjału twórczego;
4) uwrażliwianie na potrzeby innych ludzi i zachęcanie do działań prospołecznych;
2. Formy i metody pracy z uczniem zdolnym ukierunkowane są w obrębie przedmiotów
humanistycznych, artystycznych, matematyczno-przyrodniczych, sportowych i obejmują pracę:
1) na lekcji,
2) poza lekcjami,
3) poza szkołą.
3. Uczeń zdolny ma możliwość:
1) rozwijania zainteresowań w ramach zajęć lekcyjnych dodatkowych i pozalekcyjnych;
2) uzyskania od nauczyciela pomocy w przygotowaniu się do konkursów i olimpiad;
3) indywidualnej pracy, dostosowania stopnia trudności, poziomu i ilości zadań na lekcji
i w domu;
4) realizowania indywidualnego programu nauki lub indywidualnego toku nauki.
4. W pracy z uczniem zdolnym nauczyciel:
1) rozpoznaje uzdolnienia uczniów;
2) umożliwia uczniowi zdolnemu indywidualne, systematyczne konsultacje, celem
ukierunkowania jego samodzielnej pracy;
3) systematycznie współpracuje z rodzicami celem ustalenia kierunków samodzielnej pracy
ucznia w domu;
4) współpracuje z instytucjami wspierającymi szkołę, w tym poradnią psychologicznopedagogiczną w zakresie diagnozowania zdolności i zainteresowań kierunkowych ucznia;
5) składa, za zgodą rodziców, wniosek do Dyrektora Szkoły o zezwolenie na indywidualny
program nauki lub indywidualny tok nauki.
5. Zainteresowania uczniów oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie wywiadów
z rodzicami, uczniem, obserwacji pedagogicznych oraz uzyskane z opinii i orzeczeń poradni
psychologiczno-pedagogicznych.
Rozdział 5
Organizacja opieki i procesu dydaktyczno–wychowawczego uczniom niepełnosprawnym,
niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym
§ 9.
1. Kształceniem specjalnym obejmuje się uczniów posiadających orzeczenie poradni
psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. Nauczanie specjalne
prowadzone jest w oddziałach ogólnodostępnych na każdym etapie edukacyjnym. Szkoła zapewnia
uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowaniem społecznym:
1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
2) odpowiednie warunki do nauki oraz w miarę możliwości sprzęt specjalistyczny i środki
dydaktyczne;
3) realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych
i możliwości psychofizycznych ucznia;
4) zajęcia specjalistyczne, stosownie do zaleceń w orzeczeniach PP i możliwości
organizacyjnych szkoły;
5) zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne stosownie do potrzeb;
6) integrację ze środowiskiem rówieśniczym;
7) dla uczniów niesłyszących, z afazją lub z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera)
w ramach zajęć rewalidacyjnych zajęcia z innych alternatywnych metod komunikacji.
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2. Uczniowi niepełnosprawnemu można, za zgodą rodziców,przedłużyć o jeden rok w cyklu
edukacyjnym okres nauki.
3. Przedłużenie nauki uczniowi niepełnosprawnemu może być dokonane w przypadkach:
1) braków w opanowaniu wiedzy i umiejętności z zakresu podstawy programowej, utrudniającej
kontynuowanie nauki w kolejnym etapie edukacyjnym, spowodowanych dysfunkcją ucznia lub
usprawiedliwionymi nieobecnościami;
2) braku psychoemocjonalnej gotowości ucznia do zmiany szkoły.
4. Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno –
pedagogicznej, w tym specjalistycznej, o potrzebie kształcenia specjalnego zwalnia ucznia z wadą
słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub
autyzmem (w tym z zespołem Aspergera) z nauki drugiego języka obcego do końca danego etapu
edukacyjnego.
5. Uczniowi niepełnosprawnemu szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne, zgodnie z zaleceniami
poradni psychologiczno–pedagogicznej. Tygodniowy wymiar zajęć rewalidacyjnych w każdym
roku szkolnym wynosi w oddziale ogólnodostępnym po 2 godziny tygodniowo na ucznia. Godzina
zajęć rewalidacyjnych trwa 45 minut. Zajęcia organizuje się w co najmniej dwóch dniach.
6. Dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole organizowane są:
1) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych w zakresie:
a) korekcji wad postawy (gimnastyka korekcyjna),
b) korekcji wad wymowy (zajęcia logopedyczne),
c) korekcyjno – kompensacyjne,
d) inne, które wynikają z konieczności realizacji zaleceń w orzeczeniu poradni
psychologiczno-pedagogicznej.
2) w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej zajęcia związane z wyborem kierunku
kształcenia i zawodu.
7. W szkole powołuje się Zespół nauczycieli ds. pomocy psychologiczno–pedagogicznej uczniom
posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o niedostosowaniu
społecznym lub zagrożeniem niedostosowania społecznego.
1) w skład zespołu wchodzą: wychowawca oddziału, jako przewodniczący zespołu, pedagog
szkolny, nauczyciele przedmiotów oraz nauczyciele specjaliści, zatrudnieni w szkole;
2) zebrania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w półroczu;
3) w spotkaniach zespołu mogą uczestniczyć:
a) na wniosek Dyrektora Szkoły – przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej,
b) na wniosek lub za zgodą rodziców ucznia – lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny
specjalista,
c) asystent lub pomoc nauczyciela.
8. Zespół ds. pomocy psychologiczno–pedagogicznej na podstawie orzeczenia opracowuje
indywidualny program edukacyjno–terapeutyczny dla ucznia na okres wskazany w orzeczeniu,
po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia oraz uwzględniając
diagnozę i wnioski sformułowane na jej podstawie, zalecenia zawarte w orzeczeniu we współpracy
z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. Szczegółowe zasady postępowania określono w odrębnej
procedurze.
9. Uczeń objęty kształceniem specjalnym ujęty jest w ewidencji danego oddziału klasy,
klasyfikowany i promowany wraz z innymi uczniami.
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Rozdział 6
Nauczanie indywidualne
§ 10.
1. Uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły
obejmuje się indywidualnym nauczaniem.
2. Indywidualne nauczanie organizuje Dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym,
zgodnie z orzeczeniem o potrzebie nauczania indywidualnego, odrębnymi przepisami
oraz procedurą szkolną.
3. Rada Pedagogiczna wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu
ósmoklasisty, do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, uwzględniając posiadane przez tego
ucznia orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w oparciu o szczegółową informację
o sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu, podaną do publicznej
wiadomości na stronie internetowej CKE w terminie do 1 września roku szkolnego, w którym
przeprowadzany jest egzamin.
4. Uczeń objęty nauczaniem indywidualnym ujęty jest w ewidencji danego oddziału klasy,
klasyfikowany i promowany wraz z innymi uczniami.
Rozdział 7
Indywidualny tok nauki, indywidualny program nauki
§ 11.
1. W celu umożliwienia uczniowi rozwijania szczególnych uzdolnień i zainteresowań Dyrektor
Szkoły może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki.
2. Indywidualny tok nauki może być realizowany według programu nauczania objętego szkolnym
zestawem programów nauczania lub indywidualnego programu nauki.
3. Zezwolenie na indywidualny program nauki lub tok nauki może być udzielone po upływie,
co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach – po śródrocznej klasyfikacji.
4. Uczeń może realizować ITN w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć
edukacyjnych, przewidzianych w planie nauczania danej klasy.
5. Uczeń objęty ITN może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program nauczania
z zakresu dwóch lub więcej klas i może być klasyfikowany i promowany w czasie całego roku
szkolnego.
6. Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na ITN mogą wystąpić:
1) rodzice ucznia;
2) za zgodą rodziców wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne,
których dotyczy wniosek.
7. Wniosek składa się do Dyrektora za pośrednictwem wychowawcy oddziału, który dołącza
do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach, oczekiwaniach i osiągnięciach ucznia.
8. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek, opracowuje program
nauki lub akceptuje indywidualny program nauki opracowany poza szkołą.
9. W pracy nad indywidualnym programem nauki może uczestniczyć nauczyciel prowadzący
zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia, nauczyciel doradca metodyczny, psycholog,
pedagog zatrudniony w szkole oraz zainteresowany uczeń.
10. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust.6, Dyrektor Szkoły zasięga opinii Rady
Pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.
11. Dyrektor Szkoły zezwala na ITN, w formie decyzji administracyjnej w przypadku pozytywnej
opinii Rady Pedagogicznej i pozytywnej opinii publicznej poradni psychologiczno–pedagogicznej.
12. Zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki nie udziela się:
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1) w przypadku negatywnej opinii rady pedagogicznej lub poradni psychologicznopedagogicznej;
2) jeżeli indywidualny program, który ma być realizowany przez ucznia, nie sprzyja
ukończeniu szkoły w skróconym czasie.
13. Odmowa udzielenia zezwolenia następuje w drodze decyzji administracyjnej.
14. W przypadku zezwolenia na ITN, umożliwiający realizację w ciągu jednego roku szkolnego
programu nauczania z zakresu więcej niż dwóch klas wymagana jest pozytywna opinia organu
nadzoru pedagogicznego. Zezwolenia udziela się na czas określony - nie krótszy niż jeden rok
szkolny.
15. Uczniowi, któremu zezwolono na ITN, Dyrektor Szkoły wyznacza nauczyciela – opiekuna
i ustala zakres jego obowiązków, w szczególności tygodniową liczbę godzin konsultacji – nie niższą
niż 1 godz. tygodniowo i nie przekraczającą 5 godz. miesięcznie.
16. Uczeń realizujący ITN może uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne do danej klasy lub do
klasy programowo wyższej, w tej lub w innej szkole, na wybrane zajęcia w szkole wyższego
stopnia albo realizować program we własnym zakresie.
17. Rezygnacja z ITN oznacza powrót do normalnego trybu pracy i oceniania.
18. Uczeń realizujący ITN jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego,
przeprowadzonego w terminie z nim ustalonym.
19. Kontynuowanie ITN jest możliwe w przypadku zdania przez ucznia rocznego egzaminu
klasyfikacyjnego na ocenę, co najmniej bardzo dobrą.
20. Decyzję w sprawie ITN każdorazowo odnotowuje się w arkuszu ocen ucznia.
21. Do arkusza ocen wpisuje się na bieżąco wyniki klasyfikacyjne ucznia uzyskane w ITN.
22. Na świadectwie promocyjnym ucznia w rubryce: „Indywidualny program lub tok nauki”, należy
odpowiednio wymienić przedmioty wraz z uzyskanymi ocenami. Informację o ukończeniu szkoły
lub uzyskaniu promocji w skróconym czasie należy odnotować w rubryce „Szczególne osiągnięcia
ucznia”.

Rozdział 8
Edukacja domowa
§12.
1. Na wniosek rodziców Dyrektor Szkoły może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez
dziecko odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.
2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, może być wydane, jeżeli do wniosku dołączono:
a) opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej,
b) oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy
programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia,
c) zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające
obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych.
3. Dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą otrzymuje świadectwo
ukończenia poszczególnych klas danej szkoły po zdaniu egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu
części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia, uzgodnionej na dany rok
szkolny z Dyrektorem Szkoły, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie
art. 22 ust. 2 pkt. 4 przez szkołę, której dyrektor zezwolił na spełnianie obowiązku szkolnego lub
obowiązku nauki poza szkołą.
4. Dziecku takiemu nie ustala się oceny zachowania.
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5. Roczna i końcowa klasyfikacja ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki
poza szkołą odbywa się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4.
6. Dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą ma prawo uczestniczyć
w szkole w nadobowiązkowych zajęciach pozalekcyjnych, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 4.
14.
7. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 8, następuje:
1) na wniosek rodziców;
2) jeżeli dziecko z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpiło do egzaminu klasyfikacyjnego,
o którym mowa w ust. 10 pkt 2 lit. c, albo nie zdało rocznych egzaminów klasyfikacyjnych,
o których mowa w ust. 10 pkt 2 lit. c;
3) w razie wydania zezwolenia z naruszeniem prawa.
§13.
1. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w art. 16 ust. 11, art. 20zh ust. 3 i 3a, art. 44k ust. 2 i 3
oraz art. 66 ust. 1b ustawy, zwany dalej „egzaminem klasyfikacyjnym”, przeprowadza się w formie
pisemnej i ustnej.
2. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych,
informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań
praktycznych.
3. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:
1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
4. W przypadku, gdy nie jest możliwe powołanie nauczyciela danego języka obcego nowożytnego
w skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w art. 20zh ust. 3 i 3a
ustawy, dla ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego jako
przedmiotu obowiązkowego lub uczęszcza do oddziału w innej szkole na zajęcia z języka obcego
nowożytnego, Dyrektor Szkoły powołuje w skład komisji nauczyciela danego języka obcego
nowożytnego zatrudnionego w innej szkole, w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
5. Dyrektor szkoły uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których
uczeń może przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu jednego dnia.
6. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice
ucznia.
7. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności:
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
3) termin egzaminu klasyfikacyjnego;
4) imię i nazwisko ucznia;
5) zadania egzaminacyjne;
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
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11. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
Rozdział 9
Pomoc materialna
§ 14.
1. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel
w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego.
2. Pomoc materialna udzielana jest uczniom, aby zmniejszyć różnice w dostępie do edukacji,
umożliwić pokonywanie barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej
ucznia oraz aby wspierać edukację zdolnych uczniów.
3. Pomoc materialna ma charakter socjalny (stypendium szkolne, zasiłek szkolny) lub motywacyjny
(stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, stypendium ministra właściwego
do spraw oświaty i wychowania).
4. Uczeń może otrzymywać jednocześnie pomoc materialną o charakterze socjalnym
jak i motywacyjnym.
5. Stypendium szkolne otrzymuje uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej
z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje:
bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności
wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina
jest niepełna.
6. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:
1) świadczenia pieniężnego na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach
edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole
w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza
szkołą;
2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym – np. zakup przyborów szkolnych, stroju
na wychowanie fizyczne;
7. Stypendium szkolne może być udzielone w kilku formach jednocześnie.
8. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się
o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty określonej przepisami o pomocy społecznej.
9. Stypendium szkolne przyznawane jest na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10
miesięcy.
10. Uczniowi, który znajduje się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej z powodu wystąpienia
zdarzenia losowego może być przyznany zasiłek szkolny.
11. Zasiłek, o którym mowa w ust. 10 może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na
pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej
o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy do roku w wysokości określonej odrębnymi
przepisami.
12. O zasiłek uczeń może ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia
zdarzenia losowego, uzasadniającego przyznanie zasiłku. Warunki ubiegania się o przyznanie
zasiłku określa odrębna procedura.
13. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią
ocen oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie poprzedzającym okres, w którym
przyznaje się to stypendium.
14. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie
wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz zdobył
co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to
stypendium.
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15. Warunki ubiegania się o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe
określa odrębna procedura.
16. Dyrektor powołuje komisję stypendialną, która po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej
i samorządu uczniowskiego ustala średnią ocen, o której mowa w ust.13.

DZIAŁ III
Rozdział 1
Organa szkoły oraz ich kompetencje, warunki współdziałania organów szkoły oraz sposób
rozwiązywania sporów między nimi.
§ 15.
1. Organami szkoły są:
1)
Dyrektor Szkoły;
2)
Rada Pedagogiczna;
3)
Rada Rodziców;
4)
Samorząd Uczniowski.
2. Organa wymienione w pkt. 1. działają w oparciu o własne regulaminy, które nie mogą być
sprzeczne z Ustawą Prawo Oświatowe oraz niniejszym statutem.
3. Dyrektor Szkoły:
1) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły i reprezentuje ją
na zewnątrz;
2) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole;
3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki ich harmonijnego rozwoju
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
4) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o nauczaniu indywidualnym
oraz potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;
5) organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną;
6) powołuje spośród nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w szkole Zespoły ds. pomocy
psychologiczno-pedagogicznej;
7) w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje uczniom nauczanie indywidualne;
8) sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie
szkoły;
9) prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego na zasadach określonych w odrębnych
przepisach;
10) organizuje zajęcia dodatkowe, do których zalicza się:
a) zajęcia z języka obcego nowożytnego, innego, niż język obcy nowożytny nauczany
w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania
tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.
11) organizuje i nadzoruje właściwy przebieg egzaminu ósmoklasisty, przeprowadzanego
na koniec kl. VIII szkoły podstawowej;
12) kieruje pracami Rady Pedagogicznej, jako jej przewodniczący;
13) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej i uchwały Rady Rodziców, podjęte w ramach
ich kompetencji stanowiących;
14) wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa;
15) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność
za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą
obsługę szkoły;
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16) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
17) stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy oraz organizacji, których celem
statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności
dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły;
18) ustala na podstawie propozycji zespołów nauczycieli oraz w przypadku braku
porozumienia w zespole nauczycieli, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej:
a) zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach
przez co najmniej trzy lata szkolne,
b) materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku
szkolnym.
19) podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych
oraz materiałów ćwiczeniowych, które będą obowiązywać od początku następnego roku
szkolnego oraz ustala szczegółowe zasady korzystania z nich przez uczniów, zgodnie z odrębną
procedurą;
20) wykonuje czynności związane z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników, materiałów
edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych oraz czynności związane z gospodarowaniem
tymi podręcznikami i materiałami;
21) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
4. Dyrektor Szkoły decyduje w sprawach:
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym
pracownikom szkoły;
3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach nagród,
odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników;
4) powołuje szkolną komisję rekrutacyjną;
5) decyduje o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły oraz o odroczeniu obowiązku
szkolnego, na wniosek rodzica i po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej;
6) zezwala w formie decyzji na spełnianie obowiązku szkolnego poza placówką (na podstawie
wniosku rodziców). Do wniosku rodzic zobowiązany jest dołączyć:
a)
opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej;
b)
oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających
realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego na danym etapie kształcenia;
c)
zobowiązanie rodziców do przystępowania ucznia do rocznych egzaminów
klasyfikacyjnych z edukacji/przedmiotów ujętych w szkolnym planie nauczania.
7) może cofnąć zezwolenie na spełnianie obowiązku szkolnego poza placówką w przypadkach:
a) na wniosek rodziców;
b) nieprzystąpienie ucznia do egzaminów klasyfikacyjnych wskazanych w danym roku szkolnym
lub niezdaniu rocznych egzaminów klasyfikacyjnych;
8) zwalnia uczniów z zajęć wychowania fizycznego lub wykonywania określonych ćwiczeń
fizycznych, plastyki, zajęć technicznych, informatyki w oparciu o odrębne przepisy
i zaświadczenie lekarskie;
9) na udokumentowany wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologicznopedagogicznej, w tym specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia
z wadą słuchu, głęboką dysleksją rozwojową, afazją, niepełnosprawnościami sprzężonymi,
autyzmem lub zespołem Aspergera z nauki drugiego języka obcego; ucznia z orzeczeniem
o potrzebie kształcenia specjalnego zwalnia na podstawie tego orzeczenia;
5. Dyrektor Szkoły wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom
i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę:
1) dokonuje szczegółowych przeglądów stanu technicznego placówki (minimum 1 raz w roku)
i stwierdza jej gotowość do podjęcia działalności.
2) zleca dokonywanie obowiązujących przeglądów technicznych w zakresie instalacji
elektrycznej, przeciwpożarowej, gazowej i odgromowej;
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3) współdziała z Inspektorem BHP, Społecznym Inspektorem Pracy i realizuje ich bieżące
zalecenia;
4) organizuje opiekę nad uczniami w czasie zajęć szkolnych;
5) czuwa nad właściwym pełnieniem dyżurów przez nauczycieli w czasie przerw;
6) zapewnia odpowiednią liczbę opiekunów w czasie imprez i wycieczek szkolnych;
7) organizuje dla pracowników szkolenia z zakresu BHP i pierwszej pomocy;
8) organizuje dla pracowników badania okresowe;
9) wyposaża pokój nauczycielski, salę gimnastyczną, kuchnię w apteczki niezbędne
do udzielenia pierwszej pomocy oraz instrukcje o zasadach udzielania pierwszej pomocy;
10)
współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Szkolnym Klubem
Wolontariatu i Samorządem Uczniowskim;
§ 16.
1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły, w skład którego wchodzą wszyscy
zatrudnieni w szkole nauczyciele, a przewodniczącym jest Dyrektor Szkoły;
2. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym
okresie w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów,
po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być
organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę
z inicjatywy przewodniczącego, albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział, z głosem doradczym, osoby
zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym
przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których
celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
4. Dyrektor Szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej informacje o realizacji planu nadzoru
pedagogicznego zawierające: zakres wykonania planu; wnioski ze sprawowania nadzoru
pedagogicznego.
5. Rada Pedagogiczna jest organem realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia
i wychowania:
1) przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmiany i przedstawia do uchwalenia Radzie
Rodziców;
2) przygotowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego w porozumieniu z Radą
Rodziców;
3) ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego
przez organ nadzorujący, w celu doskonalenia pracy szkoły;
4) zatwierdza plany pracy szkoły;
5) podejmuje uchwały w sprawie programów autorskich, eksperymentów pedagogicznych
w szkole, po zaopiniowaniu tych projektów przez Radę Rodziców;
6) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;
7) podejmuje uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
8) ustala szczegółowe kryteria oceniania zachowania uczniów oraz trybu odwoławczego
od tych ocen;
9) wyraża zgodę na egzaminy klasyfikacyjne;
10)
uchwala warunkową promocję ucznia;
11)
ustala warunki i zasady przyznawania wyróżnień uczniom;
12)
występuje z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub
z innego stanowiska kierowniczego w szkole;
13)
ustala swój Regulamin;
14)
zebrania Rady są protokołowane.
2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy szkoły, tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych;
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2) projekt planu finansowego szkoły;
3) propozycje Dyrektora w sprawie przydzielania nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach
wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych;
4) wprowadzenie dodatkowych zajęć, zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych
obowiązujących we wszystkich oddziałach, przez co najmniej 3 lata oraz materiałów
ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym;
5) propozycje Dyrektora Szkoły dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji
kierowniczych w szkole;
6) wnioski Dyrektora o przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
7) wnioski o indywidualny tok nauki ucznia.
3. Nauczyciele wchodzący w skład Rady Pedagogicznej tworzą zespoły:
1) wychowawczy: złożony z nauczycieli wychowawców klas;
2) przedmiotowe: humanistyczny, matematyczno-przyrodniczy, artystyczny, edukacji
wczesnoszkolnej, języków obcych;
3) cele i zadania zespołów:
a) wychowawczego:
 pomoc przy rozwiązywaniu trudnych spraw wychowawczych,
 opracowanie, wdrażanie i ewaluowanie szkolnego Programu wychowawczoprofilaktycznego oraz określenia szczegółowych kryteriów oceny zachowania,
 koordynowanie wszelkich działań wychowawczych prowadzonych w szkole,
b) przedmiotowego:
 organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów
nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadnianie
decyzji w sprawach wyboru podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów
ćwiczeniowych,
 wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania oraz sposobu badania wyników
nauczania,
 organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego, doradztwa metodycznego
dla początkujących nauczycieli,
 współdziałanie w organizowaniu pracowni szkolnych,
 wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole innowacyjnych i eksperymentalnych
programów nauczania.
§ 17.
1. Rada Rodziców jest reprezentacją ogółu rodziców szkoły;
2. W skład Rady Rodziców wchodzą – po jednym przedstawicielu Rad Oddziałowych, wybranych
w tajnych wyborach przez rodziców uczniów danego oddziału.
3. Rada Rodziców uchwala Regulamin swojej działalności, w którym określa wewnętrzną strukturę
i tryb pracy rady, a także szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady oraz przedstawicieli
Rad Oddziałowych.
4. Do kompetencji Rady Rodziców, należy:
1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu wychowawczoprofilaktycznego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze
wychowawczym i profilaktycznym, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania;
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły;
4) opiniowanie wprowadzenia dodatkowych zajęć;
5) opiniowanie wniosku o podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną
organizację, po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności przez Dyrektora Szkoły;
6) opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za
okres stażu; Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia

25

otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego; nieprzedstawienie
opinii nie wstrzymuje postępowania;
7) w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły określenie wzoru jednolitego stroju oraz określenie
sytuacji, w których przebywanie ucznia na terenie szkoły nie wymaga noszenia jednolitego
stroju ze względu na szczególną organizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w określonym dniu lub w określonych dniach.
5. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska
porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie Programu wychowawczo-profilaktycznego, program
ten ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program
ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców
w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
6. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego
szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami w sprawach szkoły.
7. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Rodziców może gromadzić fundusze
z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Fundusze, mogą być przechowywane
na odrębnym rachunku bankowym Rady Rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku
bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające
pisemne upoważnienie udzielone przez Radę Rodziców.
§ 18.
1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie. Władzami Samorządu są:
1)
na szczeblu oddziałów: samorządy oddziałowe;
2)
na szczeblu szkoły: Rada Uczniowska – złożona z przewodniczącego, jego zastępcy
i sekretarza.
2. Do zadań Samorządu Uczniowskiego należy:
1) przygotowywanie projektu regulaminu Samorządu Uczniowskiego;
2) występowanie do władz szkolnych z nowymi inicjatywami dotyczącymi życia szkolnego
i sposobem ich wykonania;
3) proponowanie kandydata na opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
3. Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej
oraz Dyrektorowi wnioski i opinie w sprawach dotyczących pracy szkoły, a w szczególności
realizowania podstawowych praw uczniów, takich jak:
1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, jego treścią celem i stawianymi
wymaganiami edukacyjnymi;
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
3) prawo do organizowania życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych
proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania własnych zainteresowań;
4) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej;
5) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej
zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu
z Dyrektorem Szkoły.
4. Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem może podejmować działania z zakresu wolontariatu,
a także może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.
5. Szczegółowe prawa i obowiązki określa regulamin Samorządu Uczniowskiego.
6. Na wniosek Dyrektora Szkoły Samorząd wyraża opinię o pracy nauczyciela.
7. Dyrektor Szkoły ma obowiązek zawiesić lub uchylić uchwałę lub inne postanowienia
Samorządu, jeżeli są one sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi szkoły.
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§ 19.
1. Zasady współpracy organów szkoły:
1) wszystkie organy szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku,
umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach
swoich kompetencji;
2) każdy organ szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny, plany działań powinny być
przygotowane do końca września;
3) organa szkoły mogą zapraszać na swoje zebrania przedstawicieli innych organów w celu
wymiany poglądów i informacji;
4) uchwały organów szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących
umieszczane są w protokołach z posiedzeń;
5) każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się
do realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie
naruszając kompetencji organu uprawnionego;
6) rodzice i uczniowie przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi Szkoły poprzez
swoją reprezentację, tj. Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski w formie pisemnej, a Radzie
Pedagogicznej w formie ustnej na jej posiedzeniu; wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie
z odrębną procedurą.
7) wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz szkoły, z zachowaniem drogi służbowej
i zasad ujętych w niniejszym statucie.
2. Szkoła zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami Szkoły odnośnie
podejmowanych i planowanych działań lub decyzji poprzez:
1) wydawanie zarządzeń przez Dyrektora Szkoły,
2) spotkania z Radą Pedagogiczną,
3) zebrania ogólne i klasowe rodziców,
4) spotkania z Radą Rodziców,
5) spotkania z Samorządem Uczniowskim.
6) udostępnianie informacji w bibliotece szkolnej i na stronie internetowej szkoły.
7) korespondencję oraz ogłoszenia na terenie szkoły.
3. Organa Szkoły wzajemnie informują się o podjętych ważnych dla szkoły działaniach.
§ 20.
1. Spory kompetencyjne pomiędzy organami Szkoły rozstrzyga się wewnątrz szkoły
po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego z udziałem wszystkich stron sporu.
2. Rozwiązanie sporu powinno doprowadzić do zadowolenia obu stron.
3. W zależności od rodzaju stron wchodzących w spór/konflikt, uprawnionymi do jego rozwiązania
są:
1) Rada Pedagogiczna Szkoły - w przypadku sporu pomiędzy:
a)
Radą Rodziców a Samorządem Uczniowskim,
b)
Radą Rodziców a Dyrektorem Szkoły.
c)
Samorządem Uczniowskim a Dyrektorem Szkoły.
2) Dyrektor Szkoły - w przypadku sporu pomiędzy:
a)
Radą Rodziców a Radą Pedagogiczną,
b)
Samorządem Uczniowskim a Radą Pedagogiczną.
3) Śląski Kurator Oświaty - w przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną a Dyrektorem
Szkoły.
4. Organ rozstrzygający:
1)
przyjmuje wnioski i bada skargi,
2)
negocjuje w sytuacjach konfliktowych.
5. Wnoszone sprawy rozstrzyga się z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego.
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DZIAŁ IV
Rozdział 1
Organizacja pracy szkoły
§ 21.
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa
arkusz organizacji szkoły opracowany przez Dyrektora Szkoły w terminie określonym w odrębnych
przepisach, zatwierdzony przez organ prowadzący, po uzyskaniu pozytywnej opinii organu
nadzorującego.
2. Arkusz organizacji szkoły określa w szczególności:
1) liczbę oddziałów poszczególnych klas;
2) liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach;
3) tygodniowy wymiar godzin w poszczególnych oddziałach:
a) zajęć obowiązkowych, w tym godzin wynikających z podziału na grupy,
b) zajęć: religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie, doradztwa zawodowego,
c)zajęć rewalidacyjnych;
4) liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;
5) liczbę nauczycieli wraz z informacją o ich kwalifikacjach;
6) liczbę pracowników administracji i obsługi;
7) ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych lub godzin pracy finansowanych ze środków
przydzielonych przez organ prowadzący szkołę, w tym liczbę godzin zajęć realizowanych
w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
3. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych
i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora Szkoły na podstawie
zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
4. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w danym
roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów określonych ramowym planem nauczania
i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku
szkolnego.
5. Dyrektor powierza opiekę nad oddziałem nauczycielowi uczącemu w tym oddziale pełniącemu
w nim funkcję wychowawcy.
6. Zasady tworzenia i organizacji oddziałów oraz podziału na grupy na zajęciach wymagających
specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa, określają odrębne przepisy ministra właściwego do
spraw oświaty oraz postanowienia organu prowadzącego.
7. Podział na grupy dotyczy zajęć języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej
24 uczniów oraz zajęć wychowania fizycznego w oddziałach liczących powyżej 26 uczniów.
8. W przypadku oddziałów liczących mniej niż 24 uczniów podziału na grupy można dokonywać
za zgodą organu prowadzącego szkołę.
9. Zajęcia wychowania fizycznego w oddziałach IV - VIII mogą być prowadzone w grupach
międzyoddziałowych i międzyklasowych liczących od 12 do 26 uczniów.
10. Uczniowie klas IV -VIII w pierwszych dwóch tygodniach roku szkolnego dokonują wyboru
form realizacji 2 godzin wychowania fizycznego z ofert tych zajęć zaproponowanych przez
Dyrektora Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym, po zaopiniowaniu przez Radę
Pedagogiczną i Radę Rodziców oraz uwzględnieniu bazy sportowej szkoły i możliwości
kadrowych. Zajęcia, o których mowa, mogą być realizowane jako zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne
lub pozaszkolne w formach:
1) zajęć sportowych;
2) zajęć rekreacyjno-zdrowotnych;
3) zajęć tanecznych;
4) aktywnych form turystyki.
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11. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone
w systemie klasowo – lekcyjnym.
12. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie
zajęć edukacyjnych w czasie nie krótszym niż 30 minut zachowując ogólny tygodniowy czas
trwania zajęć edukacyjnych ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
13. Tygodniowy rozkład zajęć oddziałów I-III określa ogólny przydział czasu na poszczególne
zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania; szczegółowy rozkład dzienny zajęć ustala
nauczyciel prowadzący te zajęcia.
14. Godzina zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych trwa 45 minut.
15. Zajęcia dodatkowe organizowane są w grupach oddziałowych i międzyoddziałowych.
§ 22.
1. Na życzenie rodziców szkoła organizuje uczniom, naukę religii i/lub etyki zgodnie z odrębnymi
przepisami.
2. Życzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wyrażane w formie pisemnego oświadczenia.
Oświadczenie nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może jednak zostać zmienione.
3. W przypadku grupy liczącej mniej niż 7 uczniów, zajęcia te mogą być organizowane w formie
międzyoddziałowej lub międzyszkolnej.
4. Podstawę wpisania ocen z religii/etyki do arkusza ocen i na świadectwo stanowi zaświadczenie
wydane przez katechetę, nauczyciela etyki prowadzących zajęcia.
5. Udział ucznia w zajęciach religii/etyki jest dobrowolny. Uczeń może uczestniczyć w dwóch
rodzajach zajęć.
6. W przypadkach, gdy uczeń uczęszcza na zajęcia religii i etyki, do średniej ocen wlicza się każdą
z ocen.
§ 23.
1. Uczniom danego oddziału lub grupie międzyoddziałowej organizuje się zajęcia z zakresu
wychowania do życia w rodzinie, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa
w ramach godzin do dyspozycji dyrektora w wymiarze 14 godzin w każdej klasie, w tym po 5
godzin z podziałem na grupy chłopców i dziewcząt.
2. Uczeń szkoły nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą Dyrektorowi Szkoły
w formie pisemnej sprzeciw wobec udziału ucznia w zajęciach.
3. Zajęcia wychowania do życia w rodzinie nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję
ucznia do klasy programowo wyższej, ani na ukończenie szkoły przez ucznia.
§ 24.
Szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z Internetu, w sali do tego przeznaczonej,
zabezpieczając dostęp do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju.
§ 25.
1. Szkoła prowadzi dokumentację nauczania i działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie
z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
2. W szkole, za pośrednictwem firmy Librus funkcjonuje elektroniczny dziennik. Oprogramowanie
to oraz usługi z nim związane dostarczane są przez firmę zewnętrzną współpracującą ze szkołą.
Podstawą działania dziennika elektronicznego jest umowa podpisana przez Dyrektora Szkoły
i uprawnionego przedstawiciela firmy dostarczającej i obsługującej system dziennika
elektronicznego.
3. Za niezawodność działania systemu, ochronę danych osobowych umieszczonych na serwerach
oraz tworzenie kopii bezpieczeństwa, odpowiada firma nadzorująca pracę dziennika
elektronicznego, pracownicy szkoły, którzy mają bezpośredni dostęp do edycji i przeglądania
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danych oraz rodzice w zakresie udostępnionych im danych. Szczegółową odpowiedzialność obu
stron reguluje zawarta pomiędzy stronami umowa oraz przepisy obowiązującego w Polsce prawa.
§ 26.
1. W szkole organizowane są klasopracownie wyposażone w pomoce dydaktyczne służące
realizacji podstawy programowej z poszczególnych przedmiotów.
2. Do realizacji statutowych celów szkoła dysponuje:
1)
salami lekcyjnymi/klasopracowniami;
2)
biblioteką;
3)
świetlicą szkolną;
4)
kuchnią i stołówką;
5)
gabinetem pedagoga;
6)
gabinetem pielęgniarki szkolnej;
7)
pokojem nauczycielskim;
8)
pomieszczeniami administracyjnymi;
9)
pomieszczeniami gospodarczymi;
10) szatniami;
11) salami gimnastycznymi;
12) łazienkami;
13) boiskiem sportowym.
3. Nauczyciele odpowiedzialni za klasopracownie oraz sale gimnastyczne zobowiązani są
do opracowania i wywieszenia w widocznym miejscu szczegółowych regulaminów i instrukcji
korzystania z tych pomieszczeń oraz zabezpieczenia materiałów i środków zagrażających zdrowiu
i życiu uczniów.
§ 27.
1. Biblioteka szkolna służy realizacji potrzeb i zainteresowań nauczycieli, uczniów i rodziców,
a także zadań dydaktyczno-wychowawczych, wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli,
uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia, do wyboru kierunku kształcenia
i zawodu, jak również do korzystania z różnych środków informacji, np. Internetu, e-katalogów
innych bibliotek.
2. Godziny otwarcia biblioteki, zasady korzystania z jej zbiorów określa stosowny regulamin.
3. Pomieszczenia biblioteki umożliwiają:
1)
gromadzenie i opracowywanie zbiorów;
2)
korzystanie z księgozbiorów w czytelni i wypożyczanie poza bibliotekę;
3)
prowadzenie zajęć dydaktycznych w czytelni.
4. Biblioteka stosując właściwe sobie metody i środki pełni funkcje: kształcąco-wychowawczą,
opiekuńczo-wychowawczą i kulturalno-rekreacyjną poprzez:
1)
rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych, zainteresowań uczniów;
2)
przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji;
3)
kształcenie kultury czytelniczej;
4)
wdrażanie do poszanowania książki;
5)
udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym;
6)
wspieranie prac mających na celu wyrównanie różnic intelektualnych;
7)
otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych;
8)
pomoc uczniom mającym trudności w nauce;
9)
współdziałanie z nauczycielami;
10) uczestnictwo w rozwijaniu życia kulturalnego na terenie szkoły i w środowisku.
5. Z biblioteki korzystać mogą uczniowie wszystkich klas, nauczyciele i inni pracownicy szkoły,
rodzice, a także inne osoby na zasadach określonych w regulaminie.
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6. Zadania biblioteki szkolnej:
1)
popularyzacja nowości bibliotecznych,
2)
statystyka czytelnictwa,
3)
informacja problemowa oparta na wykorzystaniu tradycyjnego i komputerowego
warsztatu informacyjnego,
4)
renowacja i konserwacja księgozbioru,
5)
systematyczna praca z czytelnikiem indywidualnym, grupowym, zbiorowym,
6)
współpraca z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim,
7)
współpraca z innymi bibliotekami na terenie gminy.
7. Współpraca biblioteki szkolnej z rodzicami uczniów, innymi bibliotekami i instytucjami
kulturalnymi obejmuje:
1)
informowanie o działaniach prowadzonych w bibliotece;
2)
przekazywanie informacji o strukturze zbiorów;
3)
wygłaszanie referatów o wychowaniu czytelniczym w rodzinie, sposobach
zachęcania do czytania i doradztwa w wyborach czytelniczych;
4)
gromadzenie i wypożyczanie rodzicom literatury dotyczącej wychowania dzieci;
5)
organizowanie zajęć uczniom celem zapoznania ich z funkcjonowaniem bibliotek
miejskich;
6)
przeprowadzanie wspólnych zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej;
7)
zapraszanie pracowników biblioteki miejskiej na imprezy czytelnicze;
8)
organizowanie wspólnych imprez bibliotecznych;
9)
wymiana scenariuszy zajęć i doświadczeń w pracy z dziećmi;
10)
spotkania pracowników biblioteki szkolnej i publicznej, mające na celu wymianę
doświadczeń, informacji o zainteresowaniach uczniów, celem lepszego zaspokajania ich
potrzeb w pracy indywidualnej.
8. Biblioteka szkolna koordynuje korzystanie z zakupionych podręczników, materiałów
edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych wg zasad określonych w odrębnej procedurze.
9. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia zbiorów biblioteki
stwierdzone przy ich zwrocie.
10.Czytelnikiem szkolnej biblioteki może być każdy uczeń szkoły. Dane osobowe gromadzone
w bibliotece podlegają ochronie i przetwarzaniu zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.
11.Bibliotekarz prowadzi ewidencję zbiorów i ubytków bibliotecznych.
12.Dyrektor Szkoły sprawuje bezpośredni nadzór nad biblioteką szkolną poprzez:
1)
właściwą obsadę personalną,
2)
odpowiednio wyposażone pomieszczenie warunkujące prawidłową pracę,
3)
realizację zadań edukacyjnych w oparciu o wykorzystanie technologii informacyjnej,
4)
zapewnienie środków finansowych na działalność biblioteki,
5)
inspirowanie współpracy grona pedagogicznego z biblioteką w celu wykorzystania
zbiorów bibliotecznych w pracy dydaktyczno-wychowawczej, w przygotowaniu uczniów
do samokształcenia i rozwijania kultury czytelniczej,
6)
zatwierdzenie tygodniowego rozkładu zajęć biblioteki,
7)
stwarzanie możliwości doskonalenia zawodowego bibliotekarza.
§ 28.
1. Świetlica szkolna jest przeznaczona dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze
względu na czas pracy ich rodziców lub dojazd do domu.
2. Świetlica w swojej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem
treści i działań wychowawczo – opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz Programie
wychowawczo – profilaktycznym szkoły.
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3. Głównym celem świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom bezpiecznej, zorganizowanej
opieki wychowawczej, umożliwiającej rozwój zainteresowań i umiejętności, stymulowanie postawy
twórczej oraz stworzenie warunków do swobodnej zabawy w grupie rówieśników.
4. Do podstawowych zadań świetlicy należy:
1) zapewnienie uczniom bezpieczeństwa i opieki przed i po zajęciach lekcyjnych;
2) organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania intelektualne, artystyczne i techniczne;
3) udzielanie pomocy dydaktycznej uczniom mającym trudności w wykonywaniu prac
domowych i wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej;
4) kształtowanie umiejętności przestrzegania ustalonych zasad, współdziałania w grupie
i właściwego komunikowania się;
5) propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego, kształtowanie nawyków
kulturalnej rozrywki i bezpiecznej zabawy na świeżym powietrzu;
6) prowadzenie pracy wychowawczej, zmierzającej do umiejętności kulturalnego zachowania
się w kontaktach z innymi ludźmi w szkole i w środowisku poza nią;
7) eliminowanie zachowań niepożądanych, przejawów agresji słownej i fizycznej;
8) współpraca z wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym i rodzicami w celu
rozwiązywania napotkanych problemów wychowawczych;
9) nawiązywanie współpracy z instytucjami pozaszkolnymi w miarę potrzeb i możliwości.
5. Opieką wychowawczą zostają objęci uczniowie klas I-III, a także uczniowie skierowani do
świetlicy z powodu nieobecności nauczyciela, nieuczestniczący w lekcji religii/etyki (jeśli, zajęcia
odbywają się w środku planu).
6. W szczególnych przypadkach Dyrektor Szkoły może wyrazić zgodę na pobyt w świetlicy
uczniów klas IV.
7. Nadzór pedagogiczny nad pracą w świetlicy sprawuje Dyrektor Szkoły.
8. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupie nieprzekraczającej 25 uczniów.
9.Plan pracy świetlicy opracowywany jest przez wychowawców świetlicy na początku każdego
roku szkolnego i zatwierdzany przez Dyrektora Szkoły.
10.
Zajęcia w świetlicy organizowane są systematycznie w ciągu całego dnia z uwzględnieniem
potrzeb edukacyjnych i rozwojowych dzieci oraz ich możliwości psychofizycznych.

DZIAŁ V
Rozdział 1
Nauczyciele i inni pracownicy szkoły
§ 29.
1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i pracowników obsługi.
2. Wszyscy pracownicy dbają o bezpieczeństwo, wychowanie i kulturę osobistą uczniów.
§ 30.
1. Nauczyciele, prowadzą pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiadają za
jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych ich opiece uczniów.
2. Zasady zatrudniania, oceniania, wymogi kwalifikacyjne, prawa i obowiązki nauczycieli określa
ustawa Karta Nauczyciela oraz przepisy wykonawcze.
3. Nauczyciel zobowiązany jest do:
1) prawidłowej organizacji procesu dydaktycznego;
2) współudziału w konstruowaniu, opiniowaniu i wdrażaniu wewnątrzszkolnych programów
nauczania, programów innowacyjnych i eksperymentów pedagogicznych a także wyboru
podręczników i środków dydaktycznych oraz metod kształcenia;
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3) pisemnego opracowania planu działań dydaktycznych w oparciu o podstawy programowe
i obowiązujący program nauczania danego przedmiotu;
4) realizowania przewidzianych zajęć dydaktycznych;
5) systematycznego oceniania wiedzy i umiejętności ucznia, z zachowaniem obiektywizmu
i bezstronności w ocenie, klasyfikowania i promowania uczniów zgodnie z obowiązującym
prawem oraz regulaminem oceniania (WSO);
6) szczegółowego umotywowania rocznej oceny niedostatecznej z przedmiotu nauczania oraz
innych ocen klasyfikacyjnych na prośbę ucznia lub jego rodzica;
7) wykorzystania w procesie dydaktycznym różnych form i metod aktywizujących ucznia,
8) odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów;
9) wykonywania pracy sumiennie i starannie oraz stosowania się do poleceń przełożonych,
które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę;
10) przestrzegania regulaminu pracy, punktualnego rozpoczynania zajęć i terminowej
ich realizacji;
11) prowadzenia dokumentacji szkolnej;
12) przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów
przeciwpożarowych;
13) przestrzegania tajemnicy określonej w odrębnych przepisach;
14) aktywnego uczestnictwa w spotkaniach Rady Pedagogicznej i wykonywania jej uchwał;
15) przygotowywania, organizowania i prowadzenia spotkań z rodzicami uczniów;
16) uczestniczenia we wszystkich uroczystościach i imprezach szkolnych, zgodnie z organizacją
roku szkolnego;
17) pełnienia dyżurów określonych w planie dyżurów;
18) dbania o pomoce naukowe i inny sprzęt szkolny;
19) wspierania rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań;
20) rozpoznawania możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych,
a w szczególności rozpoznawania przyczyn niepowodzeń szkolnych;
21) prowadzenia zindywidualizowanej pracy z uczniem o specjalnych potrzebach,
na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach;
22) wnioskowania do wychowawcy o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną ucznia,
w przypadku, gdy podejmowane przez nauczyciela działania nie przyniosły oczekiwanych
zmian, lub gdy nauczyciel zdiagnozował wybitne uzdolnienia;
23) bezstronności i obiektywizmu w ocenianiu uczniów oraz sprawiedliwego traktowania;
24) udzielania pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych;
25) doskonalenia umiejętności dydaktycznych i podnoszenia poziomu swej wiedzy, udziału
w konferencjach przedmiotowo-metodycznych i innych formach doskonalenia
zawodowego;
26) dzielenia się swoim doświadczeniem z innymi nauczycielami;
27) wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego;
28) przedstawienia Dyrektorowi Szkoły wybranego programu nauczania oraz podręcznika
spośród programów i podręczników dopuszczonych do użytku w szkole;
29) sprawowania opieki nad młodymi nauczycielami, wspierania ich w realizacji ścieżki awansu
zawodowego;
30) zastępowania w uzasadnionych sytuacjach innych nauczycieli.
4. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub inne zespoły problemowozadaniowe:
1) pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez Dyrektora Szkoły na wniosek
zespołu;
2) cele i zadania zespołów nauczycielskich obejmują:
a) ustalenie zestawu programów nauczania oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb,
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b) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów
nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadniania
decyzji w sprawie wyboru programu nauczania,
c) wybór podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich
oddziałach,
d) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów diagnozy
wiedzy i umiejętności,
e) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa
metodycznego dla początkujących nauczycieli,
f) współdziałanie w organizowaniu pracowni, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia,
g) wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych
i eksperymentalnych programów nauczania,
h) opracowywanie koncepcji i strategii nauczania, wychowania, programów i planów pracy
szkoły,
i) ścisłe współdziałanie w organizowaniu promocji szkoły.
§ 31.
1. Wychowawcą jest jeden z nauczycieli uczących, któremu Dyrektor Szkoły powierza oddział
szczególnej opiece.
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wychowawca, w miarę
możliwości, powinien opiekować się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
3. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów,
ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.
4. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,
a w szczególności:
1) otaczanie indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swych wychowanków;
2) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, procesu jego uczenia się
oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie;
3) inspirowanie działań zespołowych uczniów;
4) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole oraz między
uczniami, a członkami społeczności szkolnej;
5) planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami różnych form życia
zespołowego integrujących zespół uczniowski;
6) ustalanie treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy;
7) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w oddziale, uzgadnianie i koordynowanie działań
wychowawczych wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest
indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych,
jak i z różnymi niepowodzeniami i trudnościami);
8) utrzymywanie kontaktu z rodzicami uczniów w celu:
a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,
b) współdziałania z rodzicami w działaniach wychowawczych,
c) włączania rodziców w sprawy życia oddziału i szkoły.
9) współpraca z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną
pomoc w rozpoznawaniu potrzeb, trudności (także zdrowotnych) oraz zainteresowań
i szczególnych uzdolnień uczniów;
10) organizowanie odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie
szkoły;
11) przygotowywanie i prowadzenie spotkań z rodzicami, informowanie ich o postępach
w nauce i o zachowaniu ucznia;
12) informowanie rodziców o grożącej ocenie niedostatecznej z przedmiotu, nagannym
zachowaniu oraz o proponowanych ocenach śródrocznych i rocznych, zgodnie z WO.

34

5. Wychowawca wykonuje czynności administracyjne dotyczące oddziału, prowadzi stosowną
dokumentację.
6. Wychowawca oddziału ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej
i metodycznej ze strony Dyrektora Szkoły oraz Rady Pedagogicznej, a także ze strony
wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji naukowych.
7. W szczególnych przypadkach Dyrektor Szkoły może powołać wychowawcę wspomagającego,
który pomaga wychowawcy w pełnieniu obowiązków.
§ 32.
1. Wicedyrektora (wicedyrektorów) lub inne osoby na stanowiska kierownicze może powołać
Dyrektor Szkoły za zgodą organu prowadzącego.
2. Wicedyrektor, przyjmuje na siebie część zadań Dyrektora, a w szczególności:
1) zastępuje Dyrektora w czasie jego nieobecności;
2) przygotowuje projekty następujących dokumentów organizacyjnych szkoły:
a) szkolny zestaw programów nauczania, który obejmuje całą działalność szkoły,
b) program wychowawczo-profilaktyczny,
c) tygodniowy rozkład zajęć szkolnych,
d) kalendarz szkolny,
e) informacje o stanie pracy szkoły, w zakresie mu przydzielonym.
3) prowadzi czynności związane z nadzorem pedagogicznym oraz doskonaleniem zawodowym
nauczycieli;
4) pełni bieżący nadzór kierowniczy nad całą szkołą według ustalonego harmonogramu;
5) nadzoruje wypełnianie obowiązku szkolnego przez uczniów.
3. Wicedyrektor:
1) z upoważnienia Dyrektora Szkoły jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników
szkoły podczas pełnienia swego bieżącego nadzoru nad szkołą;
2) decyduje w bieżących sprawach procesu pedagogicznego w całej szkole;
3) ma prawo formułowania projektu oceny pracy podległych mu bezpośrednio nauczycieli
w zakresie pracy opiekuńczo-wychowawczej;
4) ma prawo wnioskowania do Dyrektora w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar
dla nauczycieli, których jest bezpośrednim przełożonym;
5) ma prawo używania pieczątki osobistej z tytułem „Wicedyrektor Szkoły” oraz podpisywania
pism, których treść jest zgodna z zakresem jego zadań i kompetencji.
§ 33.
1. Do obowiązków pedagoga należy m. in.:
1)
rozpoznawanie warunków życia i nauki młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem
uczniów sprawiających trudności w realizowaniu procesu dydaktyczno-wychowawczego;
2)
opracowywanie wniosków dotyczących uczniów wymagających szczególnej opieki
i pomocy wychowawczej;
3)
rozpoznawanie sposobów spędzania czasu wolnego przez młodzież szkolną;
4)
współpraca z organizacjami młodzieżowymi oraz instytucjami i organizacjami
społecznymi działającymi na rzecz dzieci i młodzieży lub nadzorującymi przestrzeganie
praworządności w zakresie wspólnego oddziaływania uczniów wymagających opieki i pomocy
wychowawczej;
5)
udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami
sprawiającymi trudności wychowawcze;
6)
udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności
w wychowywaniu własnych dzieci;
7)
czuwanie nad kompletowaniem odpowiedniej dokumentacji uczniów do badań
pedagogiczno-psychologicznych;
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8)
utrzymywanie stałych kontaktów z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w zakresie
poradnictwa zawodowego i przekazywanie informacji z tej placówki;
9)
wnioskowanie, w razie potrzeby, o kierowanie spraw uczniów zagrożonych
niedostosowaniem lub niedostosowanych społecznie do sądu dla nieletnich;
10) wnioskowanie o pomoc materialną dla młodzieży żyjącej w trudnych warunkach
materialnych;
11) organizowanie różnych form terapii zajęciowej uczniom z objawami niedostosowania
społecznego;
12) udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się
na tle niepowodzeń szkolnych oraz udzielanie im pomocy i porad w rozwiązywaniu trudności
powstających na tle konfliktów rodzinnych lub w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych;
13) prowadzenie i nadzorowanie we współpracy ze szkolną służbą zdrowia szeroko
rozumianej profilaktyki uzależnień;
14)
koordynowanie ewidencji losów absolwentów Szkoły;
15) koordynowanie i nadzorowanie uroczystości szkolnych w zakresie przydzielonych
zadań;
16) współpraca z wychowawcami i innymi nauczycielami w egzekwowaniu od uczniów
przestrzegania ustaleń regulaminów szkolnych;
17) diagnozowanie i dokonywanie okresowych ocen sytuacji wychowawczej w Szkole
oraz prezentowanie opracowań na posiedzeniach rad pedagogicznych;
18) koordynowanie prac komisji Rady Pedagogicznej nad konstruowaniem i realizacją
szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zapobiegania uzależnieniom
i patologiom.
§ 34.
1. Bibliotekarz sprawuje opiekę nad księgozbiorem biblioteki szkolnej.
2. Zadania nauczyciela bibliotekarza:
1) koordynowanie pracy w bibliotece poprzez opracowywanie rocznych planów działalności oraz
terminów ważniejszych imprez, uzgadnianie stanu majątkowego z księgowością, projektowanie
wydatków na rok kalendarzowy, sprawozdanie z pracy biblioteki;
2) prowadzenie pracy pedagogicznej poprzez:
a)gromadzenie zbiorów i ich udostępnianie, udzielanie informacji, prowadzenie rozmów
z czytelnikami, poradnictwo,
b)prowadzenie zajęć rozwijających indywidualne zainteresowania uczniów oraz wyrabianie
i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się,
c)udostępnianie nauczycielom potrzebnych materiałów, prowadzenie różnych form wizualnych
informacji o książkach,
d)organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa,
e)dostosowanie form i treści pracy do wieku i poziomu intelektualnego uczniów.
3) organizowanie działalności biblioteki poprzez gromadzenie zbiorów i ich ewidencjonowanie,
opracowywanie, selekcję, konserwację, organizowanie warsztatu informacyjnego, wydzielanie
księgozbioru podręcznego, prowadzenie katalogów, udostępnianie zbiorów;
4) podejmowanie współpracy z uczniami, nauczycielami, rodzicami, innymi bibliotekami
oraz instytucjami wspierającymi czytelnictwo;
5) koordynowanie obrotem podręczników znajdujących się w zasobach bibliotecznych;
6) analiza stanu czytelnictwa uczniów (prowadzenie kart czytelników, kart książek) – prezentacja
2 razy w roku na radach pedagogicznych;
7) dokumentowanie pracy własnej poprzez prowadzenie dziennika pracy biblioteki szkolnej,
sprawozdań okresowych;
8) zabezpieczanie zbiorów i przeprowadzanie inwentaryzacji w bibliotece metodą skontrum;
9) właściwe dysponowanie majątkiem biblioteki oraz ponoszenie odpowiedzialności za ten
majątek.
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§ 35.
1. Doradca zawodowy w szkole prowadzi zajęcia ukierunkowane na:
1) orientację zawodową dla klas I-VI szkół podstawowych,
2) działania w zakresie doradztwa zawodowego dla klas VII i VIII.
2. Doradztwo zawodowe realizowane będzie w oparciu o program wewnątrzszkolnego systemu
doradztwa zawodowego na dany rok szkolny (załącznik nr 1) będący również składową Programu
Profilaktyczno- Wychowawczego szkoły.

Rozdział 2
Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom
§ 36.
1.Nauczyciel wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie
zajęć organizowanych przez szkołę.
2.Dyrektor Szkoły zapewnia bezpieczeństwo na terenie i wokół szkoły:
1) prowadzi rejestr wypadków, omawia z pracownikami ich przyczyny oraz ustala środki
niezbędne do zapobieżenia im;
2) wyposaża szkołę w sprzęt posiadający odpowiednie atesty lub certyfikaty;
3)sprawdza działanie monitoringu;
4) organizuje szkolenie pracowników w zakresie BHP;
5) zleca umieszczenie planów ewakuacji w widocznych miejscach oraz oznaczenie dróg
ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały.
§ 37.
1. Sposób i formy wykonywania zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom
w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, dostosowanych do wieku i potrzeb uczniów
oraz warunków środowiskowych:
1) omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach do dyspozycji wychowawcy, systematyczne
omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne oraz przeprowadzenie
egzaminu na kartę rowerową;
2) zapewnienie opieki na zajęciach pozalekcyjnych i nadobowiązkowych;
3) dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu szkolnego do wzrostu
i rodzaju pracy;
4) zapewnienie dzieciom opieki na świetlicy w miarę określonych możliwości szkoły zgodnie
z przyjętym regulaminem świetlicy;
5) uwzględnienie w tygodniowym rozkładzie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
równomiernego rozłożenia zajęć w każdym dniu z zachowaniem różnorodności przedmiotów;
6) niełączenie w kilkugodzinne jednostki lekcyjne zajęć z tego samego przedmiotu,
z wyjątkiem przedmiotów, których program na to zezwala;
7) podejmowanie działań uniemożliwiającym uczniom dostęp do treści, które mogą stanowić
zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, w szczególności zainstalowanie i aktualizowanie
oprogramowania zabezpieczającego sieć komputerową;
8) sprawdzanie, czy warunki panujące w klasie nie zagrażają bezpieczeństwu uczniów;
9) aktywne pełnienie dyżuru w trakcie przerw według ustalonej procedury i harmonogramu;
10) przestrzeganie przepisów BHP oraz przepisów przeciwpożarowych;
11) organizowanie wycieczek oraz wyjść poza teren szkoły z uwzględnieniem zasad
bezpieczeństwa uczniów określonych we właściwym regulaminie szkolnym.
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DZIAŁ VI
Rozdział 1
Wewnątrzszkolne ocenianie
§ 38.
1. Wewnątrzszkolne Ocenianie w szkole podstawowej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
Statutu i zawiera:
1) formy informowania uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach
edukacyjnych, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych oraz warunkach i trybie
uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej;
2) zasady oceniania edukacji wczesnoszkolnej w klasach I – III;
3) zasady oceniania zachowania w klasach I – III;
4) zasady oceniania zajęć edukacyjnych i zachowania w klasach IV – VIII;
5) tryb i formy przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych oraz
zgłaszania zastrzeżeń do rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych;
6) warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania;
7) terminy klasyfikowania uczniów i formy informowania rodziców (prawnych opiekunów)
o bieżących postępach i trudnościach edukacyjnych ucznia oraz przewidywanych dla niego
rocznych (śródrocznych) ocenach klasyfikacyjnych i zachowania;
8) nagrody i wyróżnienia dla uczniów przodujących w nauce, zachowaniu i pracy społecznej.
2. Przedmiotowe Ocenianie zawiera określone przez nauczycieli wymagania edukacyjne niezbędne
do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązujących i dodatkowych
zajęć edukacyjnych i stanowi nieodłączną część Wewnątrzszkolnego Oceniania.
3. Przedmiotowe Ocenianie ujednolica i uszczegóławia zakres i formy oceniania przez wszystkich
nauczycieli szkoły.
4. Przedmiotowe Ocenianie obejmuje następujące obszary:
a) narzędzia sprawdzania i oceniania,
b) wymagania na poszczególne oceny; kryteria oceny celującej,
c) sposób ustalania oceny semestralnej i rocznej.
5. Z zasadami Przedmiotowego Oceniania nauczyciel zobowiązany jest zapoznać uczniów na
pierwszych zajęciach edukacyjnych w każdym roku szkolnym.
6. Wymagania edukacyjne są to zamierzone osiągnięcia i kompetencje uczniów na poszczególnych
etapach kształcenia w zakresie: wiadomości, umiejętności, postaw uczniów.
7. Wymagania edukacyjne określają, co uczeń powinien wiedzieć, rozumieć i umieć po zakończeniu
procesu nauczania.
8. Wymagania edukacyjne opracowują nauczyciele na bazie obowiązujących podstaw
programowych i realizowanych programów nauczania dla poszczególnych zajęć edukacyjnych i dla
danego etapu kształcenia.
9. Uczeń, który spełnia określone wymagania edukacyjne, uzyskuje odpowiednią ocenę.
10. Nauczyciele z poszczególnych przedmiotów ustalają kryteria wymagań edukacyjnych na
poszczególne stopnie szkolne obowiązujące przy ocenie bieżącej oraz klasyfikacyjnej śródrocznej
i rocznej.
11. Uczniom jak i rodzicom (prawnym opiekunom) na początku roku szkolnego są przedstawiane
wymagania edukacyjne na daną ocenę.
12. Przy ustalaniu oceny nauczyciel bierze pod uwagę przede wszystkim: poziom opanowania
wiadomości i umiejętności na danym etapie kształcenia;
1) zmiany zachodzące w poziomie osiągnięć edukacyjnych uczniów pod wpływem
określonego oddziaływania dydaktycznego;
2) wykorzystanie wiedzy w praktyce;
3) rozumienie przekazywanych treści;

38

4) sposób prezentacji wiedzy;
5) kreatywność ucznia;
6) umiejętność współdziałania w grupie;
7) przygotowanie i pracę na lekcji.
13. Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z odpowiednich przedmiotów
nauczania powinny uwzględniać treści:
1) na ocenę dopuszczającą:
a) niezbędne w uczeniu się danego przedmiotu,
b) potrzebne w życiu;
2) na ocenę dostateczną:
a) najważniejsze w uczeniu się danego przedmiotu,
b) łatwe dla ucznia nawet mało zdolnego,
c) niewielkim stopniu złożoności (przystępne),
d) często powtarzające się w procesie nauczania,
e) dające się wykorzystać w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych,
f) głównie proste, uniwersalne umiejętności,
g) określone programem zawartym w podstawie programowej;
3) na ocenę dobrą:
a) istotne w strukturze przedmiotu,
b) bardziej złożone, mniej przystępne niż treści podstawowe,
c) przydatne, ale nie niezbędne w opanowaniu treści z danego przedmiotu,
d) użyteczne w szkolnej i poza szkolnej działalności,
e) określone programem zawartym w podstawie programowej;
4) na ocenę bardzo dobrą:
a) złożone i ważne do opanowania,
b) wymagające korzystania z różnych źródeł,
c) umożliwiające rozwiązywanie problemów,
d) pośrednio użyteczne w życiu pozaszkolnym,
e) pełne opanowanie podstawy programowej,
5) na ocenę celującą:
a) stanowiące efekt samodzielnej pracy ucznia,
b) wynikające z indywidualnych zainteresowań,
c) zapewniające pełne wykorzystanie wiadomości dodatkowych.
14. Proponuje się następujące formy kontroli nabywanych przez uczniów umiejętności:
1) zadawanie uczniom pytań w czasie lekcji wprowadzających nowy materiał i w czasie lekcji
powtórzeniowych,
2) dawanie uczniom poleceń, które wykonują ustnie bądź pisemnie na tablicy, w zeszycie
przedmiotowym,
3) prace klasowe w postaci wypracowań, dyktand, zadań lub innych form pisemnych,
4) stosowanie standaryzowanych testów osiągnięć szkolnych,
5) obserwowanie uczniów w czasie zajęć szkolnych,
6) szacowanie wytworów pracy uczniów,
7) analiza notatek w zeszytach przedmiotowych.
8) na zajęciach wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki, zajęć technicznych i zajęć
artystycznych-należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia
i wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
§ 39.
1. Ocenianie zachowania uczniów polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału,
nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia
społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły. Ocena
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spełnia funkcję informacyjną oraz motywującą go do dalszych postępów. Kryteria oceniania
zachowania ucznia są elementem Wewnątrzszkolnego Oceniania (załącznik nr 2).
2.Ocena zachowania w szczególności uwzględnia:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
3) dbałość o honor i tradycje szkoły;
4) dbałość o piękno mowy ojczystej;
5) godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
6) okazywanie szacunku innym osobom.
3. Ocena zachowania nie wpływa na:
1) oceny z zajęć edukacyjnych;
2) promocję do oddziału programowo wyższego lub ukończenie szkoły.
4. W oddziałach I – III ocena zachowania jest oceną opisową. Ocena ta uwzględnia:
1) zachowanie bezpieczeństwa i zdrowia, uczeń:
a) przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią,
b) zna zagrożenia wynikające z zachowania innych ludzi,
c) bezpiecznie posługuje się narzędziami używanymi w toku zajęć,
d) dba o higienę osobistą,
e) chętnie uczestniczy w zajęciach ruchowych;
2) współdziałanie w grupie, uczeń:
a) zgodnie bawi się w grupie,
b) chętnie podejmuje współpracę,
c) potrafi podporządkować się pracy zespołowej,
d) chętnie udziela pomocy innym;
3) kultura osobista, uczeń:
a) wykazuje życzliwość i uprzejmość dla drugich,
b) posiada odpowiedni strój na uroczystości i imprezy szkolne,
c) potrafi poprawnie reagować w sytuacjach konfliktowych (opanowuje negatywne emocje);
4) organizowanie własnej pracy, uczeń:
a) utrzymuje porządek w miejscu pracy,
b) posiada potrzebne przybory,
c) szanuje własność osobistą i szkolną,
d) podejmuje oferowane zadania,
e) pracuje w skupieniu,
f) pracuje samodzielnie,
g) kończy rozpoczęte zadania,
h) poszukuje oryginalnych rozwiązań.
Wychowawca na bieżąco informuje uczniów i rodziców przez zapisy w dzienniku Librus oraz na
zebraniach o ocenie zachowania, dając tym samym szansę do stałej poprawy.
5. Począwszy od oddziału IV ocenę zachowania śródroczną/roczną ustala się według następującej
skali:
1) wzorowe;
2) bardzo dobre;
3) dobre;
4) poprawne;
5) nieodpowiednie;
6) naganne.
6. Ocena ustalona przez wychowawcę jest ostateczna. Najpóźniej na 14 dni przed dniem
wystawienia rocznych ocen klasyfikacyjnych, wychowawca oddziału informuje ucznia i jego
rodziców za pośrednictwem Librusa o przewidywanej rocznej ocenie zachowania ucznia.
7. W przypadku braku możliwości ustalenia oceny zachowania przez wychowawcę, do ustalenia
oceny Dyrektor powołuje komisję w składzie:
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1) pedagog szkolny;
2) dwóch nauczycieli uczących w danej klasie.
8. Ocenę zachowania ustala się na podstawie liczby zgromadzonych punktów - każda uwaga
i jej wartość punktowa odnotowywana jest w dzienniku elektronicznym Librus. W przypadku
wystąpienia znacznej różnicy ocen zachowania pomiędzy pierwszym i drugim półroczem
(2 lub więcej oceny) wychowawca może zastosować średnią arytmetyczną punktów z całego roku
szkolnego.
9. Nauczyciel uczący lub dyżurujący wpisuje do Librusa treść pozytywnej lub negatywnej uwagi
i jej wartość punktową.
10. Uczeń i jego rodzice mają wgląd do dziennika i systematycznie jest im przekazywana
informacja o zachowaniu ucznia.
11. Na miesiąc przed dniem wystawienia rocznych ocen klasyfikacyjnych wychowawca oddziału
informuje ucznia oraz jego rodziców w formie pisemnej przez Librusa o przewidywanej rocznej
nagannej ocenie zachowania.
12. Rodzice ucznia mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena
klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu
ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni po konferencji
klasyfikacyjnej.
13.W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje
komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą
większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
1) w skład komisji wchodzą:
a) Dyrektor lub Wicedyrektor Szkoły– przewodniczący,
b) wychowawca oddziału,
c) wskazany przez Dyrektora Szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym
oddziale,
d) pedagog,
e) przedstawiciel Rady Rodziców,
f) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego.
2) z prac komisji sporządza się protokół, który stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
14. Ustalona przez komisję ocena jest ostateczna.

Rozdział 2
Promowanie i ukończenie szkoły
§ 40.
1. Uczeń oddziału I – III otrzymuje promocję do oddziału programowo wyższego, jeżeli jego
osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.
2. Na wniosek rodziców i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału lub na wniosek wychowawcy
oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców, Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu
ucznia oddziału I i II do oddziału programowo wyższego również w ciągu roku szkolnego.
3. Uczeń oddziału I – III nie otrzymuje promocji do oddziału programowo wyższego tylko
w wyjątkowych przypadkach - Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu oddziału na
wniosek wychowawcy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców
ucznia, po zasięgnięciu opinii wychowawcy. Odstępuje się od obowiązku uzyskania opinii poradni
psychologiczno-pedagogicznej.
4. Począwszy od oddziału IV uczeń otrzymuje promocję do oddziału programowo wyższego, jeżeli
ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny
klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia niedostatecznego.
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5. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli na zakończenie oddziału programowo najwyższego
uzyskał ze wszystkich obowiązujących zajęć edukacyjnych oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny
niedostatecznej oraz przystąpił do egzaminu ósmoklasisty.
6. Uczeń oddziałów IV - VIII otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem, jeżeli uzyskał średnią ocen
rocznych 4,75 i wyżej, jego zachowanie oceniono jako wzorowe lub bardzo dobre.
§ 41.
Egzamin ósmoklasisty
1. Egzamin przeprowadza się w klasie VIII szkoły podstawowej, jako obowiązkowy egzamin
zewnętrzny.
2. Egzamin obejmuje wiadomości i umiejętności kształcenia ogólnego w odniesieniu do czterech
kluczowych przedmiotów nauczanych na dwóch pierwszych etapach edukacyjnych tj. języka
polskiego, matematyki i języka obcego oraz (od r. szk. 2021/2022) dodatkowo jednego
wybranego przedmiotu spośród: biologia, geografia, chemia, fizyka lub historia.
3. Egzamin ma formę pisemną. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły
podstawowej.
4. Uczeń może wybrać tylko jeden język, którego uczy się w szkole, jako obowiązkowego.
5. Egzamin jest przeprowadzany w trzech kolejnych dniach.
6. Jeżeli uczeń uczy się w szkole więcej niż jednego języka obcego nowożytnego, jako przedmiotu
obowiązkowego, jego rodzice składają Dyrektorowi Szkoły, nie później niż do 30 września roku
szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin, pisemną deklarację wskazującą język obcy
nowożytny, z którego uczeń przystąpi do drugiej części egzaminu.
7. Ucznia, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej albo laureatem konkursu
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanego z zakresu
jednego z przedmiotów objętych egzaminem, zwalnia się z odpowiedniej części egzaminu.
Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z tej części egzaminu najwyższego wyniku.
8. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni,
niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, przystępują
do egzaminu w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb. Szczegółowe
informacje dotyczące dostosowań są ogłaszane w komunikacie Dyrektora Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej publikowanym na stronie internetowej CKE do końca sierpnia poprzedzającego
rok szkolny, w którym jest przeprowadzany egzamin.
9. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,
dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu do indywidualnych potrzeb
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
10. Orzeczenie powinno być wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię
specjalistyczną, nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest
przeprowadzany egzamin.
11. Rodzice ucznia przedkładają opinię Dyrektorowi Szkoły, w terminie do dnia 15 października
roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin.
12. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia
wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do egzaminu w warunkach i formie odpowiednich ze
względu na ich stan zdrowia.
13. Uczeń, który z przyczyn losowych/zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu (danej jego części)
w ustalonym terminie lub przerwał daną część, przystępuje do egzaminu w dodatkowym
terminie ustalonym w harmonogramie przeprowadzania egzaminu w szkole, której jest uczniem.
14. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu lub danej części egzaminu w dodatkowym terminie,
ustalonym w harmonogramie przeprowadzania egzaminu, powtarza ostatnią klasę szkoły
podstawowej oraz przystępuje do egzaminu w następnym roku.
15. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie
do egzaminu w dodatkowym terminie, ustalonym w harmonogramie przeprowadzania
egzaminu, dyrektor OKE, na udokumentowany wniosek Dyrektora Szkoły, może zwolnić
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ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu lub danej części egzaminu. Dyrektor Szkoły
składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia.
16. W przypadku, o którym mowa w ust. 15, w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach
egzaminu zamiast wyniku z odpowiedniej części egzaminu wpisuje się odpowiednio
„zwolniony” lub „zwolniona”.
17. Uczeń, który jest chory w czasie trwania egzaminu, może korzystać ze sprzętu medycznego
i leków koniecznych ze względu na chorobę.
18. Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu do potrzeb uczniów odpowiada
przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego.
19. Wyniki egzaminu:
1) prace uczniów sprawdzają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów, powołani
przez dyrektora komisji okręgowej; wynik egzaminu wyrażony w skali procentowej ustala
komisja okręgowa na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów;
2) wynik egzaminu ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny;
3) na wniosek ucznia lub jego rodziców, sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniana
uczniowi lub jego rodzicom do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora
komisji okręgowej;
4) wynik egzaminu nie wpływa na ukończenie szkoły, wyniku egzaminu nie odnotowuje się na
świadectwie ukończenia szkoły;
5) zaświadczenie o wynikach egzaminu Dyrektor Szkoły przekazuje uczniowi lub jego
rodzicom.
DZIAŁ VII
Rozdział 1
Prawa i obowiązki uczniów
§ 42.
1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
2. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które
w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat i korzystało w poprzedzającym roku z wychowania
przedszkolnego, albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej,
wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
3. Na wniosek rodziców Dyrektor Szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, odracza rozpoczęcie
spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego o jeden rok. Wniosek składa się w roku
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, nie później niż do dnia 31 sierpnia. Odroczenie
dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego.
Do wniosku dołącza się opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko
obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wydaną przez publiczną lub niepubliczną poradnię
psychologiczno-pedagogiczną.
4. Do szkoły podstawowej przyjmuje się dzieci:
1) z urzędu - zamieszkałe w obwodzie danej szkoły;
2) na prośbę rodziców, zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, jeżeli w szkole są wolne
miejsca, po uprzednim zawiadomieniu Dyrektora Szkoły, w której obwodzie dziecko
mieszka.
5. Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów
do klas pierwszych szkół podstawowych – określa do końca stycznia organ prowadzący.
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§ 43.
1. Uczeń ma prawo do:
1) wiedzy o przysługujących prawach oraz zasadach postępowania w przypadku ich
naruszania;
2) wolności myśli, sumienia i wyznania, przy czym rodzicom przysługuje prawo
do ukierunkowania dziecka i pieczy nad korzystaniem przez nie z przysługującej wolności;
3) swobody wyrażania myśli i przekonań - także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie
narusza tym dobra innych osób;
4) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami BHP;
5) rozwijania zdolności, zainteresowań i talentów;
6) uczestniczenia w szkole w nadobowiązkowych zajęciach pozalekcyjnych;
7) reprezentowania szkoły w konkursach, olimpiadach, przeglądach i zawodach zgodnie
ze swoimi możliwościami i umiejętnościami;
8) wygłaszania opinii, przedstawiania stanowiska (obrony) we własnej sprawie;
9) przedstawiania własnego stanowiska, gdy zapadają decyzje dotyczące uczniów
(lub indywidualnego ucznia);
10) przedstawiania, w ramach Samorządu Uczniowskiego, Radzie Rodziców, Radzie
Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wniosków i opinii w sprawach szkoły, w szczególności
dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów;
11) poszanowania jego godności;
12) opieki wychowawczej i higienicznych warunków pobytu w szkole, zapewniających
bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;
13) tajemnicy życia prywatnego i rodzinnego;
14) otrzymywania pomocy materialnej;
15) korzystania z pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
16) korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej;
17) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu zgodnie z zasadami
Wewnątrzszkolnego Systemu Ocenianiaoraz o możliwościach odwołania od ustalonej oceny,
warunkach przystąpienia i trybie przeprowadzania egzaminu poprawkowego,
klasyfikacyjnego;
18) bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
19) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz udziału w organizacjach
działających w szkole;
20) nauki religii/etyki w szkole na podstawie deklaracji rodziców;
21) poprzez działalność samorządową, pod opieką wychowawców i nauczycieli, organizowania
imprez oddziałowych i szkolnych z zastrzeżeniem, że samowolne opuszczanie szkoły
w czasie uroczystości jest niedozwolone;
22) uzyskania pomocy w nauce ze strony nauczyciela, wychowawcy, pedagoga szkolnego,
samorządu klasowego, zarówno w przypadku zagrożenia oceną niedostateczną, jak i chęcią
ugruntowania i poszerzenia swoich wiadomości i rozwoju zainteresowań;
23) indywidualnego toku nauki, po spełnieniu wymagań określonych w odrębnych przepisach;
24) korzystania z innych praw, w szczególności zapisanych w Konwencji o Prawach Dziecka;
25) zwrócenia się o pomoc do szkolnego Rzecznika Praw Ucznia w przypadku łamania jego
praw.
§ 44.
1. Uczeń ma obowiązek:
1) przestrzegać postanowień zawartych w Statucie Szkoły;
2) godnego, kulturalnego zachowania się w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych
pracowników szkoły;
3) szanować i ochraniać przekonania i własność innych osób;
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4)
5)
6)
7)
8)

przeciwstawiać się przejawom brutalności i wulgarności;
szanować godność osobistą, poglądy i przekonania innych;
dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne i swoich kolegów;
dbać o ład i porządek w szkole;
uczestniczyć w imprezach i uroczystościach szkolnych i klasowych; udział traktowany jest
na równi z uczestnictwem na zajęciach szkolnych;
9) przestrzegać regulaminów pomieszczeń szkolnych wynikających ze specyfiki ich
przeznaczenia (np. klasopracownie, świetlica, biblioteka, szatnia, sale gimnastyczne,
toalety);
10) szanować sprzęt szkolny oraz wyposażenie klas i innych pomieszczeń; za wyrządzoną przez
ucznia szkodę odpowiada materialnie jego rodzic;
11) bezwzględnie podporządkowywać się zaleceniom Dyrektora Szkoły, Wicedyrektora,
nauczycieli oraz ustaleniom samorządu szkoły lub klasy;
12) brać aktywny udział w zajęciach oraz uzupełniać braki wynikające z absencji, prowadzić
starannie zeszyty i wykonywać prace domowe zgodnie z wymogami nauczyciela
przedmiotu;
13) przygotowywać się systematycznie do zajęć szkolnych, uczestniczyć w obowiązkowych
i wybranych przez siebie zajęciach;
14) punktualnie przychodzić na lekcje i inne zajęcia;
15) dbać o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegać się wszelkich szkodliwych
nałogów, nie używać środków odurzających;
16) usprawiedliwić każdą nieobecność niezwłocznie po przyjściu do szkoły, jednak nie
później niż do dwóch tygodni, licząc od ostatniego dnia nieobecności; usprawiedliwienia
dokonuje rodzic w formie pisemnej lub ustnej, po tym terminie nieobecności uznawane są
przez wychowawcę za nieusprawiedliwione;
17) posiadać przy sobie zeszyt do kontaktu z rodzicami, jako podstawowy dokument
umożliwiający kontakt ze szkołą.
2. Uczeń zwolniony na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia w zajęciach
wychowania fizycznego, pracy przy komputerze na zajęciach informatyki lub drugiego języka, ma
prawo do nieobecności na tym przedmiocie w sytuacji, gdy:
1) lekcje wychowania fizycznego, informatyki, drugiego języka umieszczone są w planie zajęć
jako pierwsze lub ostatnie w danym dniu;
2) rodzice ucznia wystąpią z podaniem do Dyrektora Szkoły, w którym wyraźnie zaznaczą,
że przejmują odpowiedzialność za ucznia w czasie jego nieobecności na zajęciach.
3. Uczeń zwolniony na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia w zajęciach
wychowania fizycznego, zajęciach komputerowych lub drugiego języka przebywa w miejscu
prowadzenia zajęć opieką nauczyciela jeżeli w tygodniowym planie zajęć są one umieszczone
w danym dniu pomiędzy innymi zajęciami lekcyjnymi.
4. Uczeń nabiera uprawnień do zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego lub wybranych ćwiczeń
fizycznych, informatyki lub technologii informacyjnej, drugiego języka, po otrzymaniu decyzji
Dyrektora Szkoły.
5. W ostatnim tygodniu edukacji (VIII klasa i zmiana szkoły) uczeń powinien rozliczyć się
z obowiązków wobec szkoły wypełniając kartę obiegową.
6. Uczniom nie wolno:
1) przebywać w szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym
działaniu;
2) wnosić na teren szkoły alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu;
3) wnosić na teren szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu;
4) wychodzić poza teren szkoły w czasie trwania planowych zajęć i przerw;
5) rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy i zgody
zainteresowanych;

45

6) używać podczas zajęć edukacyjnych telefonów komórkowych, które powinny być
wyłączone i schowane do plecaka. Używanie telefonów komórkowych poza zajęciami
edukacyjnymi (przerwy, czas przed i po zajęciach) określa regulamin zachowania.
a)
naruszenie przez ucznia powyższych zasad na terenie szkoły skutkuje zatrzymaniem
urządzenia elektronicznego w depozycie u Dyrektora Szkoły, zgodnie z odpowiednią
procedurą,
b)
aparat odbiera rodzic ucznia za pisemnym potwierdzeniem,
c)
szkoła nie bierze odpowiedzialności za posiadany przez ucznia sprzęt elektroniczny,
d)
w sytuacjach nagłych informacje przekazywane są rodzicom za pośrednictwem
sekretariatu szkoły.
§ 45.
Strój szkolny
1. Szkoła zobowiązuje uczniów do noszenia estetycznego i schludnego stroju uczniowskiego
w odpowiednim stonowanym kolorze. Strój nie powinien zwracać szczególnej uwagi i wzbudzać
kontrowersji. Nie może zawierać treści i obrazów obrażających uczucia religijne i poglądowe.
Nadruki nie mogą zawierać treści niemoralnych i niecenzuralnych.
2. Zabrania się noszenia strojów eksponujących bieliznę i niezakrywających brzucha.
3. Strój na wychowanie fizyczne to biała koszulka i ciemne spodenki oraz obuwie sportowe
z bezpieczną podeszwą.
4. Strój galowy obowiązujący w czasie uroczystości szkolnych i imprez okolicznościowych:
1) dla dziewcząt: biała bluzka, ciemna spódnica/spodnie;
2) dla chłopców: biała koszula, ciemne spodnie.
5. Na terenie szkoły uczeń zobowiązany jest nosić odpowiednie obuwie zmienne.
6. Uczeń ma obowiązek przestrzegać zasad higieny osobistej oraz estetyki, dziewczęta nie malują
paznokci i nie stosują makijażu.
7.Wygląd zewnętrzny ucznia nie może wpływać na oceny z przedmiotu.
§ 46.
Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia.
1. W przypadku naruszenia praw ucznia, zainteresowany uczeń lub jego rodzic może złożyć skargę
w formie ustnej lub pisemnej odpowiednio do: wychowawcy klasy, opiekuna Samorządu
Uczniowskiego, pedagoga szkolnego, Rzecznika Praw Ucznia lub Dyrektora Szkoły w terminie nie
później niż 7 dni od zaistniałej sytuacji.
2. Dyrektor Szkoły może, w celu rozpatrzenia skargi, powołać komisję, w skład której wchodzą:
Dyrektor Szkoły lub Wicedyrektor jako przewodniczący, pedagog szkolny, wychowawca klasy,
przedstawiciel RR, przedstawiciel SU, szkolny Rzecznik Praw Ucznia.
3. O wyniku rozpatrzenia skargi uczeń lub jego rodzic zostaje poinformowany w terminie 7 dni
od daty wpływu zawiadomienia.
§ 47.
Rzecznik Praw Ucznia
1. W szkole działa wybrany większością głosów, w drodze tajnego, bezpośredniego głosowania
wszystkich uczniów, nauczyciel będący Rzecznikiem Praw Ucznia.
2. Rzecznik Praw Ucznia jest powołany przez Dyrektora Szkoły na wniosek Samorządu
Uczniowskiego.
3. Rzecznik Praw Ucznia może być odwołany przez Dyrektora Szkoły:
1) w przypadku łamania przez Rzecznika Praw regulaminów wewnętrznych;
2) na wniosek Samorządu Uczniowskiego lub Rady Rodziców;
3) na wniosek samego rzecznika.
4. Kadencja Rzecznika Praw Ucznia trwa 3 lata.
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5. Rzecznik Praw Ucznia działa na podstawie Statutu Szkoły, regulaminu Samorządu
Uczniowskiego i Konwencji Praw Dziecka. Jego główna rola polega na aktywnym ingerowaniu
w życie szkoły wszędzie tam, gdzie naruszane są prawa ucznia i inicjowaniu działań mających
na celu obronę praw dziecka.
6. Tryb wyboru Rzecznika, jego prawa i obowiązki są zawarte w odrębnym regulaminie.

Rozdział 2
Nagradzanie i stosowanie kar
§ 48.
Rodzaje nagród i warunki ich przyznawania uczniom oraz tryb wnoszenia zastrzeżeń
do przyznanej nagrody.
1. Za rzetelną naukę, wzorową postawę, wybitne osiągnięcia, uczeń może otrzymać
następujące wyróżnienia i nagrody:
1) pochwałę wychowawcy na forum klasy;
2) pochwałę Dyrektora na apelu szkolnym;
3) począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej
uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen min. 4,75 i ocenę zachowania
co najmniej bardzo dobrą, otrzymuje promocję z wyróżnieniem;
4) uczeń oddziałów IV-VIII otrzymuje nagrodę książkową za wyniki w nauce i zachowaniu,
jeśli uzyskał średnią ocen 5,0 i powyżej, żadna z ocen końcowych nie jest niższa od oceny
dobrej, a jego zachowanie zostało ocenione jako wzorowe lub bardzo dobre;
5) nagrody są przyznawane w miarę posiadanych przez szkołę środków finansowych;
6) list gratulacyjny otrzymują rodzice, jeśli uczeń kl. IV – VIII na koniec roku szkolnego
osiągnął średnią ocen min. 5,0 i wzorową ocenę zachowania;
7) tytuł PRYMUSA SZKOŁY otrzymuje uczeń klas IV - VIII, który na koniec roku szkolnego
uzyskał najwyższą średnią ocen w szkole;
8) uczeń kończący szkołę, który na koniec roku szkolnego osiągnął najlepsze wyniki w nauce
oraz ocenę wzorową zachowania, wyróżnił się działalnością społeczną na rzecz szkoły
i środowiska oraz odniósł sukcesy w pozaszkolnych konkursach, na wniosek Rady
Pedagogicznej otrzymuje miano NAJLEPSZY ABSOLWENT SZKOŁY PODSTAWOWEJ
nr 23 w SOSNOWCU. W uzasadnionych sytuacjach powyższe miano Rada może przyznać
kilku uczniom;
9) laureaci konkursów szkolnych otrzymują pamiątkowe dyplomy, a nagrody książkowe
w miarę możliwości finansowych szkoły;
10)
laureaci konkursów pozaszkolnych otrzymują pamiątkowe dyplomy i nagrody
od ich organizatorów;
11)
znaczące osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i igrzyskach sportowych
odnotowuje się na świadectwie szkolnym;
12)
uczeń otrzymuje stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe zgodnie
z odrębną procedurą.
2. Uczeń ma prawo do równego traktowania i otrzymania sprawiedliwej nagrody. Uczeń, który
czuje się pokrzywdzony ze względu na niesprawiedliwą (według niego) nagrodę ma prawo
wnieść zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły w terminie 7 dni od otrzymania nagrody. Dyrektor
w ciągu 14-tu dni od daty wniesienia zastrzeżenia jest zobowiązany do udzielenia pisemnej
odpowiedzi. Podjęta w tym trybie decyzja jest ostateczna.
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§ 49.
Rodzaje kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwoływania się od kary.
1. Za nieprzestrzeganie obowiązków ucznia, o których mowa w Statucie uczeń może być ukarany.
2. W szkole ustala się następujące rodzaje kar:
1)
wpis uwagi negatywnej do zeszytu uwag;
2)
upomnienie nauczyciela indywidualnie;
3)
upomnienie wychowawcy indywidualnie;
4)
dyscyplinująca rozmowa z pedagogiem szkolnym;
5)
rozmowa wychowawcza z Dyrektorem Szkoły
6)
nagana wychowawcy z powiadomieniem rodziców;
7)
upomnienie Dyrektora;
8)
nagana Dyrektora Szkoły;
9)
przeniesienie do innego oddziału klasowego, w przypadku, gdy zmiana środowiska
wychowawczego może korzystnie wpłynąć na postawę ucznia. Przeniesienie następuje
na podstawie decyzji Rady Pedagogicznej. Dyrektor Szkoły informuje rodziców ucznia
o podjętej decyzji:
10)
przeniesienie ucznia do innej szkoły – zgodnie z procedurą określoną przez
Kuratorium Oświaty.
3. Zastosowane wobec ucznia kary niosą za sobą następujące konsekwencje:
1)
uczeń, który otrzymał naganę wychowawcy oddziału, nie może uzyskać oceny
śródrocznej lub rocznej wyższej niż poprawna oraz zostaje pozbawiony na okres jednego
miesiąca możliwości:
a) korzystania z przywileju „szczęśliwego numerka”,
b) uczestniczenia w imprezach szkolnych,
c) udziału w wycieczce klasowej lub innych zajęciach wyjazdowych (za wyjątkiem
wycieczek edukacyjnych),
d) reprezentowania szkoły do momentu zniesienia kary przez Dyrektora na wniosek
wychowawcy;
2)
uczeń, który otrzymał upomnienie Dyrektora Szkoły zostaje pozbawiony na okres
trzech miesięcy możliwości:
a) korzystania z przywileju „szczęśliwego numerka”,
b) uczestniczenia w imprezach szkolnych,
c) udziału w wycieczce klasowej lub innych zajęciach wyjazdowych (za wyjątkiem
wycieczek edukacyjnych),
d) reprezentowania szkoły do momentu zniesienia kary przez Dyrektora na wniosek
wychowawcy,
e) pełnienia funkcji w samorządzie oddziałowym, samorządzie uczniowskim
oraz reprezentowania szkoły na zewnątrz (w tym w zawodach sportowych);
3)
uczeń, który otrzymał naganę Dyrektora Szkoły zostaje pozbawiony wszystkich
przywilejów wymienionych w pkt. 2 do końca półrocza (nie mniej niż na okres 3 miesięcy)
oraz nie może uzyskać oceny śródrocznej/rocznej zachowania wyższej niż nieodpowiednia.
4. Przy wymierzaniu kary przestrzega się gradacji ich stosowania, z zastrzeżeniem ust. 5.
5.W niżej wymienionych przypadkach wobec ucznia mogą być stosowane kary bez zachowania
zasady gradacji kar:
1)
umyślne spowodowanie uszczerbku na zdrowiu innego ucznia;
2)
kradzieży, chuligańskich wybryków na terenie szkoły i poza nią;
3)
wejście w kolizję z prawem;
4)
demoralizacja innych uczniów;
5)
wandalizm (niszczenie mienia szkolnego, dewastowanie przedmiotów, niszczenie
rzeczy osobistych innych uczniów);
6)
permanentne naruszanie postanowień Statutu Szkoły.
6.O udzielonej uczniowi karze wychowawca powiadamia rodziców.
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7.Od każdej wymierzonej kary uczeń, jego rodzic, zespół klasowy lub Samorząd Uczniowski może
się odwołać, w terminie do 3 dni od daty poinformowania go o karze do Rzecznika Praw Ucznia
lub do Dyrektora Szkoły.
8.Odwołanie ma formę pisemną oraz musi zawierać uzasadnienie.
9.Rzecznik Praw Ucznia i Dyrektor są zobowiązani do udzielenia odpowiedzi w terminie do 7 dni
od daty złożenia odwołania.
10.Przygotowując odpowiedź na odwołanie Rzecznik Praw Ucznia bądź Dyrektor, może zasięgnąć
opinii Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców, pedagoga szkolnego lub Rady Pedagogicznej.
11.Decyzja Dyrektora po rozpatrzeniu odwołania ucznia na poziomie szkoły jest ostateczna.
12.Stosowane kary nie mogą naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia.

1.
2.

3.
4.

§ 50.
Przypadki, w których Dyrektor Szkoły może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem
o przeniesienie ucznia do innej szkoły.
Za wielokrotne i szczególnie rażące łamanie postanowień statutu i regulaminów szkoły Dyrektor
może wnioskować do Sądu Rodzinnego lub MOPS-u o wgląd w sytuację rodziny.
Dyrektor może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesieniu ucznia do innej
szkoły w przypadku:
1) wyczerpania działań wychowawczych i dyscyplinujących ze stosowaniem kar włącznie
i brakiem poprawy zachowania ucznia;
2) pobicia ucznia lub znęcania psychicznego nad uczniami;
3) wulgarnego zachowania się wobec nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz uczniów;
4) spożycia albo dystrybucji alkoholu lub innych środków odurzających na terenie szkoły;
5) zgłoszenia przez Policję o wybrykach chuligańskich.
Przed wystąpieniem z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej Szkoły Dyrektor może
zasięgnąć opinii Rady Pedagogicznej.
Przed sporządzeniem wniosku, o którym mowa w ust. 2 Dyrektor jest obowiązany
przeprowadzić postępowania wyjaśniające, w tym wysłuchać ucznia i jego rodziców.
Rozdział 3
Prawa i obowiązki rodziców i prawnych opiekunów

§ 51.
1. Rodzice i prawni opiekunowie współpracując ze szkołą mają prawo do:
a) znajomości statutu szkoły, a w szczególności do znajomości celów i zadań szkoły, programu
wychowawczego szkoły;
b) zgłaszania do Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły swoich propozycji; wnioski
i propozycje przekazują za pośrednictwem wychowawcy do przewodniczącego rady pedagogicznej;
c ) współudziału w pracy wychowawczej;
d) znajomości organizacji pracy szkoły w danym roku szkolnym. Informacje te przekazuje Dyrektor
Szkoły po zebraniu rady pedagogicznej;
e) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania
oraz przeprowadzania egzaminów. Przepisy te są omówione na pierwszym zebraniu rodziców
i w przypadkach wymagających ich znajomości;
f) uzyskiwania informacji na temat swojego dziecka - jego zachowania, postępów w nauce
i przyczyn trudności (uzyskiwanie informacji ma miejsce w czasie zebrań rodziców,
indywidualnego spotkania się z nauczycielem po uprzednim określeniu terminu i miejsca spotkania,
telefonicznie lub pisemnie o frekwencji ucznia);
g) uzyskiwania porad i informacji w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka - porad
udziela wychowawca, pedagog szkolny i na ich wniosek Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna;
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h) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły: Dyrektorowi Szkoły, organowi
sprawującemu nadzór pedagogiczny za pośrednictwem Rady Rodziców.
2. Rodzice i prawni opiekunowie mają obowiązek:
a) dopełnienia formalności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;
b) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
c) śledzenia postępów dziecka w nauce, frekwencji i innych informacji dotyczących ich dzieci
w dzienniku elektronicznym;
d) zaopatrzenia dziecka w niezbędne pomoce;
e) interesowania się pracą domową oraz zapewnienia dziecku warunków, umożliwiających
przygotowanie się do zajęć szkolnych;
f) przeglądanie zeszytów swoich dzieci, zachęcanie do starannego ich prowadzenia,
g) dbania o właściwy strój i higienę osobistą swojego dziecka;
h) dbania, aby dziecko spożyło posiłek w domu i w szkole;
i) interesowania się zdrowiem dziecka i współpracowania z pielęgniarką szkolną;
j) współpracowania z nauczycielami w przezwyciężaniu trudności w nauce dziecka, trudności
wychowawczych i rozwijaniu zdolności;
k) pokrywania szkód umyślnie spowodowanych przez dziecko;
l) uczestniczenia w zebraniach zgodnie z ustalonym na dany rok szkolny harmonogramem zebrań.

DZIAŁ VIII
Rozdział 1
Inne formy działalności szkoły
§ 52.
Organizacja współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi
oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
1. W ramach działalności opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawczej szkoła współpracuje
z instytucjami wspierającymi, np.: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Miejski, Sąd
Rodzinny, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Policja, Komitet Ochrony Praw Dziecka.
§ 53.
Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie nauczania,
wychowania, opieki i profilaktyki.
1. Bezwzględny priorytet w wychowaniu młodego pokolenia ma dom rodzinny.
2.Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka wynikających z ustawowego obowiązku
szkolnego należy:
1) dopełnienie czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;
2) zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia;
3) zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć;
4) informowanie, w terminie do dnia 30 września każdego roku, Dyrektora Szkoły w obwodzie
której mieszka dziecko o realizacji obowiązku szkolnego za granicą.
3.Rodzice mają prawo do decydowania o procesie wychowania dziecka również w szkole poprzez:
1) współpracę z Dyrekcją Szkoły i Radą Pedagogiczną;
2) współdziałanie w zakresie zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w szkole i w klasie;
3) znajomość Statutu Szkoły, regulaminów oraz procedur obowiązujących w szkole;
4) uzyskiwanie rzetelnej informacji na temat osiągnięć lub trudności dydaktycznych swoich
dzieci;
5) udział w tworzeniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły; rodzice ucznia
przyjmowanego do szkoły zapoznają się z ofertą wychowawczą proponowaną przez szkołę;
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6) uzyskiwanie porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia dzieci;
7) wyrażanie i przekazywanie opinii na temat pracy szkoły;
8) rodzice na pierwszym zebraniu w każdym roku szkolnym wybierają w tajnych wyborach
Oddziałową Radę Rodziców złożoną z trzech osób;
9) cele i zadania oraz organizację Rady Rodziców określa regulamin Rady Rodziców.
4. Szkoła traktuje rodziców jako pełnoprawnych partnerów w procesie edukacyjnym,
wychowawczym i profilaktycznym oraz stwarza warunki do ich aktywizowania poprzez:
1) zapewnienie poradnictwa i konsultacji w rozwiązywaniu trudności związanych z wychowaniem
dziecka;
2) udzielanie pomocy rodzicom w dobrym wywiązywaniu się z zadań opiekuńczych
i wychowawczych;
3) przekazywanie informacji przez korespondencję, telefonicznie, stronę www, inne materiały
informacyjne;
4) dostarczanie rodzicom wiedzy, umiejętności i pomysłów na pomoc dzieciom w nauce;
5) zachęcanie do działań w formie wolontariatu;
6) inspirowanie rodziców do działania i wspieranie ich inicjatyw;
7) upowszechnianie dokonań rodziców i ich nagradzanie.
5.Włączanie rodziców w zarządzanie szkołą, poprzez angażowanie Rady Rodziców do prac
zespołów, które biorą udział w podejmowaniu ważnych dla szkoły decyzji.
6.W przypadku, gdy rodzice nie wypełniają swoich obowiązków opiekuńczych szkoła ma prawo:
1) wezwać rodziców na rozmowę do Dyrektora Szkoły;
2) wystąpić do Sądu Rodzinnego o wgląd w sytuację rodzinną ucznia.
§ 54.
Współdziałanie z organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie działalności innowacyjnej.
1. Działalność innowacyjna i eksperymentalna:
1)
w szkole może być prowadzana działalność innowacyjna i zajęcia eksperymentalne
mające na celu poprawę jakości pracy szkoły i efektywności kształcenia;
2)
działalność innowacyjna może być prowadzona w całej szkole, oddziale lub grupie
i obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne;
3)
prowadzenie działalności innowacyjnej jest możliwe po zapewnieniu przez szkołę
odpowiednich warunków kadrowych i organizacyjnych, niezbędnych do realizacji
planowanych działań innowacyjnych i eksperymentalnych;
4)
innowacje wymagające przyznania szkole dodatkowych środków budżetowych,
mogą być podjęte po wyrażeniu przez organ prowadzący szkołę pisemnej zgody
na finansowanie planowanych działań;
5)
udział nauczycieli w innowacji lub eksperymencie jest dobrowolny;
6)
decyzję w sprawie wprowadzenia działalności innowacyjnej w szkole podejmuje
Rada Pedagogiczna.
2. Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki
pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy
Dyrektorem Szkoły lub, za jego zgodą, z poszczególnymi nauczycielami.

Rozdział 2
Sposób organizacji i realizacji działalności szkoły w ramach wolontariatu
§ 55.
1. W szkole jest powołane Szkolne Koło Wolontariatu (załącznik nr 3).
2. Spośród uczniów szkoły zostaje wyłoniona szkolna rada wolontariatu.
3. Cele wolontariatu szkolnego:
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

zwiększenie wrażliwości młodzieży na potrzeby innych;
tworzenie więzi między uczniami/nauczycielami a środowiskiem lokalnym;
kształtowanie postaw prospołecznych i obywatelskich;
rozwijanie empatii i rozumienia;
kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności;
poszerzanie wiedzy uczniów w dowolnie wybranej dziedzinie;
inspirowanie młodzieży do aktywnego spędzania czasu wolnego;
zwiększenie satysfakcji nauczycieli z wykonywanej pracy;
kreowanie twórczej atmosfery w szkole, sprzyjającej samorealizacji i poszerzaniu własnych
zainteresowań;
10) nabycie doświadczeń i umiejętności społecznych;
11) kształtowanie umiejętności działania zespołowego;
12) współdziałanie uczniów i wzajemne wspieranie się;
13) kultywowanie i wzbogacanie tradycji szkoły zgodnie z założeniami programu
wychowawczo - profilaktycznego placówki;
14) organizowanie w szkole pomocy uczniom napotykającym trudności w nauce, w życiu
rówieśniczym i rodzinnym.
4.Szkolny Klub Wolontariusza musi mieć spisany i zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej
regulamin.
5. Zadania wolontariatu wynikające z działalności samorządu uczniowskiego muszą zostać wpisane
w program działań samorządu.
6. Szkolny Klub Wolontariusza musi mieć swojego opiekuna (koordynatora działań).
7.Szkolny Klub Wolontariusza wspólnie ze swoim opiekunem opracowuje roczny plan pracy
i następnie organizuje przygotowanie swoich członków do konkretnych działań poprzez szkolenia
w zakresie zasad obowiązujących przy współpracy z konkretną instytucją czy grupą
potrzebujących, racjonalizowania pewnych problemów, mówienia o trudnościach i wzajemnego
wzmacniania oraz wsparcia.
8. Wolontariusz nie powinien mieć mniej niż 13 lat Wszystkie osoby przed ukończonym 18 rokiem
życia muszą uzyskać zgodę co najmniej jednego przedstawiciela ustawowego, czyli rodzica bądź
opiekuna prawnego.
9. Wolontariat prowadzony jest w ramach zajęć nadobowiązkowych w szkole i uczniowie działają
pod stała opieką nauczyciela.
10. Za bezpieczeństwo uczniów na terenie szkoły odpowiada dyrektor. Jeżeli wolontariat jest
organizowany przez szkołę, odpowiedzialność ponosi nauczyciel bądź opiekun prowadzący grupę
na działania.
11. Podejmowanie zadań niezależnie od udziału w SKW, poza godzinami szkolnymi powoduje,
że ze szkoły zdjęta jest odpowiedzialność za bezpieczeństwo ucznia.

DZIAŁ IX
Rozdział 1
Ceremoniał szkolny
§ 56.
1. Szkoła posiada symbole szkolne i ustalony ceremoniał szkolny.
2. Sztandar szkoły:
1) sztandarem opiekuje się poczet sztandarowy pod kierunkiem
przez Dyrektora Szkoły nauczyciela;
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wyznaczonego

2)

uczestnictwo w poczcie sztandarowym to najbardziej honorowa funkcja uczniowska
w szkole, dlatego poczet sztandarowy powinien być wytypowany z uczniów klasy
najstarszej Szkoły Podstawowej o nienagannej postawie;
3) poczet sztandarowy zawsze występuje w strojach galowych;
4) sztandar uczestniczy w uroczystościach szkolnych oraz poza szkołą na zaproszenie innych
szkół i instytucji lub organizacji;
5) podczas uroczystości żałobnych sztandar ozdabia czarna wstęga uwiązana pod głowicą
(orłem).
3. Logo szkoły prezentuje niebieską tarczę z białym paskiem wokół, w centralnej części żółte
uśmiechnięte słoneczko z promyczkami wychodzącymi z okna zielonego budynku
z czerwonym trójkątnym dachem; poniżej znajduje się nazwa szkoły. Logo umieszczane jest
na stronach tytułowych najważniejszych dokumentów szkolnych, teczkach, dyplomach,
zaproszeniach, życzeniach itp.
4. Ceremoniał:
1) pierwszy dzwonek dla pierwszoklasistów;
2),,Ślubowanie uczniów klas pierwszych” - ;,Pasowanie na ucznia”;
3) ostatni dzwonek dla ósmoklasistów;
4) pożegnanie absolwentów.
5. Do uroczystości szkolnych tworzących ceremoniał zalicza się: uroczyste rozpoczęcie
i zakończenie roku szkolnego, święta państwowe: Święto Konstytucji 3 Maja, Dzień Edukacji
Narodowej, Święto Niepodległości.

DZIAŁ X.
Postanowienia końcowe
§ 57.
1. Regulaminy określające działalność organów szkoły, jak też wynikające z realizacji celów
i zadań, nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego statutu, jak również z przepisami
wykonawczymi obowiązującego prawa oświatowego.
2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne
przepisy.
§ 58.
1. Zmiany w statucie dokonywane mogą być z inicjatywy:
1) Dyrektora Szkoły jako przewodniczącego Rady Pedagogicznej;
2) Rady Rodziców;
3) organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
4) organu prowadzącego szkołę;
5) co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
2. Rada Pedagogiczna, po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców, uchwala zmiany i nowelizacje
do statutu szkoły.
§ 59.
Dyrektor Szkoły ma prawo do podejmowania doraźnych decyzji w sprawach nieujętych w statucie.
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