SRATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Marii Konopnickiej w Niechcicach

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
1

1.

2.
3.

Ilekroć w dalszej treści Statutu jest mowa bez bliższego określenia o:
1) Prawie oświatowym - należy przez to rozumieć ustawę z 14 grudnia 2016 r. - Prawo
oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.);
2) ustawie o systemie oświaty - należy przez to rozumieć ustawę z 7 września 1991 r. o
systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.);
3) Szkole - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w
Niechcicach;
4) rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby
(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
5) nauczycielu - należy przez to rozumieć także wychowawcę klasy, oddziału lub
grupy wychowawczej realizującego zadania statutowe szkoły;
6) wychowawcy - należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece
wychowawczej powierzono jeden z oddziałów szkoły;
7) specjaliście - należy przez to rozumieć w szczególności psychologa, pedagoga,
logopedę, doradcę zawodowego;
8) Dyrektorze - należy przez to rozmieć dyrektora Szkoły, o której mowa w pkt 3.
Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Rozprza. Siedzibą organu prowadzącego jest
Urząd Gminy w Rozprzy.
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kurator Oświaty w Łodzi.
§2

1.
2.
3.

Nazwa Szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Niechcicach.
Siedzibą Szkoły są Niechcice.
Szkoła używa pieczęci o następującej treści: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej
w Niechcicach, ul. Częstochowska 27, 97-340 Rozprza, NIP 771-25-39-093, REGON
001160622.
§3

W Szkole funkcjonują oddziały klas dotychczasowego Gimnazjum w Zespole SzkolnoGimnazjalnym w Niechcicach, aż do czasu całkowitego ich wygaszenia.
§4
1.
2.
3.

4.

Cykl nauczania w Szkole trwa 8 lat.
W Szkole obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy.
Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii określa minister
właściwy do spraw oświaty i wychowania w drodze rozporządzenia w sprawie
organizacji roku szkolnego.
Do realizacji zadań statutowych Szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z:
1) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem;
2) biblioteki;
3) świetlicy;
4) gabinetu pedagoga i psychologa;
5) zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych;
6) pomieszczeń sanitarno-higienicznych;
7) szatni.
Rozdział 2
2

Cele i zadania Szkoły
§5
1.
2.

3.

4.

Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa.
Szkoła dąży do zapewnienia warunków wszechstronnego rozwoju uczniów, osiąganego
poprzez harmonijną realizację zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności oraz
wychowania, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, a także zasad promocji i ochrony
zdrowia.
Spełnienie celu, o którym mowa w ust. 2 następuje w szczególności poprzez:
1) prowadzenie dziecka do nabywania i rozwijania umiejętności wypowiadania się,
czytania i pisania, wykonywania elementarnych działań arytmetycznych,
posługiwania się prostymi narzędziami oraz kształtowania nawyków społecznego
współżycia;
2) rozwijanie możliwości poznawczych uczniów, tak aby mogli oni przechodzić od
dziecięcego do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata;
3) rozwijanie i przekształcanie spontanicznej motywacji poznawczej w motywację
świadomą,
przygotowującą
do
podejmowania
zadań
wymagających
systematycznego i dłuższego wysiłku intelektualnego i fizycznego;
4) rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej i moralnej dziecka oraz jego
indywidualnych zdolności twórczych;
5) wzmacnianie wiary dziecka we własne siły i zdolności;
6) kształtowanie potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność
fizyczną;
7) wyrabianie czujności wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego i psychicznego;
8) wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej, etnicznej i narodowej;
9) stwarzanie warunków do rozwoju wyobraźni i ekspresji werbalnej, plastycznej,
muzycznej i ruchowej;
10) stwarzanie możliwości nabywania umiejętności nawiązywania i utrzymywania
poprawnych kontaktów z innymi dziećmi, dorosłymi i osobami niepełnosprawnymi,
przedstawicielami innych narodowości i ras;
11) uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka i zapewnienie mu równych szans;
12) stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, obowiązkowości,
podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie;
13) kształtowanie umiejętności działania w rożnych sytuacjach szkolnych
i pozaszkolnych; uczenie właściwych zachowań w stosunku do zwierząt i
otaczającej przyrody;
14) rozwijanie wrażliwości na cierpienie i przejawy niesprawiedliwości;
15) współdziałanie ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami w zakresie działalności
innowacyjnej.
Organy statutowe Szkoły współpracują ze sobą w bieżącym określeniu priorytetów oraz
kierunku pracy i rozwoju Szkoły.

§6

3

Rodzice i nauczyciele, na zasadach określonych w Statucie, mając na uwadze dobro
dzieci, współdziałają ze sobą w zakresie wychowania i nauczania, uwzględniając
w szczególności potrzeby rozwojowe uczniów oraz potrzeby lokalnego środowiska.
§7
1.
2.

3.

Szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny.
W zakresie sprawowania funkcji wychowawczej szkoła w szczególności:
1) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad
określonych w Prawie oświatowym, ustawie o systemie oświaty i przepisach
wykonawczych do tych ustaw, stosownie do warunków i wieku uczniów poprzez:
a) zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów,
b) systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów,
c) realizowanie programu wychowawczo-profilaktycznego;
2) upowszechnia zasady tolerancji, wolności sumienia i poczucia sprawiedliwości;
3) kształtuje postawy patriotyczne i szacunku dla dobra wspólnego oraz przygotowuje
do życia w rodzinie, społeczności lokalnej i państwie;
4) sprzyja zachowaniom proekologicznym;
5) umożliwia uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej
i religijnej poprzez udział w konkursach przedmiotowych, sportowych,
artystycznych, organizowanych uroczystościach szkolnych, pracach samorządu
klasowego i szkolnego;
6) szanuje indywidualność uczniów i ich prawo do własnej oceny rzeczywistości;
7) budzi szacunek do pracy poprzez dobrze zorganizowaną pracę na rzecz Szkoły
i społeczności lokalnej;
8) wdraża do dyscypliny i punktualności.
Szkoła realizuje program wychowawczo-profilaktyczny będący alternatywą dla zagrożeń
społecznych młodego człowieka.
§8

1.

2.

W zakresie sprawowania funkcji edukacyjnej Szkoła w szczególności:
1) umożliwia zdobycie wiadomości i umiejętności niezbędnych do uzyskania
świadectwa ukończenia szkoły podstawowej poprzez:
a) urozmaicony proces nauczania,
b) naukę języka obcego,
c) komputerowe wspomaganie procesu edukacyjnego,
d) organizowanie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz zajęć dodatkowych;
2) pomaga przyszłym absolwentom dokonać świadomego wyboru kierunku dalszego
kształcenia poprzez:
a) organizowanie zajęć z pracownikami biura pracy lub firm marketingowych,
b) poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne oraz doradztwo zawodowe,
c) rozwijanie zainteresowań;
3) działa w kierunku rozwijania zainteresowań uczniów poprzez organizowanie kół
zainteresowań, imprez sportowych, olimpiad i konkursów przedmiotowych;
4) zapewnia wszechstronną pomoc uczniom szczególnie uzdolnionym i mającym
trudności w nauce.
Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania dla szkoły
podstawowej.
§9

4

Wykonywanie zadań opiekuńczych polega w szczególności na:
1) promocji i ochronie zdrowia;
2) ścisłym przestrzeganiu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;
3) respektowaniu zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej lub lekarza.
2. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz posiadanych
możliwości poprzez:
1) pomoc materialną oraz dożywianie uczniów;
2) opiekę świetlicową;
3) zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
4) prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, logopedycznych, rewalidacyjnych
lub innych specjalistycznych;
5) realizację zajęć profilaktycznych.
3. Zajęcia, o których mowa w ust. 2, prowadzone są w oparciu o diagnozę środowiska
uczniów przeprowadzoną przez Szkołę, lekarza, poradnię psychologiczno-pedagogiczną
oraz w miarę posiadanych środków.
1.

§10
Uczniom, którzy z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebują pomocy
i wsparcia, Szkoła zapewnia w szczególności:
1) pomoc psychologiczno-pedagogiczną;
2) konsultacje i pomoc merytoryczną poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym
specjalistycznej;
3) pomoc w zdobyciu wsparcia materialnego, w tym GOPS-u, i innych.
§ 11
1.

2.

Opiekę nad uczniami przebywającymi w Szkole sprawują:
1) podczas zajęć edukacyjnych - nauczyciele prowadzący te zajęcia;
2) podczas przerw międzylekcyjnych - nauczyciele pełniący dyżury.
Opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem Szkoły, w tym w trakcie wycieczek
organizowanych przez szkołę, sprawują wyznaczeni nauczyciele oraz, za zgodą
Dyrektora, inne osoby dorosłe, w szczególności rodzice.
§ 12

Plan dyżurów nauczycielskich ustala Dyrektor, uwzględniając tygodniowy rozkład zajęć
i możliwości kadrowe.
§ 13
1.
2.
3.

Obowiązki opiekunów podczas wycieczek szkolnych określają odrębne przepisy.
Szczegółowe zasady organizacyjno-porządkowe wycieczek szkolnych określa
Regulamin organizowania wycieczek szkolnych, który ustala Dyrektor Szkoły.
Zasady korzystania z bazy sportowej oraz pomieszczeń i urządzeń Szkoły określa
Dyrektor w drodze regulaminu.
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§ 14
1.
2.

3.

4.

Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten
cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego.
Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do
edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej
sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.
Indywidualne formy opieki nad uczniami polegają w szczególności na:
1) udzielaniu, w miarę możliwości Szkoły, doraźnej pomocy materialnej lub rzeczowej
oraz występowanie z wnioskami do GOPS-u, fundacji lub innych instytucji;
2) wspomaganie możliwości korzystania z pomocy poradni psychologicznopedagogicznej;
3) objęciu zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi lub korekcyjno-kompensacyjnymi.
Pomoc finansową, o której mowa w ust. 3 pkt 1, przyznaje się na zasadach określonych
w odrębnych przepisach.
§ 15

1.
2.

3.
4.

5.

Każdy oddział powierza się szczególnej opiece wychowawczej jednego z nauczycieli
uczących w tym oddziale.
W miarę możliwości organizacyjnych Szkoły, celem zapewnienia ciągłości pracy
wychowawczej i jej skuteczności, wychowawca prowadzi oddział powierzony jego
opiece przez etap edukacyjny, obejmujący odpowiednio:
1) klasy I-III szkoły podstawowej;
2) klasy IV-VIII szkoły podstawowej.
Decyzję w sprawie obsady stanowiska wychowawcy podejmuje Dyrektor po
zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
Dyrektor może dokonać zmiany na stanowisku wychowawcy:
1) z urzędu - wskutek długotrwałej, usprawiedliwionej nieobecności wychowawcy lub
z przyczyn organizacyjnych Szkoły;
2) na pisemny wniosek dotychczasowego wychowawcy;
3) na pisemny wniosek więcej niż 50% rodziców uczniów danego oddziału lub
Samorządu Uczniowskiego.
Wnioski, o których mowa w ust. 4 pkt 2 i 3, nie są dla Dyrektora wiążące. O sposobie ich
załatwienia Dyrektor informuje wnioskodawcę w terminie 14 dni.
Rozdział 3
Organy Szkoły i ich kompetencje
§ 16

1.
2.
3.
4.

5.

Szkołą kieruje Dyrektor.
W szkole działa Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców oraz Samorząd Uczniowski.
Działające organy w Szkole wzajemnie informują się o podstawowych kierunkach
planowanej i prowadzonej działalności.
Organy, o których mowa w ust. 2 współdziałają poprzez wymianę informacji
o działaniach i decyzjach. Poszczególne organy Szkoły mogą zapraszać się wzajemnie na
planowane lub doraźne zebrania w celu wymiany poglądów.
Wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach i decyzjach
organizuje Dyrektor Szkoły.
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6. Celem stworzenia warunków do współdziałania, o którym mowa w ust. 3 i 4, Dyrektor nie
rzadziej niż raz na pół roku organizuje spotkania z przewodniczącymi: Rady Rodziców
i Samorządu Uczniowskiego.
7. W szkole utworzone są stanowiska wicedyrektora i kierownika świetlicy.
§ 17
1.
2.
3.

Stanowisko Dyrektora powierza i odwołuje z niego organ prowadzący Szkołę.
Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.
Dyrektor kieruje Szkołą i reprezentuje ją na zewnątrz.
§ 18

1.
2.

3.

Dyrektor planuje, organizuje, kieruje i monitoruje pracę Szkoły.
Dyrektor sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, w szczególności zabiega
o stworzenie optymalnych warunków do realizacji zadań dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych Szkoły.
Do zadań Dyrektora należy w szczególności:
1) w zakresie spraw bezpośrednio związanych z działalnością podstawową Szkoły:
a) podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania uczniów do Szkoły lub
przenoszenia ich do innych oddziałów,
b) kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego i wydawania decyzji
administracyjnych w zakresie udzielania zezwolenia na indywidualny program
lub tok nauki, na realizację obowiązku szkolnego poza Szkołą, a także
przeprowadzanie egzaminu klasyfikacyjnego,
c) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz odpowiednich
warunków kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży,
d) odpowiedzialność za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego ucznia,
e) kontrolowanie przestrzegania postanowień Statutu w sprawie rodzaju nagród
i kar stosowanych wobec uczniów,
f) występowanie do Łódzkiego Kuratora Oświaty w Łodzi z wnioskiem
o przeniesienie ucznia do innej szkoły,
g) podejmowanie decyzji w sprawach zwalniania uczniów z wykonywania
określonych ćwiczeń fizycznych albo realizacji zajęć wychowania fizycznego,
zajęć komputerowych, informatyki, drugiego języka obcego,
h) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania zgodnie z odrębnymi
przepisami,
i) powierzanie stanowiska Wicedyrektora i odwoływanie z niego, po zasięgnięciu
opinii Rady Pedagogicznej i organu prowadzącego,
j) sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w odrębnych
przepisach, w tym systematyczne monitorowanie pracy nauczycieli
i prowadzenie stosownej dokumentacji,
k) realizowanie zadań związanych z awansem zawodowym i oceną pracy
nauczycieli na zasadach określonych odrębnymi przepisami,
l) przedstawianie Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia w szczególności
wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
m) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji
stanowiących, o ile są zgodne z przepisami prawa,
7

4.

n) współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych,
o) stwarzanie warunków do działania w szkole: wolontariuszy, 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,
p) realizowanie pozostałych zadań wynikających z odrębnych przepisów;
2) w zakresie spraw organizacyjnych:
a) opracowanie arkusza organizacji Szkoły,
b) dopuszczenie do realizacji szkolnego zestawu programów oraz podręczników
po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców,
c) ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć,
d) określenie dni dodatkowo wolnych od zajęć dydaktycznych,
e) przygotowywanie projektu planu pracy Szkoły,
f) określenie, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, regulaminu pełnienia
dyżurów nauczycielskich, regulaminu organizacji wycieczek szkolnych, zasad
korzystania z bazy sportowej oraz pomieszczeń i urządzeń szkolnych;
3) w zakresie spraw finansowych:
a) opracowywanie projektu planu finansowego Szkoły i jego zmian,
b) przedstawienie projektu planu finansowego do zaopiniowania Radzie
Pedagogicznej i Radzie Rodziców,
c) realizowanie planu finansowego poprzez dysponowanie określonymi w nim
środkami i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,
stosownie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej szkół;
4) w zakresie spraw administracyjno-gospodarczych oraz biurowych:
a) sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą Szkoły,
b) organizowanie wyposażenia w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny,
c) organizowanie i nadzorowanie kancelarii Szkoły,
d) nadzorowanie właściwego prowadzenia dokumentacji przez nauczycieli,
wychowawców i specjalistów oraz prawidłowego wykorzystywania druków
szkolnych,
e) organizowanie przeglądu technicznego obiektów szkolnych oraz prac
konserwacyjno-remontowych,
f) organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku szkolnego;
5) w zakresie spraw bhp, porządkowych i podobnych:
a) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć
organizowanych przez Szkołę,
b) egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników ustalonego
w szkole porządku oraz dbałości o czystość i estetykę,
c) wykonywanie zadań dotyczących planowania obronnego, obrony cywilnej
i powszechnej samoobrony.
Obsługę administracyjną i organizacyjną szkoły zapewnia Dyrektor, a finansową
jednostka obsługująca wskazana przez organ prowadzący.
§ 19

1.
2.
3.

Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli,
specjalistów oraz pracowników niebędących nauczycielami.
W zakresie, o którym mowa w ust. 1, Dyrektor w szczególności wykonuje zadania,
o których mowa w art. 68 ust. 5 Prawa oświatowego.
Dyrektor współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi w zakresie ustalonym
odrębnymi przepisami.
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§ 20
1.
2.

Dyrektor jest Przewodniczącym Rady Pedagogicznej Szkoły.
Zadania związane z pełnieniem funkcji, o której mowa w ust. 1, oraz tryb ich realizacji
określają postanowienia regulaminu działalności Rady Pedagogicznej.
§ 21

W Szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem Szkoły w zakresie
realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole.
3. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
4. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności
co najmniej połowy jej członków.
5.
Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane
do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą
naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych
pracowników Szkoły.
6. 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
7. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1) uchwalenie regulaminu własnej działalności;
2) przygotowanie projektu Statutu szkoły bądź projektu jego zmian oraz jego
zatwierdzenie po zaopiniowaniu przez rodziców;
3) zatwierdzanie planów pracy szkoły wnoszonych przez dyrektora
4) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
5) ustalanie szczegółowych kryteriów oceniania zachowania uczniów oraz trybu
odwoławczego od tych ocen;
6) wyrażenie zgody na egzaminy klasyfikacyjne w przypadkach uzasadnionych;
7) ustalenie warunków przyznawania nagród i wyróżnień, a także wymierzania kar;
8) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole po
zaopiniowaniu przez Radę Rodziców;
9) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;
10) ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym
sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu
doskonalenia pracy szkoły;
11) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów w przypadku nie
uczęszczania na zajęcia ucznia pełnoletniego.
8. Rada Pedagogiczna ma prawo do opiniowania w szczególności:
1) organizacji pracy szkoły;
2) tygodniowego rozkładu zajęć w szkole;
3) propozycji dyrektora szkoły w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac
i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
4) wniosków dyrektora o przyznanie odznaczeń, wyróżnień oraz nagród Wójta, Kuratora
i Ministra;
5) wniosków o zezwolenie na indywidualny tok nauki ucznia;
6) projektu planu finansowego szkoły;
1.
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7) powierzenia stanowiska wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych oraz
odwołania z tych stanowisk;
8) dni wolnych od zajęć;
9. Rada Pedagogiczna może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny
nad szkołą z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej
dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w szkole: wnioski te mają dla organu
charakter wiążący.
10. W przypadku wstrzymania przez dyrektora szkoły realizacji uchwały Rady Pedagogicznej
- sprawę rozstrzyga Kuratorium Oświaty i Wychowania w ciągu 14 dni.
11. W przypadku nieobecności dyrektora, jego obowiązki pełni wicedyrektor. Szczegółowy
zakres
kompetencji
wicedyrektora
określa
dyrektor,
powierzając
to stanowisko. W sytuacji, gdy dyrektor nie może pełnić obowiązków służbowych, zakres
zastępstwa wicedyrektora rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje dyrektora.
12. Do zakresu działania wicedyrektora w szczególności należy:
1) kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą szkoły;
2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego oraz nadzór nad pracownikami nie będącymi
nauczycielami;
3) współdziałanie z dyrektorem w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz
oceniania nauczycieli pracujących w szkole;
4) opieka nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie;
5) współdziałanie ze służbą zdrowia oraz z poradnią psychologiczno-pedagogiczną;
6) koordynowanie pracy Samorządu Uczniowskiego oraz innych organizacji
działających w Szkole;
7) nadzór nad działalnością wychowawczo - opiekuńczą Szkoły;
8) nadzór nad działalnością pozalekcyjną w Szkole;
9) czuwanie nad właściwą realizacją tygodniowego planu zajęć.
§ 22
1.
2.

W Szkole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów.
Dyrektor zapewnia organizacyjne warunki działania Rady Rodziców oraz stale
współpracuje z nią - osobiście lub przez wyznaczonego nauczyciela.
§ 23

Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów Szkoły, organu
prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami
we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności:
1) w sprawie utworzenia Rady Szkoły;
2) oceny pracy nauczyciela;
3) wewnątrzszkolnego oceniania;
4) szkolnego zestawu programów oraz podręczników.
2. Rada Rodziców podejmuje działania, które polegają w szczególności na:
1) udzielaniu pomocy Samorządowi Uczniowskiemu;
2) działaniu na rzecz stałej poprawy bazy;
3) pozyskiwaniu środków finansowych na zadania określone w regulaminie Rady
Rodziców;
4) współdecydowaniu o formach pomocy uczniom.
3. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną: Programu wychowawczoprofilaktycznego szkoły;
1.
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2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub
wychowania szkoły;
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły;
4) opiniowanie pracy nauczyciela ubiegającego się o awans;
5) opiniowanie decyzji dyrektora szkoły o dopuszczeniu do działalności w szkole
stowarzyszenia lub innej organizacji, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych,
a w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność
wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej szkoły;
6) opiniowanie propozycji dyrektora zawierającej zestaw podręczników, materiałów
edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym
w przypadku braku zgody nauczycieli co do wyboru jednego wspólnego podręcznika
spoza podręczników oferowanych przez właściwego ministra.
4. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska
porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczoprofilaktycznego szkoły, 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.
5. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić
fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania
funduszy Rady Rodziców określa regulamin Rady Rodziców.
6. Fundusze, o których mowa w ust.5, 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.
§ 24
1.
2.
3.

W Szkole działa Samorząd Uczniowski reprezentujący wszystkich uczniów Szkoły.
Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami uczniów Szkoły.
Dyrektor zapewnia organom Samorządu Uczniowskiego organizacyjne, w tym lokalowe
warunki działania oraz stale współpracuje z tymi organami poprzez opiekuna
Samorządu.
§ 25

1.

Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa regulamin
Samorządu Uczniowskiego, uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym,
tajnym i powszechnym.
§ 26

1.

2.

Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz
Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły wynikające z odrębnych
przepisów, a w szczególności dotyczących podstawowych praw uczniów.
Samorząd Uczniowski ponadto:
1) współuczestniczy w tworzeniu:
a) programu wychowawczo-profilaktycznego,
b) zasad wewnątrzszkolnego oceniania uczniów;
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2) na prośbę Dyrektora wyraża opinię o pracy nauczyciela;
3) Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły podejmuje działania w zakresie
wolontariatu.
§ 27
1. Organy szkoły współpracują ze sobą w celu prawidłowego wykonywania udzielonych im
kompetencji oraz stworzenia prawidłowych warunków do funkcjonowania szkoły oraz
nauki uczniów, przepływu informacji i podejmowania decyzji. W tym celu organy szkoły:
1) spotykają się trzy razy w roku;
2) przekazują sobie plany działania na dany rok szkolny celem umożliwienia włączenia
się do ich realizacji.
2. Prawomocnie podjęte decyzje organów podawane są do publicznej wiadomości poprzez
ich wywieszenie na tablicy ogłoszeń.
3. W pracy organów mogą, na ich zaproszenie, uczestniczyć przedstawiciele innych
organów, pod warunkiem, że zebranie nie jest tajne.
4. Spory między organami Szkoły rozpatrywane są na terenie Szkoły z zachowaniem zasady
obiektywizmu.
§ 28
1. Przedstawiciele organów szkoły dbają o właściwą atmosferę pracy, dobre imię szkoły,
sporne kwestie załatwiają w sposób taktowny i kulturalny. Organy szkoły kierują się zasadą,
że spory między organami rozstrzyga się w szkole w następujący sposób:
1) każdy organ szkoły ma możliwość obrony swojego stanowiska;
2) jeżeli organ szkoły, który otrzymał skargę, petycję lub wniosek nie jest
właściwy do jej rozpatrzenia obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak
niż w ciągu 7 dni, przekazać je organowi właściwemu. O przekazaniu wniosku
zawiadamia się równocześnie wnioskodawcę;
3) w sytuacjach spornych pomiędzy poszczególnymi organami szkoły Dyrektor
stwarza zainteresowanym stronom warunki do ich rozstrzygania;
4) w przypadku sporu między organami szkoły powołuje się komisję mediacyjną,
w liczbie 7 osób;
5) sposób wyboru 3 członków do komisji każdy organ ustala we własnym
regulaminie;
6) w przypadku sporu między Radą Rodziców-Radą Pedagogiczną, Radą
Rodziców-Samorządem Uczniowskim, Radą Pedagogiczną- Samorządem
Uczniowskim, uczestnikiem komisji i mediatorem jest Dyrektor Szkoły;
7) komisja mediacyjna ustala własny regulamin i tok postępowania;
8) w przypadku sporu dotyczącego Dyrektora Szkoły z Radą Rodziców, Radą
Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim w komisji mogą uczestniczyć 2
osoby ze społeczności szkolnej wskazane przez Dyrektora Szkoły i 3 osoby
przez organ będący w sporze z Dyrektorem. Komisja wybiera dodatkowo
mediatora;
9) po zakończeniu pracy komisja ustala w formie pisemnej postanowienie
wiążące dla stron sporu;
10) decyzje komisji mediacyjnej są ostateczne;
11) każdej ze stron przysługuje prawo wniesienia zażalenia, w zależności od
rodzaju sprawy, do organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór
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pedagogiczny, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka lub
właściwego sądu.
§ 29
Ze wszystkich spotkań, zebrań, rozmów, które odbywały się w czasie rozwiązywania
sporu, sporządza się protokół lub notatki służbowe, które przechowuje się w dokumentacji
Szkoły.
Rozdział 4
Organizacja pracy Szkoły
§ 31
1.

2.

Podstawę organizacji pracy Szkoły w danym roku szkolnym stanowią:
1) plan pracy Szkoły;
2) arkusz organizacji Szkoły;
3) tygodniowy rozkład zajęć.
Działalność edukacyjna szkoły jest określana przez:
1) szkolny zestaw programów nauczania oraz podręczników, który uwzględniając
wymiar wychowawczy, obejmuje całość działań Szkoły z punktu widzenia
dydaktycznego;
2) program wychowawczo-profilaktyczny, który opisuje w sposób całościowy
wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym,
realizowane przez wszystkich nauczycieli.
§ 32

1.

2.
3.

4.

Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy
w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich
obowiązkowych zajęć edukacyjnych zgodnie z odpowiednim ramowym planem
nauczania oraz zestawem programów nauczania dla danej klasy i danego typu,
dopuszczonych do użytku szkolnego.
Przeciętna liczba uczniów w oddziale nie powinna być większa niż 35 uczniów.
Grupy wiekowe uczniów w klasach I-III Szkoły Podstawowej są prowadzone
w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów, z zastrzeżeniem wyjątków
określonych w Prawie oświatowym.
W Szkole, w razie potrzeby, mogą być zorganizowane oddziały integracyjne, specjalne
albo klasy terapeutyczne według zasad określonych w odrębnych przepisach.
§ 33

1.

2.
3.

Szkoła przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o powszechną dostępność.
Przyjmowanie uczniów do Szkoły odbywa się na zasadach określonych w odrębnych
przepisach.
Do Szkoły mają obowiązek uczęszczać uczniowie od 7 roku życia.
Dzieci 6-letnie, na wniosek rodzica, mogą być przyjęte do szkoły po wcześniejszym
korzystaniu z wychowania przedszkolnego poprzedzającym rozpoczęcie nauki w klasie
pierwszej lub posiadania opinii Poradni Psychologiczno Pedagogicznej o możliwości
rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
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3.

W przypadku dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego przez poradnię
psychologiczno-pedagogiczną rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być
odroczone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko
kończy 9 lat.
§ 34

Rok szkolny dzieli się na dwa okresy. Pierwszy okres trwa od rozpoczęcia roku szkolnego do
dnia poprzedzającego ferie zimowe, a drugi - od pierwszego dnia po feriach zimowych do
ostatniego dnia przed feriami letnimi.
§ 35
1.
2.

Podstawową formą pracy Szkoły Podstawowej są zajęcia edukacyjne prowadzone
w systemie klasowo-lekcyjnym.
W czasie trwania zajęć dydaktycznych organizuje się przerwy międzylekcyjne - ze
względów organizacyjnych - pięciominutowe i dziesięciominutowe oraz tzw. dłuższe
przerwy – dwudziestominutową i piętnastominutową. Krótsze przerwy są spowodowane
dostosowaniem rozkładu zajęć do możliwości dojazdu uczniów do i ze szkoły.
Rozdział 5
Organizacja biblioteki szkolnej
§ 36

1.

2.

3.

4.
5.

Biblioteka szkolna jest pracownią Szkoły, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań
uczniów, zadań edukacyjnych i wychowawczych, doskonaleniu warsztatu nauczycieli,
popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości
wiedzy o regionie.
W bibliotece szkolnej są gromadzone podręczniki, materiały edukacyjne, materiały
ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne. Czynności związane z zakupem do biblioteki
szkolnej podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych
materiałów bibliotecznych oraz czynności związane z gospodarowaniem tymi
podręcznikami i materiałami wykonuje Dyrektor Szkoły.
Z biblioteki mogą korzystać:
1) uczniowie;
2) nauczyciele i inni pracownicy Szkoły;
Status użytkownika biblioteki potwierdza karta biblioteczna. Ewidencję użytkowników
prowadzi nauczyciel bibliotekarz.
Do zakresu działania nauczyciela bibliotekarza w szczególności należy:
1) udostępnianie książek i innych źródeł informacji;
2) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania
informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologiami
informacyjno-komunikacyjnymi;
3) gromadzenie, oprawa i selekcja zbiorów;
4) prowadzenie katalogów bibliotecznych;
5) rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i popularyzowanie wartościowej literatury;
6) egzekwowanie zwrotu książek;
7) współpraca z nauczycielami poszczególnych zajęć edukacyjnych;
8) nawiązanie i prowadzenie współpracy z bibliotekami;
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6.

7.

9) propagowanie różnych imprez czytelniczych (np. konkursy czytelnicze, wieczorki
literackie);
10) przedstawianie Radzie Pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa
poszczególnych klas;
11) prowadzenie edukacji czytelniczej i medialnej;
12) wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się;
13) określenie godzin wypożyczania książek;
14) przeprowadzanie inwentaryzacji księgozbioru biblioteki szkolnej.
Biblioteka jest czynna w każdym dniu zajęć szkolnych. Godziny pracy biblioteki,
mierzone w godzinach zegarowych, ustala Dyrektor, dostosowując je do tygodniowego
rozkładu zajęć, w szczególności w sposób umożliwiający dostęp do jej zbiorów podczas
zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
Szczegółowe zasady korzystania z biblioteki określa Regulamin biblioteki szkolnej.
§ 37

Współpraca z rodzicami, uczniami, nauczycielami oraz innymi bibliotekami odbywa się
poprzez:
1) poradnictwo na temat wychowania czytelniczego w rodzinie, popularyzację oraz
udostępnianie literatury szkolnej oraz pedagogicznej;
2) wymianę materiałów informacyjnych między biblioteką a innymi bibliotekami
i ośrodkami informacji;
3) informowanie użytkowników o zbiorach, dniach i godzinach otwarcia najbliższych
bibliotek, zachęcanie do korzystania z nich;
4) uzyskiwanie, upowszechnianie materiałów informacyjnych i reklamowych oraz
zachęcanie uczniów do udziału w imprezach czytelniczych przygotowywanych przez
różne instytucje kultury i organizacje społeczne.
§ 38
1.

2.

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika, materiału
edukacyjnego lub innego materiału bibliotecznego Szkoła może żądać od rodziców
ucznia zwrotu kosztów ich zakupu zgodnie z odrębnymi przepisami.
Gospodarowanie podręcznikami i materiałami edukacyjnymi regulują odrębne przepisy.
Rozdział 6
Świetlica i stołówka szkolna
§ 39

1.

2.
3.
4.

Dla uczniów, którzy muszą przebywać dłużej w Szkole, w szczególności ze względu na
czas pracy rodziców - na wniosek rodziców, organizację dojazdu do szkoły albo inne
okoliczności wymagające zapewnienia opieki w Szkole, Szkoła organizuje zajęcia
świetlicowe.
Czas zajęć świetlicowych mierzony jest w godzinach zegarowych.
Na zajęciach świetlicowych pod opieką jednego nauczyciela nie może pozostawać
więcej niż 25 uczniów.
Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz
rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności
zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój
fizyczny oraz odrabianie lekcji.
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5.

6.

Planowanie pracy, organizacja i dobór form zajęć należą do kompetencji nauczycieli
wychowawców grup wychowawczych, którzy swoją pracę odpowiednio dokumentują
zgodnie z odrębnymi przepisami.
Szczegółowe zadania i organizację pracy świetlicy szkolnej określa regulamin.
§ 40

1.
2.
3.

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności
wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, Szkoła organizuje stołówkę szkolną.
Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej odbywa się na zasadach określonych w
odrębnych przepisach.
Szczegółową organizację pracy stołówki szkolnej określa regulamin stołówki
szkolnej.
Rozdział 7
Szczególne warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki. Pomoc
psychologiczno-pedagogiczna
§ 41

1.
2.

3.

4.

Szkoła udziela i organizuje uczniom, rodzicom oraz nauczycielom pomoc
psychologiczno-pedagogiczną.
Celem pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom jest wspomaganie
rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się, w szczególności przez wyrównywanie
oraz korygowanie trudności w opanowaniu podstawy programowej i eliminowanie
przyczyn przejawów zaburzeń, w tym zaburzeń zachowania.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu oraz
zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz
rozpoznawaniu jego możliwości psychofizycznych, wynikających w szczególności:
1) z niepełnosprawności;
2) z zaburzeń zachowania lub emocji;
3) ze szczególnych uzdolnień;
4) ze specyficznych trudności w uczeniu się;
5) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowej;
6) z choroby przewlekłej;
7) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
8) z niepowodzeń edukacyjnych;
9) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny,
sposobem spędzania wolnego czasu, kontaktami środowiskowymi;
10) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą
środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom
polega na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
i dydaktycznych oraz rozwijaniu umiejętności wychowawczych w celu zwiększania
efektywności ich działań.
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§ 42
1.

2.

Nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści prowadzą działania mające na celu:
1) rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych uczniów, w tym ich zainteresowań i uzdolnień, oraz zaplanowanie
sposobów ich zaspokojenia, w tym wsparcia związanego z rozwijaniem
zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe;
2) rozpoznanie trudności dydaktyczno-wychowawczych lub zaburzeń zachowania
uczniów oraz zaplanowanie formy wsparcia, zależnie od potrzeb i możliwości oraz
za zgodą rodziców ucznia lub wskazanie do diagnozy w poradni psychologicznopedagogicznej;
3) uzyskiwanie informacji od rodziców na temat nieprawidłowości rozwojowych ich
dzieci lub problemów wychowawczych oraz zapoznanie pozostałych nauczycieli
uczących i wychowawców z wynikami badań dostarczonych przez rodziców;
4) dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia i uwzględnianie ich
przy ocenianiu, adekwatnie do stwierdzonych trudności u ucznia.
Nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści prowadzą w szczególności obserwację
pedagogiczną, w trakcie bieżącej pracy z uczniami, mającą na celu rozpoznanie u
uczniów:
1) trudności w uczeniu się, w tym - w przypadku uczniów klas I-III deficytów
kompetencji i zaburzeń sprawności językowych, ryzyka wystąpienia specyficznych
trudności w uczeniu się, lub
2) szczególnych uzdolnień.
§ 43

1.

2.

3.

4.

5.

W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne
wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, odpowiednio nauczyciel,
wychowawca lub specjalista niezwłocznie udziela uczniowi tej pomocy w trakcie
bieżącej pracy i informuje o tym wychowawcę klasy lub Dyrektora Szkoły.
Wychowawca oddziału, Dyrektor Szkoły lub inna wyznaczona przez Dyrektora osoba
planują i koordynują udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym
ustalają formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin,
w którym poszczególne formy będą realizowane.
Osoby, o których mowa w ust. 2, planując udzielanie uczniowi pomocy psychologicznopedagogicznej, współpracują z rodzicami ucznia oraz - w zależności od potrzeb z innymi nauczycielami, wychowawcami i specjalistami, prowadzącymi zajęcia
z uczniem, poradnią lub innymi osobami.
W przypadku, gdy uczeń był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w Szkole,
przy planowaniu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej
uwzględnia się wnioski dotyczące dalszej pracy z uczniem, zawarte w dokumentacji
przebiegu nauczania.
Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio do uczniów posiadających orzeczenie
o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni, z tym, że przy planowaniu
udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się także
zalecenia zawarte w orzeczeniach lub opiniach.
§ 44

1.

W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym
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2.

ustalenie dla ucznia form, okresu oraz wymiaru godzin udzielania tej pomocy, jest
zadaniem zespołu, który opracowuje dla ucznia indywidualny program edukacyjnoterapeutyczny.
Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologicznopedagogicznej ustala Dyrektor Szkoły, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które
w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.
§ 45

1.

2.

O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się
rodziców ucznia. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy
psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy
pomocy będą realizowane, Dyrektor Szkoły niezwłocznie informuje pisemnie rodziców
ucznia, za pośrednictwem wychowawców.
Nauczyciele, wychowawcy i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologicznopedagogicznej prowadzą dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 46

1.

2.

3.
4.

Warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów
niepełnosprawnych, z zaburzeniami zachowania lub emocji i zagrożonych
niedostosowaniem społecznym zapewnia Dyrektor Szkoły, który w określonych
przepisami przypadkach zatrudnia dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w
zakresie pedagogiki specjalnej, specjalistów lub asystenta (w przypadku klas I-III szkoły
podstawowej), lub nauczyciela wspomagającego, z uwzględnieniem realizacji zaleceń
zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
Dyrektor Szkoły, uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz
możliwości psychofizyczne uczniów niepełnosprawnych, z zaburzeniami zachowania lub
emocji oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wyznacza zajęcia edukacyjne
oraz zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, realizowane wspólnie z
innymi nauczycielami przez nauczycieli wymienionych w ust.1 lub w których
nauczyciele ci uczestniczą.
Specjaliści i nauczyciel wspomagający, asystent, o których mowa w ust.1, realizują
zadania wyznaczone przez Dyrektora Szkoły.
Szczegółowe zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
oraz warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów
niepełnosprawnych, z zaburzeniami zachowania lub emocji i zagrożonych
niedostosowaniem społecznym określają odrębne przepisy.
Rozdział 8
Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów
§ 47
Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia oraz jego zachowanie.
§ 48

1.

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych
śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikające z
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2.

realizowanego przez nauczyciela programu nauczania, dostosowuje się do
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych ucznia:
1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - na podstawie tego
orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjnoterapeutycznym;
2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego
orzeczenia;
3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni
specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą
na potrzebę takiego dostosowania - na podstawie tej opinii;
4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1-3, który jest objęty
pomocą psychologiczno-pedagogiczną w Szkole - na podstawie rozpoznania
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych
możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów;
5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez
ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego - na
podstawie tej opinii.
Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny w szczególności określa zakres
i sposób dostosowania odpowiednio programu nauczania oraz wymagań edukacyjnych,
o których mowa w ust. 1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i
edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, w szczególności przez
zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z uczniem.
§ 49

1.

2.
3.

4.

5.

Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w następujący sposób:
1) z pracy pisemnej - poprzez jej sprawdzenie oraz wskazanie, co uczeń robi dobrze, co
i jak wymaga poprawy oraz ustne lub pisemne dodanie komentarza, jak powinien
dalej się uczyć;
2) z bieżącej odpowiedzi ustnej, poprzez wskazówki pomocne w dalszym uczeniu się
lub wskazanie, co robi dobrze, co i jak wymaga poprawy;
3) ocenę klasyfikacyjną - poprzez informację o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej
w odniesieniu do podanych na początku roku szkolnego wymagań edukacyjnych
niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych
ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez
siebie programu nauczania albo w odniesieniu do kryteriów oceniania zachowania.
Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom.
Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu
klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, zastrzeżeń oraz inna dokumentacja
dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom.
Dokumentacja dotycząca egzaminów lub zastrzeżeń oraz inna dokumentacja dotycząca
oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom przez
Dyrektora lub wychowawcę oddziału na terenie Szkoły w uzgodnionym miejscu oraz
czasie, jednak nie dłuższym niż 7 dni od dnia wpłynięcia wniosku, o którym mowa w
ust.3
Pisemne prace ucznia przechowują nauczyciele do końca roku szkolnego.
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§ 50
1.

2.
3.

4.

5.

Uczeń podlega klasyfikacji:
1) bieżącej;
2) śródrocznej i rocznej;
3) końcowej.
Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego.
W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub
znacznym klasyfikacji śródrocznej i rocznej dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń
zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.
Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć
edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie
programowo wyższej, Szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków.
Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące
podstawowe obszary:
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) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
6) godne, kulturalne zachowanie się w Szkole i poza nią;
7) okazywanie szacunku innym osobom;
8) udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego w oddziałach gimnazjalnych.

§ 51
1. W klasach I-III szkoły podstawowej w ramach oceniania bieżącego nauczyciel odnotowuje
poziom szczegółowych osiągnięć w skali:
1) doskonały (dk);
2) bardzo dobry (bdb);
3) dobry (db);
4) zadowalający (z);
5) słaby (s);
6) Niezadowalający (nz).
Oceny: doskonały, bardzo dobry, dobry, zadowalający, słaby to oceny pozytywne.
Ocena: niezadowalający to ocena negatywna.
2. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.
3. Roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom opanowania
przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie
programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby
rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub
rozwijaniem uzdolnień.
4. W edukacji wczesnoszkolnej ocenianie przeprowadzane jest w formie opisowej
polegającej na określeniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w zakresie:
1) wypowiadania się (wypowiedzi pisemne, ustne);
2) czytania (ciche czytanie, głośne czytanie);
3) pisania (przepisywanie, pisanie z pamięci, pisanie ze słuchu);
4) dostrzegania, opisywania i rozumienia zjawisk przyrodniczych;
5) posługiwania się liczbami i działaniami matematycznymi (liczenie pamięciowe,
wykonywanie działań matematycznych, układanie i rozwiązywanie zadań,
przeprowadzanie prostych pomiarów);
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6) stosowania technik pracy plastycznej i technicznej (dokładność, estetyka, wiedza
o sztuce);
7) umiejętności i sprawności ruchowych oraz muzycznych (śpiewanie, czytanie
i zapisywanie nut, rozpoznawanie utworów muzycznych, wykonywanie ćwiczeń
gimnastycznych, ogólna sprawność fizyczna).
5. Ocena zachowania ucznia odnosi się do:
1) podporządkowania się ucznia bieżącym poleceniom (wykonuje polecenia, zmienia
zachowanie po zwróceniu uwagi);
2) postawy ucznia wobec dorosłych (okazywanie szacunku, stosowanie zwrotów
grzecznościowych);
3) postawy ucznia wobec rówieśników (zachowanie się wobec kolegów, zachowanie
się w grupie i wobec grupy);
4) stosowania przez ucznia przyjętych norm zachowania i wypełniania obowiązków
szkolnych (punktualność, sumienność, przygotowanie do zajęć, schludność, estetyka);
5) postawy społecznej ucznia (dostrzega potrzeby innych, współpracuje z klasą,
przejawia inicjatywę – proponuje i podejmuje działania na rzecz klasy, szkoły i
środowiska).
6. W klasach I-III szkoły podstawowej oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami
opisowymi.
7.
Wprowadza się ocenę opisową z języka obcego.
8.
Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej oraz w oddziałach gimnazjalnych ustala
ocenianie się według następującej skali:
1) oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych są ustalane
według następującej skali określonej w odrębnych przepisach:
a) celujący
6,
b) bardzo dobry
5,
c) dobry
4,
d) dostateczny
3,
e) dopuszczający
2,
f) niedostateczny
1,
z możliwym stosowaniem w powyższej skali znaków graficznych "+" i "-";
2) śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się
w stopniach według następującej skali:
a) stopień celujący
6,
b) stopień bardzo dobry
5,
c) stopień dobry
4,
d) stopień dostateczny
3,
e) stopień dopuszczający 2,
f) stopień niedostateczny 1,
a pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny: celujący, bardzo dobry, dobry,
dostateczny i dopuszczający,
zaś negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena
niedostateczny;
3) śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej
skali:
a) wzorowe,
b) bardzo dobre,
c) dobre,
d) poprawne,
e) nieodpowiednie,
f) naganne,
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a pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny, o których mowa w literze a-e, zaś
negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena, o której mowa w literze f.
9. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, o której mowa
w ust. 3 uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości
i umiejętności w stosunku do odpowiednio wymagań dla danego etapu edukacyjnego
oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem
trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.
10. Oceny bieżące oraz śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródroczne i roczne oceny
klasyfikacyjne zachowania dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym lub
znacznym są ocenami opisowymi.
11. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono
zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub
dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
§ 52
1.

W Szkole ustala się następujące kryteria wymagań edukacyjnych niezbędnych do
otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych:
1) stopień (ocenę) celujący otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności wykraczają
poza treści zawarte w programie nauczania, uczestniczy w konkursach wiedzy
i umiejętności, jest samodzielny i kreatywny;
2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który dysponuje pełnym zasobem wiadomości
i umiejętności wyznaczonych przez program nauczania, samodzielnie rozwiązuje trudne
problemy;
3) stopień dobry otrzymuje uczeń, który posiada wiedzę i umiejętności stanowiące
poszerzenie i pogłębienie wymagań podstawy programowej, samodzielnie rozwiązuje
typowe problemy;
4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który posiada wiedzę i umiejętności zawarte
w podstawie programowej, podejmuje próby rozwiązywania zadań typowych;
5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który posiada elementarną wiedzę
i umiejętności potrzebne do świadomego udziału w zajęciach szkolnych;
6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował wymagań koniecznych,
a braki uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy z danego przedmiotu; nie jest w
stanie rozwiązać zadań o niewielkim stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela.

Nauczyciele obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych formułują wymagania
edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych
i rocznych ocen klasyfikacyjnych z uwzględnieniem kryteriów, o których mowa w ust. 1.
Dyrektor Szkoły sprawdza zgodność z obowiązującymi przepisami prawa wymagań
edukacyjnych.
3. Wychowawca na początku roku szkolnego informuje uczniów na godzinie
wychowawczej i rodziców na zebraniu o zasadach ustalania oceny zachowania.
4. Ocenę z zachowania ustala wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii zespołu
klasowego
oraz
nauczycieli
uczących
w
klasie.
5. Uczeń dokonuje samooceny, która brana jest także pod uwagę.
2.

22

6.

W Szkole ocena zachowania uwzględnia obowiązki ucznia określone w Statucie,
odmienne dla uczniów szkoły podstawowej oraz klas dotychczasowego gimnazjum, dla
którego dodatkowo uwzględnia się udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.
7. Ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
1) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym (działania na rzecz klasy i szkoły,
wyniki nauczania, frekwencję, reprezentowanie szkoły, identyfikowanie się ucznia
z klasą i ze szkołą, przestrzeganie wewnętrznych zarządzeń, poszanowanie cudzej
własności);
2) respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych
(uczciwość w życiu codziennym, obowiązkowość, systematyczność, pilność,
wypełnianie podjętych zobowiązań, szacunek dla wartości i praw ogólnoludzkich,
umiejętność współpracy w zespole, umiejętność negocjacji i rozwiązywania sporów,
kulturę osobistą).
8. W
dzienniku lekcyjnym klas IV – VIII szkoły podstawowej oraz oddziałów
gimnazjalnych ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
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) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
7) okazywanie szacunku innym osobom.
9.
Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono
zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń
lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno –
pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
10. Oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu
umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
11. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć
edukacyjnych oraz promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

§ 53
1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli
poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku
do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych
przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.
2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy,
nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia
społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.
3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach
Wewnątrzszkolnego Oceniania, które ma na celu:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego
zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju
oraz przekazywanie mu informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się
dalej uczyć;
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3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
4) dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach
w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy
dydaktyczno - wychowawczej.
4. Wewnątrzszkolne Ocenianie obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania
poszczególnych ocen z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
3) ocenianie bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych według skali
i w formach przyjętych szkole;
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
5) ustalanie rocznych / końcowych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej / końcowej oceny klasyfikacyjnej
zachowania, według przyjętej skali;
6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych/
końcowych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych oraz rocznej / końcowej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach
i trudnościach ucznia w nauce.
5. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego (do 15 września) informują uczniów
oraz ich rodziców o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania bieżących i rocznych
(końcowych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania;
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (końcowej)
oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
6. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich
rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach
i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
7. Wymagania edukacyjne dla poszczególnych przedmiotów opracowane przez nauczycieli
stanowią integralną część WO.
8. Nauczyciel przedmiotu na początku roku szkolnego zapoznaje uczniów
z Przedmiotowym Ocenianiem, a uczeń potwierdza zapoznanie się z PO podpisem na arkuszu
zbiorczym klasy.
9. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologicznopedagogicznych indywidualizować wymagania edukacyjne i kryteria oceniania w stosunku
do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się.
10. Proces oceniania uczniów rozpoczyna się nie wcześniej niż tydzień po rozpoczęciu nauki.
11. Uczniowie klasy czwartej szkoły podstawowej nie otrzymują ocen niedostatecznych
w ciągu dwóch pierwszych tygodni nauki.
12. Nauczyciele stosują zasadę systematycznego i bieżącego oceniania. Minimalna liczba
ocen wynosi trzy. W uzasadnionych przypadkach nauczyciel może wystawić ocenę
śródroczną lub roczną jeśli liczba ocen jest mniejsza a nauczyciel ma podstawy
do wystawienia oceny.
13. Nauczyciel przygotowujący sprawdzian ma obowiązek:
1) na tydzień przed sprawdzianem poinformować uczniów o terminie i zakresie
tematycznym pytań sprawdzających;
2) z tygodniowym wyprzedzeniem wpisać swój termin w dzienniku klasowym;
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3) przestrzegać ustaleń terminów swoich koleżanek i kolegów;
4) nauczyciel ma obowiązek w ciągu 2 tygodni poprawić i oddać prace klasowe
i kartkówki.
14. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może napisać sprawdzianu, to powinien to uczynić
w terminie 1 tygodnia od powrotu do szkoły;
15. Uczeń ma prawo poprawić każdą ocenę ze sprawdzianu. Powinien to uczynić
w ciągu 2 tygodni od oddania prac. Stopień uzyskany z poprawy pracy pisemnej wpisuje
się do dziennika lekcyjnego obok pierwszego stopnia uzyskanego z tego wypracowania;
16. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są jawne dla ucznia i rodziców:
1) oryginały prac pisemnych uczniowie zabierają do domu do wglądu rodzicom;
2) jeśli praca pisemna zawiera tylko odpowiedzi ucznia, należy do niej dołączyć zestaw
pytań (zadań);
3) uczeń jest zobowiązany zwrócić właściwy sprawdzian nauczycielowi na kolejnej
lekcji.
17. Każda ocena wymaga uzasadnienia pisemnego lub ustnego na prośbę ucznia lub rodzica.
18. Pisemna forma odpowiedzi trwająca dłużej niż 30 minut jest sprawdzianem:
1) w ciągu dnia nauki może być tylko jeden sprawdzian;
2) w ciągu tygodnia nie powinno być więcej niż 3 sprawdziany w klasie;
3) niedopuszczalne jest przeprowadzanie sprawdzianów „za karę” w sytuacjach,
gdy nauczyciel ma trudności z dyscypliną.
19. Sprawdziany ocenia się według skali procentowej:
100% - 95% - bardzo dobry
94% - 90% - bardzo dobry 89 % - 85% - dobry +
84% - 75% - dobry
74% - 70% - dobry 69% - 65% - dostateczny +
64% - 55% - dostateczny
54% - 50% - dostateczny –
49% - 45% - dopuszczający +
44% - 35% - dopuszczający
34% - 30% - dopuszczający –
29% - 0% - niedostateczny
20. Kartkówki oceniane są według skali ustalonej przez nauczyciela przedmiotu.
21.Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej pisemne prace są obowiązkowe dla
wszystkich uczniów. Nauczyciel podaje punktację, tj. liczbę punktów za poszczególne
zadania czy polecenia oraz liczbę punktów wymaganych do otrzymania poszczególnych
ocen. Praca pisemna może zawierać zadania (polecenia) wykraczające poza program
nauczania, oceniane na najwyższy stopień. Nauczyciel ma prawo przerwać pracę pisemną
uczniowi lub całej klasie, jeżeli stwierdzi niesamodzielność pracy. Stwierdzenie tego faktu
może być podstawą ustalenia bieżącej negatywnej oceny.
22. Na wniosek ucznia lub jego rodziców inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest
udostępniana uczniowi lub jego rodzicowi.
23.Wszystkie prace pisemne ucznia przechowywane są przez nauczycieli prowadzących
zajęcia edukacyjne w oddziale, do którego uczęszcza uczeń, do końca danego roku
szkolnego, tj. do 31 sierpnia.
24. Nauczyciel może bez zapowiedzi odpytać ucznia, który w wyznaczonym terminie nie
pisał zapowiedzianej pracy pisemnej, z przewidzianego sprawdzianem lub testem
zakresu materiału nauczania.
25

25. Nieodrobienie pracy domowej może być podstawą do ustalenia negatywnej oceny
bieżącej. Za wykonanie dodatkowej pracy nadobowiązkowej nauczyciel może wystawić
najwyższą bieżącą ocenę.
§ 54
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Klasyfikację śródroczna/roczną oraz klasyfikację końcową przeprowadza się nie później
niż na tydzień przed zakończeniem śródrocznych/rocznych zajęć dydaktycznowychowawczych, o którym mowa w przepisach o organizacji roku szkolnego.
Na dwa tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej
nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału
formie pisemnej informują ucznia o przewidywanych dla niego rocznych ocenach
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej
zachowania.
Na miesiąc przed śródrocznym/rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady
Pedagogicznej nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne i wychowawca oddziału
informują w formie pisemnej ucznia i jego rodziców o przewidywanej dla niego
negatywnej śródrocznym/rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub
przewidywanej negatywnej śródrocznym/rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.
Rodzice są zobowiązani zwrócić potwierdzoną informację w terminie 3 dni od jej
otrzymania.
W przypadku, gdy uczeń lub jego rodzic nie zgadzają się z przewidywaną roczną oceną
klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych lub przewidywaną roczną oceną klasyfikacyjną
zachowania, mogą wystąpić z pisemnym, umotywowanym wnioskiem o ustalenie oceny
wyższej niż przewidywana z zachowaniem ustalonych w ust. 5-6 warunków i trybu jej
otrzymania.
Uzasadniony wniosek z określeniem oceny oczekiwanej, o którym mowa w ust. 4, może
być złożony do Dyrektora Szkoły w terminie 3 dni roboczych od dnia uzyskania
informacji, o której mowa w ust. 4.
Dyrektor Szkoły bada zasadność wniosku, a w przypadku spełnienia warunku, o którym
mowa w ust. 5 lub uchybienia trybowi, o którym mowa w ust. 3 lub 4, a także obecności
ucznia na kwestionowanych zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu
przeznaczonego na te zajęcia, w tym udziału ucznia w większości obowiązkowych prac
pisemnych, organizuje sprawdzian umiejętności i wiadomości ucznia.
§ 55

W ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania wniosku, o którym mowa w § 54 ust. 4
Statutu, Dyrektor powołuje komisję do przeprowadzenia sprawdzenia umiejętności i
wiadomości ucznia, w skład której wchodzą: wychowawca oddziału jako
przewodniczący komisji, nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne oraz
nauczyciel tych samych lub pokrewnych zajęć. Rodzic ucznia może uczestniczyć
w pracach komisji w charakterze obserwatora.
2. Sprawdzenie umiejętności i wiadomości ucznia odbywa się w formie pisemnej oraz
ustnej i obejmuje określony zakres, zawarty w wymaganiach edukacyjnych niezbędnych
do otrzymania przez ucznia oczekiwanej oceny.
3. Ze sprawdzenia umiejętności i wiadomości ucznia sporządza się protokół, zawierający
w szczególności: nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian,
imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, termin sprawdzianu wiadomości
i umiejętności, imię i nazwisko ucznia, zadania sprawdzające, ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
1.
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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.

1.

2.
3.

§ 56
W przypadku złożenia wniosku o ustalenie śródrocznej/rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania wyższej niż przewidywana w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania
wniosku Dyrektor powołuje komisję do ustalenia śródrocznej/rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania ucznia, w skład której wchodzą: Dyrektor jako
przewodniczący komisji, wychowawca oddziału, pedagog szkolny, przedstawiciel
samorządu klasowego. Rodzic ucznia może uczestniczyć w pracach komisji
w charakterze obserwatora.
Termin posiedzenia komisji ustala Dyrektor i powiadamia o nim niezwłocznie
wnioskującego.
Z posiedzenia komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: imiona
i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, termin posiedzenia komisji,
i nazwisko ucznia, wynik głosowania, ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz
uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
§ 57

Ocena ustalona zgodnie z § 55 i 56 jest ostateczna.
§ 58
Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w terminie 3 dni
przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
§ 59
1. Na pisemną prośbę rodziców lub ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności
nieusprawiedliwionej rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
2. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż dzień przed zakończeniem
rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a termin egzaminu uzgodniony zostaje
z rodzicami.
3. Warunki, tryb i formę przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, skład komisji oraz
odpowiedniego udokumentowania jego przebiegu określają przepisy w sprawie oceniania
i klasyfikowania.
§ 60
1.

2.

Uczniowie klas dotychczasowego Gimnazjum biorą udział w realizacji projektu
edukacyjnego, który jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu
rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod. Zakres
projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych
w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te
treści.
Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela
i obejmuje:
1) wybór tematu projektu edukacyjnego;
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3.

4.

5.
6.
7.

2) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;
3) wykonanie zaplanowanych działań;
4) publiczną prezentację przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego;
5) podsumowanie pracy uczniów nad projektem edukacyjnym.
Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, ustala:
1) zadania nauczyciela opiekuna projektu;
2) czas realizacji projektu edukacyjnego;
3) termin oraz sposób prezentacji przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego;
4) sposób podsumowania pracy uczniów nad projektem edukacyjnym;
5) inne elementy istotne dla prawidłowej realizacji projektu edukacyjnego.
Wychowawca oddziału, w którym uczniowie rozpoczną realizację projektu
edukacyjnego, informuje na początku roku szkolnego uczniów i ich rodziców
o warunkach realizacji projektu, o których mowa w ust. 3.
Udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego uwzględnia się w kryteriach oceniania
zachowania ucznia zawartych w ocenianiu wewnątrzszkolnym.
Informację o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu
edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających udział ucznia
w realizacji projektu edukacyjnego, Dyrektor Szkoły może zwolnić ucznia z realizacji
projektu edukacyjnego. W przypadku zwolnienia ucznia z realizacji projektu
edukacyjnego na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na
wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu wpisuje się "zwolniony" albo
"zwolniona".
§ 61

1.

2.

W Szkole dopuszcza się następujące formy przekazywania rodzicom informacji
o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych
uzdolnieniach ucznia:
1) kontakty bezpośrednie: zebrania ogólnoszkolne, zebrania klasowe, indywidualne
rozmowy bądź zapowiedziane wizyty w domu ucznia;
2) kontakty pośrednie: korespondencja listowna, adnotacje w zeszycie przedmiotowym,
internetowy portal szkolny, poczta elektroniczna albo dziennik.
Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej Dyrektor Szkoły może wprowadzić
obowiązkowe dyżury nauczycielskie wg harmonogramu zamieszczonego w planie pracy
Szkoły.
§ 62

1.

Ustala się następujące warunki i sposoby przekazywania rodzicom informacji o
postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych
uzdolnieniach ucznia:
1) bieżące oceny, spostrzeżenia, komentarze i uwagi zamieszczają nauczyciele oraz
wychowawcy w dzienniku, o fakcie informuje wychowawca lub nauczyciel uczący
przedmiotu;
2) sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane rodzicom;
3) przy każdej zaistniałej potrzebie nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne lub
wychowawca oddziału powiadamiają rodziców o postępach i trudnościach w nauce
lub zachowaniu ucznia albo o szczególnych jego uzdolnieniach wg wybranego przez
siebie sposobu przekazywania informacji;
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4) wychowawcy oddziałów, nie rzadziej niż trzy razy w roku, organizują klasowe
spotkania z rodzicami uczniów, na których informują ich o postępach i trudnościach
w nauce, szczególnych uzdolnieniach i zachowaniu poszczególnych uczniów;
5) informację o śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz
o śródrocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania wychowawca oddziału przekazuje
rodzicom uczniów na spotkaniu ogólnoklasowym.
2. Informację o zebraniu klasowym przekazuje się zainteresowanym w sposób zwyczajowo
przyjęty w Szkole co najmniej 7 dni przed planowanym terminem jego odbycia.
3. W sytuacjach szczególnych wychowawca oddziału bądź pedagog szkolny może udać się
z zapowiedzianą wizytą do domu ucznia.
4. Każdy kontakt z rodzicem lub rodzicami ucznia należy udokumentować w dzienniku
lekcyjnym lub innej dokumentacji przebiegu nauczania.
Rozdział 9
Zakres zadań nauczycieli i innych pracowników Szkoły
§ 63
1.

2.
3.

W Szkole zatrudnia się nauczycieli, wychowawców oraz stosownie do potrzeb:
nauczyciela wspomagającego lub specjalistów, a także innych pracowników, w tym
pracowników administracyjnych i obsługi.
Zasady zatrudniania nauczycieli, specjalistów i innych pracowników, o których mowa
w ust. 1, określają odrębne przepisy.
Kwalifikacje nauczycieli, specjalistów i innych pracowników, o których mowa w ust. 1,
oraz zasady ich wynagradzania określają odrębne przepisy.
§ 64

1.

Nauczyciel, wykonując pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą, jest
odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, a także bezpieczeństwo powierzonych jego
opiece uczniów.
2. Rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym stanowiskiem nauczyciela oraz
podstawowymi funkcjami Szkoły polega w szczególności na:
1) zapewnieniu bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę,
a zwłaszcza w czasie przydzielonych zajęć edukacyjnych, wychowawczych lub
opiekuńczych,
wyznaczonych dyżurów
nauczycielskich oraz
podczas
organizowanych wycieczek i uroczystości szkolnych;
2) kontrolowaniu obecności uczniów oraz miejsca prowadzenia zajęć pod względem
bezpieczeństwa i higieny pracy;
3) podnoszeniu oraz aktualizowaniu wiedzy i umiejętności zawodowych w dostępnych
formach doskonalenia;
4) organizowaniu i doskonaleniu warsztatu pracy, dbałości o powierzone pomoce
dydaktyczne i sprzęt szkolny;
5) zapewnieniu właściwego poziomu nauczania i wychowania powierzonych mu
uczniów poprzez planową realizację podstawy programowej oraz dostosowanego
programu nauczania lub wychowania w zakresie przydzielonych mu zajęć
edukacyjnych, wychowawczych lub opiekuńczych, zgodnie z jego kwalifikacjami
zawodowymi oraz umiejętnościami;
6) poinformowaniu, na początku każdego roku szkolnego, uczniów oraz ich rodziców
o: wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia
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3.

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z prowadzonych
zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania; sposobach
sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; warunkach i trybie otrzymania
wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych;
7) dbaniu o poprawność językową i kulturę osobistą wszystkich uczniów;
8) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i udzielaniu niezbędnej
pomocy psychologiczno-pedagogicznej, na zasadach określonych w odrębnych
przepisach;
9) podmiotowym traktowaniu każdego ucznia, wspieraniu jego rozwoju,
indywidualizowaniu pracy z nim na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych oraz jego możliwości psychofizycznych;
10) dostosowaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, w przypadkach
określonych w odrębnych przepisach;
11) jawnym, bezstronnym, sprawiedliwym i obiektywnym ocenianiu wspierającym
każdego ucznia wg zasad obowiązujących w Szkole;
12) dostarczaniu rodzicom uczniów informacji o postępach i trudnościach w nauce oraz
o szczególnych uzdolnieniach;
13) prowadzeniu z uczniami dodatkowych zajęć, uwzględniających ich potrzeby
rozwojowe i edukacyjne albo zainteresowania, wynikających z odrębnych
przepisów;
14) realizowaniu zadań wyznaczonych w planie pracy Szkoły na dany rok szkolny;
15) systematycznym i właściwym prowadzeniu dokumentacji przebiegu nauczania,
wychowania i opieki;
16) aktywnym uczestniczeniu w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, pracach zespołów
zadaniowych albo jej komisjach;
17) przestrzeganiu zapisów Statutu i postanowień przepisów prawa.
W ramach realizacji zadań, o których mowa w ust. 2, nauczyciel przede wszystkim:
1) sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami oraz odpowiada za ich życie,
zdrowie i bezpieczeństwo, w szczególności poprzez reagowanie na wszystkie
dostrzeżone sytuacje stanowiące zagrożenie, zwracanie uwagi na osoby postronne
przebywające na terenie Szkoły lub wszelkie dostrzeżone zdarzenia noszące
znamiona przestępstwa albo stanowiące zagrożenie dla zdrowia i życia uczniów;
2) zapewnia prawidłowy przebieg procesu edukacyjnego, w szczególności poprzez:
a) planową realizację podstawy programowej oraz wybranego programu nauczania
lub wychowania w zakresie przydzielonych mu zajęć edukacyjnych,
b) formułowanie wymagań edukacyjnych,
c) stosowanie metod i form pracy dostosowanych do sposobu uczenia się ucznia,
d) pełne wykorzystywanie czasu przeznaczonego na prowadzone zajęcia,
e) właściwe prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania;
3) wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania;
4) w oparciu o rozpoznane potrzeby udziela uczniom pomocy w przezwyciężeniu
niepowodzeń szkolnych, a w przypadkach szczególnych dostosowuje wymagania;
5) bezstronnie, rzetelnie i sprawiedliwie ocenia postępy i osiągnięcia edukacyjne
ucznia, stosuje wspierającą i motywacyjną funkcję oceny poprzez właściwe
uzasadnianie;
6) sprawdzone pisemne prace odpowiednio udostępnia uczniom oraz ich rodzicom;
7) permanentnie doskonali umiejętności dydaktyczne oraz podnosi poziom wiedzy
merytorycznej, w szczególności poprzez pracę własną oraz korzystanie ze szkolnych
30

i pozaszkolnych form wspierania działalności pedagogicznej: kursów, warsztatów
i konferencji metodycznych i szkoleń;
8) bierze czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, w tym zespołów zadaniowoproblemowych i przedmiotowych;
9) dba o pomoce naukowe i sprzęt szkolny;
10) nauczyciel prowadzący lekcję sprawdza obecność i dokonuje stosownych zapisów
w dzienniku lekcyjnym stosując znaki:
a) Kropką . oznaczamy obecność ucznia,
b) Kreską pionową I - uczeń nieobecny,
c) S – uczeń spóźniony;
11) usprawiedliwienia nieobecności dokonuje wychowawca/nauczyciel, stosując jedno
z oznaczeń:
a) + - nieobecność usprawiedliwiona przez rodziców,
b) Z - uczeń na zawodach,
c) K – obecny na konkursie,
d) W - uczeń uczestniczył w wycieczce (wyjeździe) a jego nazwisko umieszczono
w „karcie wycieczki;
12) zwolnienie ucznia z lekcji może nastąpić na wniosek rodziców:
a) zwolnienie dokonywane przez rodziców winno mieć formę pisemną ze wskazaniem
powodu zwolnienia, dopuszcza się możliwość zwolnienia ucznia osobiście,
b) zwolnienia ucznia z lekcji dokonuje wychowawca klasy, pedagog, wicedyrektor albo
dyrektor szkoły, którzy potwierdzają fakt zwolnienia podpisem,
c) uczeń zwolniony zgłasza się do woźnej, która odnotowuje wyjście w zeszycie,
d) w wyjątkowych sytuacjach uczeń może być zwolniony z danej lekcji przez
nauczyciela prowadzącego, który dokonuje stosownej adnotacji na piśmie rodzica
i przekazuje je wychowawcy klasy,
e) wychowawca klasy w porozumieniu z opiekunem grupy uczniów usprawiedliwia
nieobecność na części lub wszystkich lekcjach w danym dniu, jeżeli uczniowie
uczestniczą w innych zajęciach szkolnych (wycieczka, wyjazd, zawody, konkursy
itp.),
f) wychowawca klasy gromadzi i przechowuje przez okres całego roku szkolnego
dokumenty, które były podstawą usprawiedliwienia nieobecności. W przypadku
wątpliwości co do autentyczności dokumentów wychowawca prowadzi postępowanie
wyjaśniające,
g) przypadki nieusprawiedliwionej nieobecności należy zgłaszać Pedagogowi,
h) w sytuacji, gdy klasa (grupa) została zwolniona z pierwszej lub ostatniej lekcji,
wychowawca klasy odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym oraz instruuje
uczniów, że mogą/ muszą zgłosić się do świetlicy,
i) Kierownik Świetlicy - uwzględniając powyższe zasady - ustala szczegółowe sposoby
dokumentowania obecności uczniów.
4. Zasady i tryb sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz oceniania pracy nauczycieli
regulują odrębne przepisy.

§ 65
1.
2.

Nauczyciele uczestniczą w pracach Rady Pedagogicznej oraz jej komisji i zespołów.
Dyrektor może tworzyć zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe,
o charakterze stałym lub doraźnym.
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3.
4.

Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez członków zespołu.
Zespół pracuje według sporządzonego planu. Z prac zespołu sporządzone jest
sprawozdanie które przewodniczący zespołu przedstawia Radzie Pedagogicznej.
§ 66

1.
2.
3.
4.

4.

Nauczyciele prowadzący zajęcia na danym etapie edukacyjnym tworzą zespół/zespoły.
Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez członków zespołu.
Zespół pracuje według planu sporządzonego na dany rok szkolny w oparciu o plan pracy
Szkoły.
Zadania zespołu obejmują:
1) ustalenie propozycji szkolnego zestawu programów nauczania i dobór
podręczników;
2) modyfikowanie tego zestawu w miarę potrzeb;
3) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji
zestawu programów nauczania, korelowania i integrowania treści nauczania
przedmiotów pokrewnych, a także uzgadniania decyzji doboru tych programów;
4) opiniowanie własnych, eksperymentalnych programów nauczania;
5) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa
metodycznego dla początkujących nauczycieli;
6) koordynację oddziaływań wychowawczych prowadzonych w Szkole;
7) współpracę ze specjalistami i instytucjami świadczącymi kwalifikowaną pomoc
psychologiczno-pedagogiczną oraz w sprawach wychowawczych i opiekuńczych;
8) rozpoznawanie wśród uczniów warunków psychofizycznych, zdrowotnych,
rodzinnych i materialnych oraz wnioskowanie do Dyrektora Szkoły o udzielenie
specjalistycznej pomocy uczniom jej potrzebującym.
Nauczyciele klas I-III szkoły podstawowej wspólnie ustalają szczegółowe zasady
formułowania ocen opisowych (klasyfikacyjnej oraz zachowania) oraz informują o nich
uczniów i rodziców na początku każdego roku szkolnego.
§ 67

1.

2.

Wychowawca, sprawując opiekę nad uczniami danego oddziału, realizuje zadania
określone dla nauczycieli oraz dodatkowe zadania wychowawcze i opiekuńcze,
a w szczególności:
1) tworzy warunki wspomagające rozwój każdego ucznia, proces jego uczenia się oraz
przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie;
2) inspiruje i wspomaga działania zespołowe uczniów oddziału;
3) rozwija ich umiejętności rozwiązywania problemów życiowych;
4) podejmuje działania umożliwiające rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów
oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.
Wychowawca, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1:
1) diagnozuje warunki życia i otacza indywidualną opieką każdego wychowanka;
2) wspólnie z uczniami i ich rodzicami:
a) planuje i organizuje różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki
i integrujące zespół uczniowski,
b) ustala treści i formy zajęć tematycznych podczas godzin do dyspozycji
wychowawcy;
3) zapoznaje uczniów oraz ich rodziców z obowiązującymi w Szkole zasadami
oceniania zachowania, a także warunkami i trybem otrzymania wyższej niż
przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
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4) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi
i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec
tych uczniów, którym z racji szczególnych uzdolnień albo z powodu napotykanych
trudności i niepowodzeń szkolnych potrzebne jest zapewnienie indywidualnej opieki
i wsparcia;
5) utrzymuje stały kontakt z rodzicami uczniów, w celu:
a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,
b) określenia i realizowania programu wychowawczo-profilaktycznego,
c) włączania ich w sprawy życia klasy oraz społeczności szkolnej,
d) przekazywania im informacji o postępach i trudnościach w nauce oraz
zachowaniu uczniów swojego oddziału, a także o przeciwdziałaniu trudnościom
i niepowodzeniom szkolnym;
6) współpracuje z pedagogiem szkolnym, psychologiem i innymi specjalistami
świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu i zaspakajaniu potrzeb, także
zdrowotnych, oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów;
7) udziela porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia, wyboru zawodu itd.;
8) kształtuje właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając je na zasadach tolerancji
i poszanowania godności osoby ludzkiej;
9) prowadzi określoną przepisami dokumentację przebiegu nauczania oraz pomocy
psychologiczno-pedagogicznej.
§ 68
1.
2.

3.

Wychowawca koordynuje udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla
uczniów swojego oddziału.
Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowanie
i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym określenie
warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki, jest zadaniem zespołu
utworzonego odpowiednio z nauczycieli, wychowawcy i specjalistów prowadzących
zajęcia z dzieckiem lub uczniem.
Wychowawca jest zobowiązany poinformować pisemnie o formach, metodach pomocy
oraz ilości godzin i terminie zająć.
§ 69

Pedagog koordynuje udzielaną w Szkole pomocą psychologiczno-pedagogiczną dla
dzieci
i młodzieży
oraz
współdziała
z
rodzicami,
wychowawcami,
i innymi specjalistami oraz instytucjami pozaszkolnymi, zwracając uwagę na
przestrzeganie postanowień Konwencji Praw Dziecka.
2. Pedagog szkolny:
1) rozpoznaje indywidualne potrzeby uczniów oraz analizuje przyczyny niepowodzeń
szkolnych;
2) określa formy i sposoby udzielania pomocy uczniom wybitnie uzdolnionym,
odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;
3) działa na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się
w trudnej sytuacji życiowej;
4) pomaga w organizacji zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli
z uczniami mającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających
do tutejszej szkoły;
5) udziela porad nauczycielom, wynikających z orzeczenia, prowadzącym indywidualne
nauczanie z dziećmi;
1.
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6) dokonuje okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole;
7) dba o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów;
8) udziela rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności·
w wychowywaniu własnych dzieci;
9) udziela wychowawcom i nauczycielom pomocy w ich pracy z uczniami
sprawiającymi trudności wychowawcze;
10) rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji
procesu dydaktyczno – wychowawczego;
11) udziela pomocy uczniom napotykającym na niepowodzenia szkolne spowodowane
konfliktami
rodzinnymi,
trudnościami
w
kontaktach
rówieśniczych
środowiskowych;
12) wnioskuje o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo
do odpowiednich sądów dla nieletnich, a uczniów osieroconych i opuszczonych
do placówek opieki całkowitej.
3. Pedagog szkolny zwraca szczególną uwagę na przestrzeganie przez szkołę postanowień
Konwencji o prawach dziecka.
4. W celu realizacji wymienionych powyżej zadań pedagog:
1) współpracuje na bieżąco z dyrekcją szkoły, wychowawcami klas i nauczycielami,
współpracuje z Ośrodkami Pomocy Społecznej i poradniami psychologicznopedagogicznymi;
2) prowadzi zajęcia z uczniami objętymi pomocą psychologiczno-pedagogiczną
oraz z uczniami z orzeczeniem o potrzebie nauczania indywidualnego
3) składa okresową informację Radzie Pedagogicznej ze swojej działalności;
4) ustala terminy indywidualnych spotkań z uczniami i rodzicami uczniów;
wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu informacji oraz
udostępnianie je osobom zainteresowanym; sposobu prowadzenia przez publiczne
szkoły dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej
oraz rodzajów tej dokumentacji;
6) koordynuje działania w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole.
7) wspieranie działań zespołów pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole;
8) w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ma
obowiązek:
a) uczestniczyć jako członek zespołu w opracowaniu indywidualnego programu
edukacyjno - terapeutycznego dla ucznia,
b) realizować wspólnie z innymi nauczycielami zintegrowane działania i zajęcia,
określone w indywidualnym programie edukacyjno - terapeutycznym, opracowanym dla
ucznia na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia,
wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych, z zaburzeniami
i emocji, w szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych;
9) wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny i szkoły;
10) inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym
i pozaszkolnym ucznia;
11) przeciwdziałać niedostosowaniu społecznemu uczniów;
12) udzielać porad i pomocy uczniom z trudnościami w kontaktach rówieśniczych
i środowiskowych;
13)wzbogacać warsztat pracy o nowoczesne środki przekazu informacji oraz
udostępnianie je osobom zainteresowanym;
3.

Do zadań logopedy należy w szczególności:
1) profilaktyka wad wymowy;
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2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

podejmowanie działań nad zapewnieniem prawidłowego rozwoju mowy uczniów;
prowadzenie ćwiczeń kształtujących prawidłowy rozwój mowy;
zapewnianie pomocy o charakterze terapeutycznym;
udzielanie porad i wskazówek rodzicom;
prowadzenie przesiewowych badań wymowy u dzieci,
stymulacja rozwoju mowy;
profilaktyka dysleksji;
podnoszenie świadomości językowej uczniów.

Do zadań psychologa szkolnego należy w szczególności;
1) świadczenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w bieżącej pracy z uczniem;
2) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno - pedagogicznej w formie:
a) dokonywania diagnozy psychologicznej uczniów - po stwierdzeniu zasadności badań,
b) prowadzenia terapii psychologicznej – terapii indywidualnej i grupowej,
c) zajęć o charakterze terapeutycznym dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami
utrudniającymi funkcjonowanie społeczne, zajęć z profilaktyki uzależnień, zajęć
integrujących zespoły klasowe,
d) porad i konsultacji,
e) warsztatów;
3) informowanie niezwłocznie pedagoga szkoły - w przypadku stwierdzenia, że uczeń ze
względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno –
pedagogiczną;
4) wspieranie działań zespołów pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole;
5) w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
psycholog ma obowiązek:
a) uczestniczyć jako członek zespołu w opracowaniu indywidualnego programu
edukacyjno - terapeutycznego dla ucznia,
b) realizować wspólnie z innymi nauczycielami zintegrowane działania i zajęcia,
określone w indywidualnym programie edukacyjno - terapeutycznym, opracowanym dla
ucznia na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia,
wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych, z zaburzeniami zachowania
i emocji, w szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych;
6) wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny i szkoły;
7) inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym
i pozaszkolnym ucznia;
8) przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu uczniów;
9) czuwanie nad przestrzeganiem praw dziecka w szkole i poza nią, przyjmowanie zgłoszenia
sytuacji konfliktowych, stanowiących zagrożenie dla interesów dziecka, rozumianych
zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka; podejmowanie działań mediacyjnych w celu ich
rozwiązania;
10) prowadzenie działań psychologicznych - diagnostycznych dotyczących poszczególnych
uczniów, mających na celu rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym uczniów szczególnie
uzdolnionych, a także wspieranie mocnych stron uczniów;
11) zapewnianie pomocy psychologicznej uczniom przejawiającym zachowania ryzykowne
na terenie szkoły, prowadzenie indywidualnych konsultacji i porad psychologicznych dla
młodzieży zagrożonej uzależnieniem;
12) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom
zachowania oraz realizowanie różnych form pomocy psychologicznej w środowisku
szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów;
4.
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13) udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych, nawarstwiających się
na tle niepowodzeń szkolnych;
14) udzielanie porad i pomocy uczniom z trudnościami w kontaktach rówieśniczych
i środowiskowych;
15) sprawowanie funkcji mediatora w rozstrzyganiu sporów dotyczących uczniów
w relacjach: nauczyciel-uczeń, nauczyciel-rodzic, uczeń-uczeń;
16) udzielanie uczniom porad w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów
rodzinnych;
17) udzielanie rodzicom informacji zwrotnej o wynikach pracy z dzieckiem;
18)
wspieranie
rodziców
i
nauczycieli
w
rozwiązywaniu
problemów
i dydaktycznych oraz rozwijanie ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania
efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów w formie porad,
konsultacji, organizacji i prowadzenia warsztatów i szkoleń, instruktaży, dotyczących
sposobów, metod, technik pracy z dziećmi oraz na temat materiałów
i fachowej literatury;
19) wspieranie wychowawców klas i nauczycieli w działaniach wynikających ze szkolnego
Programu Wychowawczo – Profilaktycznego, w tym podejmowanie działań i wdrażanie ww.
do realizacji programów z zakresu problemów dzieci i młodzieży;
20) współpraca z dyrektorem, pedagogiem szkolnym, wychowawcami, nauczycielami,
specjalistami i innymi pracownikami szkoły w sytuacjach wymagających minimalizowania
skutków zaburzeń rozwojowych;
21) prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami pracy wychowawczej z uczniami
niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem
społecznym, chorymi;
22) rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji
procesu dydaktyczno-wychowawczego;
23) rozpoznawanie sposobów spędzania czasu wolnego przez uczniów wymagających
szczególnej opieki i pomocy wychowawczej;
24) współpracowanie z innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo, specjalistyczną
pomoc uczniom i rodzicom, np. poprzez:
a) wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo
do odpowiednich sądów dla nieletnich,
b) wnioskowanie o skierowanie uczniów osieroconych i opuszczonych do placówek
opieki całkowitej,
c) kierowanie uczniów (za pośrednictwem rodziców) do lekarzy specjalistów (np.
psychiatry dziecięcego, neurologa dziecięcego, okulisty, laryngologa, foniatry);
25) wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu informacji oraz
udostępnianie je osobom zainteresowanym;
26) prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.
5.

Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:
1) informowanie o zawodach istniejących na rynku pracy;
2) przygotowanie uczniów do świadomego wyboru dalszej ścieżki kształcenia;
3) wskazanie uczniom przesłanek, jakimi należy kierować przy wyborze szkoły
ponadpodstawowej;
4) przedstawianie informacji na temat oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych;
5) informowanie o wymaganiach na rynku pracy;
6) kształtowanie umiejętności i konsekwencji podejmowania samodzielnej decyzji.
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6. Do zadań rzecznika praw ucznia należy w szczególności:
1) zajmowanie się przypadkami naruszania praw ucznia;
2) mediacje pomiędzy członkami społeczności szkolnej w sprawach naruszania praw
ucznia w Szkole;
3) gromadzenie i analizowanie informacji dotyczących naruszania praw ucznia;
4) reprezentowanie Szkoły na zewnątrz w sprawach dotyczących przestrzegania praw
ucznia;
5) swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów i trybu
postępowania;
6) wnioskowania do organu uchwalającego statut szkoły o wprowadzenie zmian
zgodnych z prawami ucznia oraz o wprowadzenie zapisu chroniącego prawa ucznia;
7) zapoznania się z opinią stron konfliktu;
8) uczestnictwa w roli obserwatora, na wniosek zainteresowanej strony przy
przeprowadzaniu egzaminów klasyfikacyjnych;
9) odstąpienia od podjęcia interwencji.
7. Rzecznik podejmuje działania na wniosek ucznia, Jego rodziców lub i wychowawcy,
wybór Rzecznika, kadencja oraz tryb postępowania jest określony w regulaminie.
8. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów udzielających
pomocy psychologiczno-pedagogicznej zapewniają poradnie oraz placówki doskonalenia
nauczycieli.
9. Specjaliści, o których mowa w ust. 2–4, realizują zadania wyznaczone przez Dyrektora
Szkoły oraz prowadzą dokumentację pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie
z odrębnymi przepisami, w szczególności dzienniki, do których wpisują tygodniowy plan
swoich zajęć, zajęcia i czynności przeprowadzone w poszczególnych dniach, imiona
i nazwiska uczniów objętych różnymi formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej
oraz informacje o kontaktach z osobami i instytucjami, z którymi współdziałają przy
wykonywaniu wyznaczonych zadań.
§ 70
1.

2.

Nauczyciele posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej, zatrudnieni
w celu współorganizowania kształcenia odpowiednio uczniów niepełnosprawnych,
z zaburzeniami zachowania lub emocji, a w szczególności:
1) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie
z innymi nauczycielami i specjalistami realizują zintegrowane działania i zajęcia,
określone w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym;
2) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami pracę wychowawczą
z uczniami niepełnosprawnymi, z zaburzeniami zachowania lub emocji;
3) uczestniczą, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez
nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych
w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, realizowanych przez
nauczycieli i specjalistów;
4) udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz
nauczycielom i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia,
określone w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, w doborze
form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, z zaburzeniami zachowania lub
emocji.
Nauczyciel wspomagający realizuje zadania wyznaczone przez Dyrektora Szkoły.
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3.

4.

1.
1)

2)

Do zadań nauczyciela wspomagającego w szczególności należy wspieranie nauczyciela
prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze lub wspieranie
wychowawcy świetlicy. Nauczyciel wspomagający wykonuje zadania wyłącznie pod
kierunkiem nauczyciela lub wychowawcy świetlicy.
Do zadań nauczyciela wspomagającego w szczególności należy wspomaganie
nauczyciela w przygotowywaniu, organizacji i prowadzeniu zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych, dbanie o ład i porządek w czasie tych zajęć oraz po ich
zakończeniu, a także wspieranie uczniów w czynnościach samoobsługowych.
§ 71
W Szkole tworzy się następujące stanowiska pracowników obsługi:
sekretarz- jest pracownikiem administracyjnym bezpośrednio podległym dyrektorowi
szkoły; do obowiązków sekretarza należy w szczególności prowadzenie:
a) dokumentacji związanej z ruchem uczniów,
b) dokumentacji dotyczącej zwolnień i odroczeń z obowiązku szkolnego,
c) dokumentacji druków ścisłego zarachowania,
d) prowadzenie dokumentacji uczniowskich i szkolnych zgodnie z instrukcją
kancelaryjną, księgi uczniów i księgi ewidencji według roczników,
e) wydawanie legitymacji uczniowskich,
f) prowadzenie ksiąg inwentarzowych, dokumentacji pomocy naukowych,
g) prowadzenie archiwum szkolnego,
h) prowadzenie akt pracowników szkoły,
i) prowadzenie dokumentacji ubezpieczania uczniów od następstw nieszczęśliwych
wypadków,
j) przyjmowanie i wysyłanie bieżącej korespondencji,
k) prowadzenie rejestru zwolnień lekarskich pracowników i przedkładanie ich w ciągu
dwóch dni od otrzymania do Gminnego Zespołu Oświaty w Rozprzy,
l) sporządzanie i przesyłanie listy uczniów spoza rejonu naszej szkoły oraz
egzekwowanie takich listy z innych szkół,
m) nadzorowanie realizacji przez uczniów obowiązku szkolnego,
n) przestrzeganie tajemnicy korespondencji;
konserwator- do obowiązków należy w szczególności:
a) obsługa i konserwacja urządzeń w budynku szkoły,
b) prowadzenie bieżących napraw,
c) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania urządzeń i sprzętu będących
na wyposażeniu szkoły,
d) zapewnienie czystego i estetycznego wyglądu otoczenia szkoły,
e) koszenie trawy, grabienie liści,
f) odśnieżanie terenu wokół szkoły,
g) wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora szkoły;
3) kucharz- do obowiązków należy w szczególności:
a) sporządzanie, wspólnie z kierownikiem świetlicy szkolnej oraz intendentem,
dekadowych jadłospisów,
b) przygotowywanie posiłków zgodnie z zaleceniami HACAP i ich wydawanie w
stołówce szkolnej,
c) sprawdzanie właściwego zabezpieczenia pomieszczeń kuchennych,
d) utrzymywanie należytej czystości w pomieszczeniach kuchennych,
e) kierowanie pracą kuchni szkolnej;
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4)
a)
b)
c)

pomoc kucharki-do obowiązków należy w szczególności:
pomoc kucharce w przygotowaniu posiłków w stołówce szkolnej,
wydawanie posiłków w stołówce szkolnej,
utrzymywanie w należytej czystości pomieszczeń stołówki szkolnej.

5) intendent- do obowiązków należy w szczególności:
a) pobieranie opłat za obiady,
b) prowadzenie bieżących raportów żywienia,
c) sporządzanie, wspólnie z kierownikiem świetlicy i kucharzem, dekadowych
jadłospisów,
d) nadzorowanie wydawania posiłków,
e) zaopatrywanie w żywność;
6) sprzątaczka- do obowiązków należy w szczególności:
a) systematyczne utrzymywanie w czystości przydzielonych pomieszczeń szkolnych,
b) dbanie o stan ukwiecenia szkoły,
c) troska o czystość powierzonej części otoczenia szkoły,
d) przestrzeganie dyscypliny i przepisów BHP,
e) wykonywanie innych prac zleconych przez dyrekcję szkoły,
f) sprzątanie po zakończeniu zajęć szkolnych, sprzątanie okresowe i sprzątanie podczas
ferii,
g) po zakończeniu pracy sprawdzenie zamknięcia okien, pomieszczeń, sprawdzenie
kurków wodociągowych, zgaszenie światła;
7) woźny- do obowiązków należy w szczególności:
a) sygnalizowanie czasu rozpoczęcia i zakończenia zajęć lekcyjnych za pomocą
dzwonków,
b) utrzymywanie czystości i porządku w przydzielonych pomieszczeniach szkolnych
oraz w bezpośrednim otoczeniu, troska o sprzęt,
c) dbanie o czystość przydzielonej części otoczenia szkoły,
d) zapewnienie uczniom dojeżdżającym bezpieczeństwa podczas przechodzenia przez
jezdnię,
e) odpowiadanie za bezpieczeństwo budynku i całości sprzętu szkolnego i zgłaszanie
istniejących w tym zakresie zagrożeń dyrektorowi,
f) wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora szkoły,
g) pełnienie dyżurów w szatni szkolnej, czuwanie nad właściwym porządkiem i
zabezpieczanie szatni,
h) pełnienie dyżuru przy drzwiach wejściowych do szkoły,
i) utrzymywanie w czystości korytarzy szkolnych, holi, sanitariatów;
8) pracownik służb BHP - do obowiązków należy w szczególności:
a) przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad
BHP,
b) sporządzanie i przedstawianie pracodawcy co najmniej raz w roku okresowych analiz
stanu bezpieczeństwa,
c) opracowywanie wewnętrznych zarządzeń, regulaminów ogólnych dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy,
d) prowadzenie rejestru dokumentacji dotyczącej wypadków w pracy,
e) udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego.
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2. Pracowników niepedagogicznych szkoły zatrudnia i zwalnia z zachowaniem ogólnych
przepisów prawa pracy Dyrektor Szkoły.
3. Zakresy obowiązków tych pracowników, a także ich odpowiedzialność ustala dyrektor
szkoły.
4. Wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych (administracyjnych i biurowych) ustala
dyrektor szkoły na podstawie regulaminu Pracy.
5. Szczegółowy zakres obowiązków, uprawnienia i odpowiedzialność dla pracowników,
o których mowa w ust. 4 określają również zakresy czynności przygotowywane zgodnie
z regulaminem pracy i Kodeksem pracy. Dokument ten stanowi załącznik do umów
o pracę.
6. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP oraz ponoszenie
całkowitej odpowiedzialności materialnej za sprzęt znajdujący się w przydzielonych
pomieszczeniach szkolnych.
Rozdział 10
Prawa i obowiązki uczniów i rodziców
§ 72
1. Uczeń szkoły podstawowej ma prawo do:
1) poszanowania swej godności, dobrego imienia oraz własności osobistej;
2) rzetelnej i sprawiedliwej oceny swego zachowania i postępów w nauce;
3) zapoznania się z celem lekcji;
4) zadawania pytań nauczycielowi w przypadku niezrozumienia tematu i treści lekcji;
5) rozwijania własnych zainteresowań w szkole i uczestniczenia w zajęciach kół
zainteresowań;
6) uzyskania informacji o kryteriach i zasadach, jakie stosuje przy ocenianiu każdy
nauczyciel;
7) sprawiedliwości i jawności przy ocenianiu;
8) poprawiania oceny zgodnie z zasadami wewnątrzszkolnego oceniania;
9) informacji o sprawdzianie przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem;
10) wyłaniania w demokratycznych wyborach swojej reprezentacji w postaci Samorzadu
Uczniowskiego i samorządów klasowych;
11) proponowanie spośród grona pedagogicznego opiekuna Samorządu;
12) okresowych badań lekarskich i szczepień ochronnych zgodnie z przepisami
i wymogami szkolnej służby zdrowia;
13) równomiernego obciążenia zajęciami w poszczególne dni tygodnia;
14) nauki;
15) uczeń niepełnosprawny do uczestniczenia we wszystkich formach życia szkolnego
w miarę swoich możliwości;
16) wyrażania poglądów w sprawach jego dotyczących;
17) swobodnej wypowiedzi oraz otrzymywania i przekazywania informacji z różnych
źródeł i ochrony przed szkodliwymi informacjami;
18) znajomości swoich praw;
19) swobody myśli, sumienia i wyznania;
20) swobodnego zrzeszania się oraz wolności pokojowych zgromadzeń;
21) prywatności korespondencji i życia rodzinnego;
22) ochrony zdrowia i korzystania z opieki medycznej;
23) korzystania z pomocy społecznej;
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24) odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych oraz w czasie przerw świątecznych
i ferii (na czas ich trwania nie zadaje się prac domowych);
25) przestrzegania praw uczniów należących do mniejszości etnicznej, religijnej lub
językowej;
26) do tożsamości;
27) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie kształcenia i wychowania;
28) obrony swoich praw i rzetelnego postępowania w przypadku podejrzenia, oskarżenia
lub uznania winnym;
29) ochrony przed dyskryminacją;
30) ochrony przed uzależnieniami, demoralizacją, szkodliwymi treściami oraz innymi
przejawami patologii społecznej;
31) zapoznania się z programami nauczania poszczególnych przedmiotów;
32) właściwie zorganizowanego procesu dydaktycznego, wychowawczego i opieki,
z uwzględnieniem jego wieku i rozwoju psychofizycznego;
33)zapewnienia warunków bezpieczeństwa;
34)uczestniczenia w imprezach sportowych, kulturalnych, zajęciach rozrywkowych,
wycieczkach;
35) uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce oraz informacji i wskazówek
pomagających w uczeniu się;
36) korzystania pod opieką nauczycieli z pomieszczeń szkoły, sprzętu, środków
dydaktycznych, księgozbioru biblioteki;
37) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i poradnictwa zawodowego.
2. Korzystanie z praw może zostać ograniczone z uwagi na zagrożenie bezpieczeństwa,
ochronę porządku i zapobieganie przestępstwom, ochronę zdrowia i moralności lub ochronę
praw i wolności osób; decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor szkoły
po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
3. Uczeń ma obowiązek:
1) uczyć się systematycznie i rozwijać swoje umiejętności, aktywnie uczestniczyć
w zajęciach lekcyjnych;
2) regularnie uczęszczać na lekcje i nie spóźniać się;
3) w przypadku nieobecności na zajęciach dostarczyć pisemne usprawiedliwienie w
ciągu jednego tygodnia;
4) uzupełnienia braków spowodowanych nieobecnością;
5) przygotowywania się do lekcji, odrabiania pracy domowej, przynoszenia materiałów
potrzebnych do zajęć;
6) udziału w uroczystościach, imprezach i innego rodzaju zajęciach wynikających z
planu pracy szkoły na jej terenie i poza nim;
7) uczestniczyć w ważnych uroczystościach szkolnych w stroju galowym; dziewczynki
granatowa lub czarna spódniczka (spodnie) i biała bluzka, chłopcy granatowe lub czarne
spodnie i biała koszula;
8) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli
i pracowników szkoły;
9) używania zwrotów grzecznościowych;
10) dbania o estetykę własnego wyglądu i ubioru, w szkole obowiązuje zakaz malowania
włosów, paznokci, stosowani makijażu i noszenia zbędnej biżuterii;
11) zgłaszania swoich problemów (pobicia, kradzieży, problemów z rówieśnikami itp.)
z zachowaniem następującej kolejności: nauczyciel dyżurujący, wychowawca, pedagog;
w przypadku nieobecności w/w osób do dyrekcji szkoły;
12) przestrzegania zasad bezpieczeństwa na terenie szkoły i wokół niej oraz stosowania
się do zaleceń nauczycieli i obsługi administracyjnej szkoły;
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13) zgłaszania niezwłocznie nauczycielowi dyżurującemu lub prowadzącemu zajęcia
o zaistniałym wypadku, w którym był poszkodowany lub którego był świadkiem;
14) dbania o zdrowie, higienę ciała i odzieży;
15) korzystania ze sprzętu i pomieszczeń zgodnie z ich przeznaczeniem;
16) szanować przyrodę (zieleń) w szkole i poza nią;
17) zmieniać obuwie przez cały rok szkolny – egzekwuje nauczyciel dyżurujący lub
woźna;
18) sprzątać po sobie i wyrzucać odpadki do kosza na śmieci;
19) godnie reprezentować szkołę;
20) dbać o dobre imię szkoły, uczniów, nauczycieli i rodziców oraz swoje własne;
21) dbać o ład i porządek oraz mienie szkolne;
22) przestrzegania Statutu szkoły;
23) troski o dobre imię Ojczyzny, dbania o dobre imię i tradycje szkoły;
24) poszanowania praw, wolności i godności osobistej oraz poglądów i przekonań innych
ludzi;
25) niepodejmowania działań zagrażających zdrowiu i życiu własnemu oraz innych osób.
4. Uczniowi nie wolno:
1) stosować przemocy fizycznej;
2) działać na szkodę innych osób;
3) spóźniać się na lekcje;
4) przeszkadzać innym uczniom podczas lekcji;
5) używać wulgarnego słownictwa;
6) wychodzić z sali lekcyjnej podczas lekcji z wyjątkiem uzasadnionych przypadków;
7) niszczyć mienia szkolnego;
8) zaśmiecać klasy i pozostałych pomieszczeń szkolnych.
5. Wprowadza się zakaz:
1) używania wulgarnych słów i wyrażeń w stosunku do kolegów, nauczycieli i innych
pracowników szkoły;
2) używania przemocy fizycznej i psychicznej, manifestowania swojej siły (np. bicia,
popychania, podstawiania nóg, szturchania itp.);
3) używania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych ( mp3, mp4,
dyktafony, kamery, aparaty fotograficzne, smartfony, tablety, iPODY itp.) w czasie
lekcji oraz w celach filmowania i robienia zdjęć:
a) podczas zajęć edukacyjnych telefon komórkowy ucznia musi być wyciszony
i schowany do plecaka,
b) uczeń jest właścicielem telefonu i jest za niego odpowiedzialny,
c) w przypadku zagubienia, zniszczenia, lub kradzieży urządzeń wymienionych
w pkt 3 szkoła nie ponosi żadnej odpowiedzialności; w razie kradzieży szkoła uruchamia
odpowiednie procedury dotyczące kradzieży,
d) w razie podejrzenia, że uczeń dokonał nagrania lub wykonał zdjęcie, które narusza
godność uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły, szkoła zastrzega sobie
prawo odebrania telefonu i zgłoszenia zaistniałej sytuacji na policję, która dokona wglądu
do karty pamięci telefonu/innego urządzenia,
e) w przypadku naruszenia przez ucznia zakazu używania telefonu komórkowego lub
innego urządzenia podczas zajęć edukacyjnych nauczyciel ma obowiązek nakazać
uczniowi wyłączenie telefonu lub - jeśli uzna za konieczne - nakazać umieszczenie
telefonu lub innego urządzenia na biurku nauczyciela na czas zajęć. O zaistniałej sytuacji
nauczyciel bezzwłocznie informuje wychowawcę oddziału;
4) palenia papierosów i stosowania używek;
5) przyprowadzania osób trzecich bez wiedzy nauczyciela;
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6) opuszczania terenu szkoły bez wiedzy i zgody nauczyciela.
6. Uczeń, który naruszył obowiązki ucznia/złamał zakazy określone w Statucie,
niezależnie od nałożonej kary, może być zobowiązany przez dyrektora szkoły,
po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej do:
1) naprawienia wyrządzonej szkody;
2) przeproszenia osoby pokrzywdzonej.
§ 73
1. Uczeń oddziałów gimnazjalnych ma prawo do:
1) wyrażania własnych opinii, posiadania własnych poglądów zgodnych z ogólnie
przyjętymi normami;
2) wychowania w duchu tolerancji;
3) zapoznania się z programami nauczania, ich treściami, celami i wymaganiami;
4) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy
umysłowej;
5) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie kształcenia i wychowania;
6) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowania;
7) znajomości zasad Wewnątrzszkolnego Oceniania;
8) uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce;
9) odwoływania się do Rzecznika Praw Ucznia lub pedagoga w przypadku, kiedy uważa,
że jego prawa zostały naruszone lub gdy nauczyciel przekroczył swoje kompetencje;
10) poszanowania godności własnej, dyskrecji w sprawach osobistych, a także
stosunków rodzinnych, korespondencji, przyjaźni, uczuć;
11) korzystania z poradnictwa psychologicznego i zawodowego;
12) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową, zrzeszania się
w organizacjach działających w szkole;
13) opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa;
14) powiadamiania go o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości;
15) rozwijania swych zainteresowań i zdolności na zajęciach lekcyjnych
i pozalekcyjnych;
16) odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych oraz w czasie przerw świątecznych
i ferii (na czas ich trwania nie zadaje się prac domowych);
17) uczestniczenia w imprezach sportowych, kulturalnych, zajęciach rozrywkowych,
wycieczkach;
18) ochrony przed wszelkimi formami dyskryminacji oraz przemocy fizycznej lub
psychicznej;
19) ochrony przed uzależnieniami, demoralizacją, szkodliwymi treściami oraz innymi
przejawami patologii społecznej;
20) uczeń biorący udział w konkursie/olimpiadzie przedmiotowej ma prawo
do indywidualnego toku nauczania w okresie jednego tygodnia przed eliminacjami
rejonowymi i przed eliminacjami wojewódzkimi;
21) uczniowi reprezentującemu szkołę w konkursach i zawodach sportowych przysługuje
prawo do zwolnienia z zajęć lekcyjnych.
2. Uczeń ma obowiązek:
1) systematycznie pracować nad wzbogaceniem swojej wiedzy, przygotowywać
się do lekcji, odrabiać zadania domowe, przynosić materiały potrzebne do zajęć;
2) systematycznie i punktualnie uczęszczać na zajęcia szkolne;
3) odnosić się kulturalnie i z szacunkiem do wszystkich pracowników szkoły;
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4) dbać o kulturę słowa;
5) dbać o estetykę własnego wyglądu i ubioru:
a) w szkole obowiązuje zakaz malowania włosów, paznokci, stosowania makijażu
i noszenia zbędnej biżuterii,
b) w szkole obowiązuje strój galowy podczas uroczystości szkolnych; dziewczynki
granatowa lub czarna spódniczka (spodnie) i biała bluzka, chłopcy granatowe lub
czarne spodnie i biała koszula,
6) dbać o honor szkoły, znać jej historię, szanować i wzbogacać tradycję;
7) godnie reprezentować szkołę na zewnątrz;
8) wykorzystywać w pełni istniejące warunki dla zdobywania wiedzy i umiejętności;
9) zachowywać się godnie i kulturalnie w szkole i poza nią;
10) postępować zgodnie z dobrem szkolnej społeczności;
11) podporządkować się zaleceniom władz szkolnych, stosować się do zaleceń
nauczycieli i obsługi administracyjnej szkoły;
12) przestrzegać zasad współżycia społecznego, a szczególnie przeciwstawiać
się przejawom wulgarności i brutalności;
13) szanować poglądy i przekonania innych ludzi;
14) ponosić odpowiedzialność za podjęte zadania;
15) dbać o higienę, bezpieczeństwo i własne zdrowie;
16) troszczyć się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd;
17) w ciągu jednego tygodnia (najpóźniej na najbliższej lekcji wychowawczej)
przedłożyć na piśmie wychowawcy klasy usprawiedliwienie swojej nieobecności
na zajęciach szkolnych;
18) uzupełniania braków spowodowanych nieobecnością;
19) udziału w uroczystościach, imprezach i innego rodzaju zajęciach wynikających
z planu pracy szkoły na jej terenie i poza nim;
20) zgłaszania swoich problemów (pobicia, kradzieży, problemów z rówieśnikami itp.)
z zachowaniem następującej kolejności: nauczyciel dyżurujący, wychowawca, pedagog;
w przypadku nieobecności w/w osób do dyrekcji szkoły;
21) zgłaszania niezwłocznie nauczycielowi dyżurującemu lub prowadzącemu zajęcia
o zaistniałym wypadku, w którym był poszkodowany lub którego był świadkiem;
22) korzystania ze sprzętu i pomieszczeń zgodnie z ich przeznaczeniem;
23) szanować przyrodę (zieleń) w szkole i poza nią;
24) zmieniać obuwie przez cały rok szkolny – egzekwuje nauczyciel dyżurujący
lub woźna;
25) przestrzegania Statutu szkoły;
26) troski o dobre imię Ojczyzny;
27) niepodejmowania działań zagrażających zdrowiu i życiu własnemu oraz innych osób.
3. Wprowadza się zakaz:
1) używania wulgarnych słów i wyrażeń w stosunku do kolegów, nauczycieli i innych
pracowników szkoły;
2) używania przemocy fizycznej i psychicznej, manifestowania swojej siły (np. bicia,
popychania, podstawiania nóg, szturchania itp.);
3) używania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych ( mp3, mp4,
dyktafony, kamery, aparaty fotograficzne, smartfony, tablety, iPODY itp.) w czasie
lekcji oraz w celach filmowania i robienia zdjęć:
a) podczas zajęć edukacyjnych telefon komórkowy ucznia musi być wyciszony
i schowany do plecaka,
b) uczeń jest właścicielem telefonu i jest za niego odpowiedzialny,
c) w przypadku zagubienia, zniszczenia, lub kradzieży urządzeń wymienionych w pkt 3
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szkoła nie ponosi żadnej odpowiedzialności; w razie kradzieży szkoła uruchamia
odpowiednie procedury dotyczące kradzieży,
d) w razie podejrzenia, że uczeń dokonał nagrania lub wykonał zdjęcie, które narusza
godność uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły, szkoła zastrzega sobie
prawo odebrania telefonu i zgłoszenia zaistniałej sytuacji na Policję, która dokona
wglądu do karty pamięci telefonu/innego urządzenia,
e) W przypadku naruszenia przez ucznia zakazu używania telefonu komórkowego lub
innego urządzenia podczas zajęć edukacyjnych nauczyciel ma obowiązek nakazać
uczniowi wyłączenie telefonu lub - jeśli uzna za konieczne - nakazać umieszczenie
telefonu lub innego urządzenia na biurku nauczyciela na czas zajęć. O zaistniałej sytuacji
nauczyciel bezzwłocznie informuje wychowawcę oddziału.
4) palenia papierosów i stosowania używek;
5) przyprowadzania osób trzecich bez wiedzy nauczyciela;
6) opuszczania terenu szkoły bez wiedzy i zgody nauczyciela.
4. Uczniowi nie wolno:
1) stosować przemocy fizycznej;
2) działać na szkodę innych osób;
3) spóźniać się na lekcje;
4) przeszkadzać innym uczniom podczas lekcji;
5) używać wulgarnego słownictwa;
6) wychodzić z sali lekcyjnej podczas lekcji z wyjątkiem uzasadnionych przypadków;
7) niszczyć mienia szkolnego;
8) zaśmiecać klasy i pozostałych pomieszczeń szkolnych.
5. Uczeń, który naruszył obowiązki ucznia/złamał zakazy określone w Statucie,
niezależnie od nałożonej kary, może być zobowiązany przez dyrektora szkoły,
po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej do:
1) naprawienia wyrządzonej szkody;
2) przeproszenia osoby pokrzywdzonej.
§ 74
1.W szkole funkcjonuje system nagród i kar:
1) uczniowie mogą być nagradzani indywidualnie lub zbiorowo za:
a) rzetelną naukę,
b) pracę społeczną,
c) wzorową postawę uczniowską,
d) wybitne osiągnięcia naukowe i sportowe,
e) reprezentowanie szkoły w konkursach i olimpiadach,
f) wzorową frekwencję;
2) najwyższym wyróżnieniem jest wpis do Honorowej Księgi Szkoły:
a) decyzję o wpisie do Honorowej Księgi Szkoły podejmuje dyrektor szkoły na
wniosek nauczyciela, wychowawcy, samorządu szkolnego lub z własnej inicjatywy,
b) treść wpisu podaje się do wiadomości publicznej;
3) nagrody dla uczniów lub grupy uczniów mogą być przyznawane w formie:
a) pochwały udzielonej indywidualnie, na forum klasy lub szkoły,
b) listu pochwalnego dla ucznia i jego rodziców za wyniki w nauce,
c) przyznania stypendium naukowego przez dyrektora szkoły, nagrody rzeczowej,
dyplomu, odznaczenia,
d) udziału w sponsorowanej wycieczce, biwaku, plenerze lub innej imprezie,
e) promowanie osiągnięć ucznia, klasy lub zespołu uczniów;
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4) uczniowie, grupy uczniów lub zespoły klasowe mogą być nagradzane przez dyrektora
szkoły, nauczycieli, Radę Rodziców także w sposób nie wymieniony w Statucie szkoły;
5) rodzice uczniów, którzy uzyskali promocję z wyróżnieniem lub wykazali się innymi
osiągnięciami mogą otrzymać List Gratulacyjny od dyrektora szkoły;
6) uczniowie mogą być karani za nieprzestrzeganie postanowień Statutu szkoły
i wewnątrzszkolnych regulaminów:
a) ustnym upomnieniem wychowawcy klasy lub innego nauczyciela szkoły,
b) naganą pisemną wychowawcy klasy,
c) ustnym upomnieniem dyrektora szkoły,
d) naganą pisemną dyrektora szkoły,
e) wezwaniem rodziców przez wychowawcę/pedagoga,
f) pozbawieniem prawa udziału w imprezach klasowych i szkolnych (dyskoteki,
wycieczki, wyjścia do kina, teatru, itp.),
g) przeniesieniem ucznia do równoległego oddziału zatwierdzonym przez Radę
Pedagogiczną,
h) wnioskiem dyrektora do kuratora o przeniesienie do innej szkoły w przypadku
zachowania się ucznia, które zagraża dobru dzieci, klasy i szkoły po wyczerpaniu
możliwych form oddziaływania wychowawczego;
- używania lub rozpowszechniania alkoholu, narkotyków lub "dopalaczy",
- zagrożenia zdrowia lub życia innych uczniów,
- dewastacji majątku szkolnego lub przywłaszczenia cudzego mienia,
i) skierowaniem sprawy na Policję lub do Sądu Rejonowego Wydział Rodzinny
i Nieletnich na wniosek Rady Pedagogicznej; w przypadkach szczególnych wykroczeń
dyrektor szkoły podejmuje decyzję o wezwaniu Policji z pominięciem wyżej
wymienionych etapów postępowania;
7) możliwe jest łączne wymierzanie kilku kar;
8) kary pozbawiające uczniów korzystania z niektórych praw wymierzane są na okres
jednego półrocza;
9) za przewinienia popełnione przez grupę uczniów takie jak np. zbiorowa ucieczka
z lekcji, kara może być nałożona zespołowo na całą grupę;
10)przed nałożeniem kary uczeń ma prawo do złożenia wyjaśnień;
11) kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia, nie może być stosowana
w sposób naruszający nietykalność i godność ucznia; przy nakładaniu kar należy brać
pod uwagę:
a) skutki społeczne przewinienia,
b) dotychczasowe zachowanie ucznia,
c) intencje ucznia,
d) wiek ucznia,
e) poziom rozwoju psychofizycznego ucznia;
12) uczeń ma prawo odwołania się od udzielonej kary do:
a) dyrektora szkoły, jeżeli karę nałożył wychowawca lub nauczyciel,
b) Rady Pedagogicznej, jeżeli karę nałożył dyrektor,
c) Rzecznika Praw Ucznia przy Kuratorium Oświaty, jeżeli karę nałożyła Rada
Pedagogiczna,
d) Rzecznika Praw Ucznia w szkole w każdym przypadku.
2. Tryb ustalania kary:
1) uczeń, który ma być ukarany naganą, powinien być o tym uprzedzony co najmniej
siedem dni wcześniej, aby mógł złożyć stosowne wyjaśnienie, w przypadku
szczególnego naruszenia regulaminów szkolnych informuje się również rodziców;
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2) postępowanie informacyjne i wyjaśniające przeprowadza wychowawca klasy/pedagog
szkolny;
3) kary nagany udziela dyrektor szkoły na pisemny i umotywowany wniosek
wychowawcy klasy po weryfikacji wniosku;
4) przy ustalaniu kary należy przestrzegać zasady stopniowania kar oraz wykorzystania
dostępnych środków i metod wychowawczych.
3. Tryb odwoławczy:
1)
rodzice
mają
prawo
odwołać
się
od
przewidzianej
kary
na piśmie w terminie 7 dni od poinformowania ich o przewidzianej karze, motywując
przyczynę złożonego odwołania. Odpowiedź pisemną rodzice powinni uzyskać w ciągu
7 dni roboczych;
2) dyrektor szkoły rozpatruje sprzeciw po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej oraz
klasy lub Rady Uczniowskiej, w ciągu 7 dni. Kara może być pozostawiona, anulowana
lub zawieszona w zależności od ustalonych okoliczności;
3) rodzice mają prawo odwołania się od decyzji dyrektora szkoły do Kuratora Oświaty
w terminie 14 dni i obowiązek poinformowania o tym dyrektora szkoły;
4) każda kara może zostać zawieszona przez dyrektora szkoły na podstawie poręczenia
udzielonego uczniowi przez:
a) wychowawcę klasy,
b) pedagoga szkolnego,
c) nauczyciela,
d) Radę Uczniowską,
e) samorząd klasy,
f) rodziców ucznia;
Poręczenie traci ważność po złamaniu warunków tego poręczenia.
5. Niewłaściwe zachowanie ucznia (palenie papierosów, picie alkoholu, używanie
narkotyków/substancji odurzających, agresja itp.) na terenie szkoły lub imprezach
organizowanych przez szkołę jest poważnym wykroczeniem, które skutkuje
odnotowaniem w klasowym zeszycie uwag i podlega karom zawartym w Regulaminie
nagradzania i karania uczniów:
1) spóźnianie się na lekcje:
a) po 5-ciu spóźnieniach, rozmowa z wychowawcą, ustne upomnienie,
b) w przypadku braku poprawy - rozmowa dyscyplinująca w gronie
wychowawca – uczeń – pedagog, informująca go o konsekwencjach, gdy
sytuacja będzie się powtarzać, poinformowanie rodziców,
c) powyżej 10-ciu spóźnień, rozmowa w gronie wychowawca – uczeń –
pedagog-rodzice,
d) w przypadku braku poprawy - rozmowa dyscyplinująca w gronie
wychowawca – uczeń – pedagog – rodzice oraz pisemna nagana
wychowawcy,
e) powyżej 15-spóźnień – zobowiązanie ucznia do przygotowania referatu na
temat obowiązków ucznia i przedstawienie go na godzinie wychowawczej,
powiadomienie rodziców,
f) w przypadku braku poprawy - skierowanie problemu do rozpatrzenia przez
Zespół Wychowawczy i ustalenie ostatecznej kary;
2) wagary i nieusprawiedliwione godziny lekcyjne:
a) po stwierdzeniu 20 godzin opuszczonych nieusprawiedliwionych – rozmowa
dyscyplinująca w gronie wychowawca – uczeń – pedagog, informująca
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go o konsekwencjach; gdy sytuacja będzie się powtarzać, poinformowanie rodziców,
ustne upomnienie wychowawcy,
b) po stwierdzeniu 30 godzin opuszczonych nieusprawiedliwionych –
poinformowanie rodziców oraz pedagoga, który kieruje problem do rozpatrzenia przez
Zespół Wychowawczy, ustalający zasady warunkowe (zakaz uczestniczenia w
wycieczkach szkolnych, w imprezach, itp.),
c) po stwierdzeniu powyżej 40 godzin opuszczonych nieusprawiedliwionych –
rozmowa w gronie wychowawca – uczeń – pedagog – rodzic, przekazanie rodzicom
informacji, że niespełnianie obowiązku szkolnego jest zagrożone skierowaniem
sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego,
d) po stwierdzeniu przez wychowawcę nieusprawiedliwionej nieobecności w okresie
jednego miesiąca na co najmniej 50% – poinformowanie pedagoga, skierowanie
pisemnego upomnienia do rodziców o fakcie nierealizowania obowiązku szkolnego
przez ucznia,
e) po upływie 7 dni, od dnia doręczenia upomnienia, jeżeli uczeń w dalszym ciągu nie
spełnia obowiązku szkolnego, pedagog przygotowuje tytuł wykonawczy do organu
prowadzącego szkołę i informuje o tym rodziców ucznia,
f) jeżeli uczeń w dalszym ciągu nie spełnia obowiązku szkolnego – poinformowanie
pedagoga,
który
przygotowuje
Wniosek
Egzekucyjny
w
związku
z brakiem realizacji obowiązku szkolnego i informuje o tym rodziców ucznia,
g) przy dalszym braku realizacji obowiązku szkolnego przez ucznia – poinformowanie
pedagoga, który przygotowuje wniosek do Sądu Rejonowego Wydział Rodzinny i
Nieletnich o braku nadzoru rodziców nad dzieckiem oraz systematycznym uchylaniu
się od obowiązku szkolnego i informuje o tym fakcie rodziców;
3) palenie papierosów:
a) pierwszy raz - rozmowa ostrzegawcza wychowawcy z uczniem informująca
go o konsekwencjach, gdy sytuacja się powtórzy,
b) drugi raz – wezwanie rodziców do szkoły, rozmowa wychowawcy z uczniem
w obecności rodziców i pedagoga szkolnego, zobowiązanie ucznia do
przygotowania referatu na temat szkodliwości palenia i przedstawienie go na
godzinie wychowawczej,
c) trzeci raz – działania jak lit. b (przedstawienie referatu przez ucznia na
najbliższym apelu szkolnym) oraz nagana pisemna wychowawcy klasy,
d) kolejny incydent – nagana dyrektora szkoły,
e) piąty-ósmy raz – rozmowa interwencyjna z uczniem w obecności rodziców,
wychowawcy, pedagoga i przedstawiciela Policji,
f) w przypadku braku rezultatów podejmowanych działań – skierowanie
problemu do rozpatrzenia przez Zespół Wychowawczy z uwzględnieniem
wystosowania wniosku do Sądu Rejonowego wydział Rodzinny i Nieletnich o
interwencję;
4) picie alkoholu w szkole i na imprezach pozalekcyjnych:
a) pierwszy raz - rozmowa interwencyjna w gronie wychowawca/nauczyciel – uczeń rodzice – pedagog - przedstawiciel Policji oraz nagana pisemna dyrektora klasy,
b) drugi raz - skierowanie sprawy do Sądu Rejonowego Wydział Rodzinny
i Nieletnich;
5) używanie narkotyków i innych substancji odurzających:
a) pierwszy raz - rozmowa interwencyjna w gronie wychowawca/nauczyciel - uczeńrodzice- pedagog- przedstawiciel Policji, pisemna nagana dyrektora szkoły,
b) drugi raz - skierowanie sprawy do Sądu Rejonowego Wydział
i Nieletnich;
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6) agresja:
a) bójka:
- pierwszy raz - rozmowa dyscyplinująca w gronie wychowawca - uczeń informująca
go o konsekwencjach, gdy sytuacja będzie się powtarzać; poinformowanie rodziców,
- drugi raz - rozmowa dyscyplinująca w gronie wychowawca - uczeń- pedagog rodzice;
nagana wychowawcy,
- trzeci i kolejny raz - rozmowa dyscyplinująca z uczniem w obecności wychowawcy –
pedagoga – rodzice - przedstawiciela Policji, obniżenie oceny zachowania, propozycja
konsultacji psychologicznej,
b) agresja słowna:
- pierwszy raz - rozmowa z wychowawcą, ustne upomnienie,
- drugi, trzeci raz – rozmowa dyscyplinująca w gronie wychowawca - pedagog –
uczeń informująca go o konsekwencjach, gdy sytuacja będzie się powtarzać,
- czwarty – ósmy raz - rozmowa dyscyplinująca w gronie wychowawca - uczeńpedagog - rodzice, pisemna nagana wychowawcy lub przygotowanie referatu na temat
kultury słowa i przedstawienie go na forum klasy,
- w przypadku braku poprawy obniżona ocena zachowania,
c) wymuszanie:
- pierwszy raz - rozmowa dyscyplinująca z wychowawcą, powiadomienie rodziców,
nagana pisemna wychowawcy klasy,
- drugi raz - rozmowa dyscyplinująca w gronie wychowawca- uczeń- pedagogrodzice, nagana pisemna dyrektora szkoły,
- trzeci raz - rozmowa interwencyjna z uczniem w obecności rodziców, wychowawcy,
pedagoga i przedstawiciela Policji, obniżenie oceny zachowania,
- w przypadku braku rezultatów podejmowanych działań - skierowanie sprawy
do Sądu Rejonowego Wydział Rodzinny i Nieletnich,
d) niszczenie mienia szkoły:
- pierwszy raz - upomnienie ustne wychowawcy, powiadomienie rodziców, który
ponosi koszty naprawy,
- drugi i kolejny raz - rozmowa dyscyplinująca wychowawca - uczeń- pedagogrodzice, nagana pisemna dyrektora szkoły, poniesienie kosztów naprawy;
7) niereagowanie na polecenia nauczyciela i niestosowne zachowanie wobec
nauczyciela:
a) pierwszy raz - rozmowa z wychowawcą, ustne upomnienie,
b) drugi raz – rozmowa dyscyplinująca w gronie wychowawca - uczeń- pedagog,
powiadomienie rodziców, pisemna nagana wychowawcy klasy,
c) trzeci – piąty raz - rozmowa dyscyplinująca w gronie wychowawca - uczeń pedagog- rodzice,
d) w przypadku braku rezultatów, skierowanie problemu do rozpatrzenia przez Zespół
Wychowawczy, który nakłada karę;
8) w przypadku kradzieży sprawę rozpatruje wychowawca w porozumieniu z
pedagogiem informując dyrektora o zaistniałym incydencie; kradzież zostaje zgłoszona
na Policję, a uczniom, którym udowodniono kradzież obniża się ocenę ze sprawowania
do oceny nieodpowiedniej lub nagannej;
9) w przypadku kłamstwa, oszustwa rozmowa dyscyplinująca wychowawca – uczeń –
pedagog;
10) fałszerstwo:
a) podpisu rodziców, nauczycieli:
- pierwszy, drugi raz – rozmowa dyscyplinująca wychowawca – uczeń – rodzice –
pedagog, nagana wychowawcy,
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- wielokrotnie – skierowanie informacji na Policję z prośbą o interwencję,
b) dokumentów szkolnych:
- rozmowa dyscyplinująca w gronie dyrektor szkoły – wychowawca – pedagog –
uczeń – rodzice, skierowanie sprawy do Zespołu Wychowawczego, który wnioskuje
do dyrektora szkoły o nałożenie kary do zgłoszenia na Policję włącznie;
11) ucieczka ze sprawdzianu – poinformowanie rodziców, ustne upomnienie
wychowawcy;
12) przeszkadzanie na lekcji – uwaga do zeszytu wychowawczego/dziennika , zgłoszenie
faktu wychowawcy, a wychowawca zobligowany jest do uwzględnienia uwag przy
wystawianiu oceny zachowania.
§ 75
1. Rodzice jako członkowie społeczności szkolnej biorą udział w realizacji
wychowawczych zadań szkoły poprzez następujące działania:
1) przestrzegania zobowiązań wynikających ze Statutu Szkoły;
2) uchwalenia w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczoprofilaktycznego;
2. Rodzice w procesie wychowawczo-dydaktycznym winni respektować prawa dzieci
oraz wspólnie przygotowywać do samodzielnego pokonywania trudności i decydowania
o osobie młodego człowieka we współpracy ze szkołą (wychowawcami, nauczycielami,
dyrekcją). Muszą być świadomi, że służy to interesowi dziecka. W przypadku
indywidualnego problemu dziecka rodzic ma prawo do bezpośredniego kontaktu
z nauczycielem.
3. Rodzice mają prawo do:
1) składania propozycji i ich wysłuchania;
2) udziału - uczestnictwa w zebraniach Rad Pedagogicznych;
3) udziału w lekcjach jako obserwator;
4) prawa głosu w sytuacjach konfliktu wychowawczego - prawo do zwołania zebrania
klasowego lub Rady Rodziców;
5) informacji;
6) jawnej i uzasadnionej oceny swojego dziecka;
7) odwołania się od otrzymanej przez dziecko oceny rocznej;
8) wglądu w ocenione i poprawione prace dziecka;
9) składania skarg, zażaleń, uwag i wniosków w przypadku:
a) naruszenia praw dziecka/ucznia,
b) innych kwestii spornych.
4.
Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia:
1) rodzice mają prawo do złożenia skargi w terminie 3 dni od naruszenia praw ucznia
w drodze ustnej/pisemnej do:
a) wychowawcy,
b) pedagoga/psychologa,
c) Dyrektora Szkoły,
d) Rady Pedagogicznej,
e) Rzecznika Praw Ucznia;
2) złożona skarga musi zawierać opis sytuacji i konkretne zarzuty dotyczące naruszenia
prawa ucznia;
3) dyrektor przeprowadza postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni roboczych
i odpowiedź pisemną przekazuje wnioskodawcy;
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4) w przypadku negatywnej odpowiedzi dyrektora rodzice ucznia mają prawo odwołać
się do Rzecznika Praw Ucznia przy Kuratorze Oświaty lub Kuratora Oświaty z
powiadomieniem dyrektora.
5. Powinności rodziców:
1) obowiązkiem rodzica jest stworzenie odpowiednich warunków dziecku dla jego
codziennego uczestnictwa w procesie dydaktycznym i wychowawczym na terenie
szkoły;
2) obowiązkiem rodzica jest organizowanie opieki szkolnej - podczas imprez
i uroczystości ujętych w harmonogramie oraz współudział w organizacji wycieczek,
biwaków, wyjść do kina;
3) obowiązkiem rodzica jest współpraca ze szkołą, wychowawcą, nauczycielem,
dyrekcją, nie tylko w procesie dydaktycznym, ale nade wszystko w procesie kształcenia
postaw moralno-etycznych i poczucia odpowiedzialności za swoje dziecko;
4)

obowiązkiem rodzica jest uczestniczyć
organizowanych przez wychowawców;

w

wywiadówkach/

zebraniach

5) obowiązkiem rodzica jest pisemne usprawiedliwienie nieobecności dziecka
na zajęciach szkolnych w terminie 1 tygodnia od zakończenia nieobecności.
Rozdział 11
Bezpieczeństwo w Szkole
§ 76
Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo
uczniów podczas ich pobytu w Szkole lub zajęć zorganizowanych przez Szkołę:
1) nauczyciel nie może wyprosić ucznia z klasy, jeśli nie jest w stanie zapewnić mu
odpowiedniej opieki;
2) w przypadku samowolnego opuszczenia klasy przez ucznia nauczyciel przekazuje
telefonicznie informację o tym fakcie do sekretariatu szkoły;
3) w przypadku złego samopoczucia nauczyciela podczas zajęć należy powiadomić
sekretariat szkoły lub innego pracownika szkoły.
2. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć edukacyjnych.
Opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe pod
warunkiem, że dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad klasą przejmie w tym czasie
inny pracownik szkoły. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest
łączenie grup uczniów/klas i przekazanie jednemu nauczycielowi opieki nad taką grupą.
Uczniów można zwolnić z pierwszych lub ostatnich godzin lekcyjnych po uprzednim
powiadomieniu rodziców. Zwolnienie ucznia z zajęć z zamiarem odbycia przez niego
innych zajęć w szkole jest dopuszczalne tylko po uzgodnieniu tego z nauczycielem.
3.
Bezpieczne warunki szkoła realizuje poprzez:
1) program wychowawczo- profilaktyczny;
2) dyżury nauczycieli;
3) regulamin BHP;
4) opiekę pedagogiczno-wychowawczą (wychowawca, pedagog szkolny, nauczyciele).
4. Pomoc przedmedyczna i lekarska:
1) w przypadku nagłego pogorszenia się stanu zdrowia ucznia wzywane jest pogotowie.
Równocześnie o zdarzeniu informowani są rodzice ucznia;
2) każde podanie uczniowi leków w szkole (w przypadkach chorób przewlekłych)
1.
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powinno się odbywać po pisemnym wyrażeniu zgody przez pracownika. Rodzice
powinni przedstawić zaświadczenie lekarskie określające: nazwę leku, dawkę,
częstotliwość podawania i okres leczenia;
3) w szkole nie można poddawać uczniów zabiegom lekarskim (nie dotyczy to udzielania
pomocy w nagłych wypadkach);
4) w przypadku zachorowania ucznia na terenie szkoły należy powiadomić o tym
rodziców. Mają oni obowiązek odebrać dziecko ze szkoły i zapewnić mu opiekę
medyczną;
5) w innych uzasadnionych przypadkach (losowych, zagrożenia życia ucznia) szkoła
wzywa karetkę pogotowia i powiadamia rodziców. Uczeń zostaje powierzony opiece
lekarskiej (np. lekarzowi z karetki pogotowia) i do czasu pojawienia się rodziców
towarzyszy mu nauczyciel lub dyrektor szkoły.
5.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami,
demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej w szkole o wejściu lub wyjściu
z budynku szkoły decyduje woźny lub inny pracownik obsługi, mający prawo zatrzymania
wszystkich osób. Pracownicy obsługi prowadzą rejestr wejść i wyjść wszystkich osób
z zewnątrz;
6.Woźnemu lub pracownikowi obsługi nie wolno wpuścić do budynku (wypuścić
z budynku) osób, co do których nie ma pewności ich poprawnego zachowania.
O zatrzymaniu woźny lub pracownik obsługi ma obowiązek natychmiast powiadomić
dyrektora szkoły bądź wicedyrektora.
7. Uczniom nie wolno samodzielnie przebywać w obiektach sportowych.
§ 77
Uczniowie, których rodzice nie mogą zapewnić opieki po zakończeniu zajęć, mogą
uczęszczać na zajęcia do świetlicy szkolnej. Za bezpieczeństwo uczniów w świetlicy
odpowiadają wychowawcy świetlicy.
2. Za bezpieczeństwo uczniów przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych i w czasie przerw
odpowiada nauczyciel dyżurny zgodnie z harmonogramem.
3. Dyżur przed lekcjami rozpoczyna się o godz. 8.00.
4. Nauczyciela mającego dyżur, nieobecnego w szkole, zastępuje wskazany nauczyciel.
5. Za bezpieczeństwo podczas zajęć lekcyjnych, dodatkowych, nadobowiązkowych,
zawodów sportowych, wycieczek, zielonych szkół, dyskotek itp. odpowiada nauczyciel
prowadzący zajęcia lub wychowawca.
6. Wszystkie zajęcia rozpoczynają się od sprawdzenia listy obecności i ustalenia przyczyny
nieobecności ucznia.
7. W pierwszym dniu zajęć w danym roku szkolnym wychowawca zapoznaje uczniów
z bezpiecznym zachowaniem w szkole i poza nią. O zasadach tych należy przypominać
podczas całego roku, zwłaszcza przy okazji wycieczek, ferii itp.
8. W pracowniach, w widocznym miejscu, znajduje się ustalony przez Dyrektora Szkoły
regulamin bezpiecznego zachowania i postępowania, z którym zapoznaje się uczniów na
pierwszych zajęciach w danym roku szkolnym.
9. W sali gimnastycznej oraz w miejscach wyznaczonych do uprawiania ćwiczeń
fizycznych, gier i zabaw umieszcza się tablice informacyjne określające zasady
bezpiecznego użytkowania.
10. Wyjścia poza Szkołę, wyjazdy na wycieczki i zielone szkoły odbywają się zgodnie
z odrębnymi przepisami oraz z obowiązującym regulaminem.
11. Uczeń, który z różnych przyczyn nie bierze udziału w wycieczce, uczestniczy w lekcjach
w klasie wskazanej przez Dyrektora.
12. Uczeń może być zwolniony z zajęć wyłącznie na pisemną prośbę rodzica.
1.
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13. Uczeń, który zachorował, może udać się do domu wyłącznie pod opieką rodziców lub
wskazanych przez rodziców opiekunów.
14. Pokój nauczycielski oraz pokój nauczycieli wychowania fizycznego wyposaża się w
apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję o
zasadach udzielania tej pomocy.
Rozdział 12
Sposób organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu
§ 78
1.
2.

3.

4.
5.

W Szkole organizuje się Szkolny Klub Wolontariusza.
Wyznaczone cele i działania Szkolnego Klubu Wolontariusza realizowane są w
szczególności poprzez:
1) zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowaniem;
2) uwrażliwienie na problemy społeczne i potrzeby innych;
3) kształtowanie właściwych postaw prospołecznych;
4) inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego;
5) kształtowanie umiejętności działania w zespole;
6) zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach.
7) angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej.
Sposób realizacji działań odbywa się w szczególności poprzez:
1) przybliżenie uczniom idei wolontariatu podczas spotkań i godzin wychowawczych;
2) zapoznanie z prawami i obowiązkami wolontariuszy;
3) propagowanie idei włączenia się w pracę wolontariatu wśród uczniów;
4) podejmowanie działań w ramach Szkolnego Klubu Wolontariatu np.: współpraca z
przedszkolem, ze schroniskiem w Piotrkowie Tryb., ogólnopolska akcja
„siepomaga”;
5) zachęcanie uczniów do działań w szkolnym wolontariacie podczas rozmów
prowadzonych przez nauczycieli i doświadczonych wolontariuszy;
8) pomoc najuboższym rodzinom, samotnym, chorym i osobom starszym
i niepełnosprawnym;
9) opieka nad opuszczonymi grobami i pomnikami na pobliskim cmentarzu.
Szkolnym Klubem Wolontariusza opiekują się nauczyciele koordynatorzy.
W momencie powołania Szkolnego Klubu Wolontariusza Dyrektor Szkoły, opiekun
klubu oraz nauczyciele koordynatorzy opracowują regulamin działalności klubu.
Rozdział 13
Organizacja wewnątrzszkolnego doradztwa zawodowego
§ 79

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Szkole obejmuje ogół działań
podejmowanych przez Szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do wyboru
dalszej drogi kształcenia.
§ 80
Celem głównym WSDZ jest przygotowanie uczniów do trafnego wyboru drogi dalszego
kształcenia i zawodu. Cel główny wykazuje konieczność kształcenia u uczniów konkretnych
umiejętności i dyspozycji, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w różnych rolach
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zawodowych i społecznych. Jest zobowiązaniem całej społeczności szkolnej do
systematycznych oddziaływań wychowawczo-doradczych.
§ 81
Osiągnięciu celów ogólnych służą cele szczegółowe, dzięki którym uczniowie:
1) rozwijają umiejętności pracy zespołowej;
2) wiedzą, jak się uczyć i rozwijać swoje zainteresowania, pasje i talenty;
3) posiadają informacje o zawodach z najbliższego otoczenia.
§ 82
Nauczyciele prowadzący zajęcia WSDZ:
1) potrafią diagnozować potrzeby i zasoby uczniów;
2) rozwijają talenty, zainteresowania, zdolności, predyspozycje, motywują do podjęcia
określonych działań;
3) wspierają rodziców w procesie doradczym, udzielają informacji;
4) znają ofertę szkół, zasady rekrutacji i udostępniają te informacje zainteresowanym
uczniom;
5) włączają rodziców, przedstawicieli instytucji i zakładów pracy w proces orientacji
i doradztwa zawodowego w Szkole;
6) posiadają wiedzę na temat aktualnego zapotrzebowania na rynku pracy.
§ 83
1.

2.

Za realizację WSDZ odpowiada Dyrektor Szkoły, doradca zawodowy, pedagog,
psycholog szkolny, bibliotekarz, nauczyciele przedmiotowi, wychowawcy i inne osoby
wspomagające działania doradcze.
Treści z zakresu doradztwa zawodowego są realizowane w Szkole w ciągu roku
szkolnego, zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 84

1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)

Formy działań adresowane do uczniów Szkoły obejmują:
badanie zapotrzebowania na działania doradcze prowadzone w Szkole (wywiad, lub
kwestionariusz, ankiety);
zajęcia warsztatowe (grupowe) służące rozbudzeniu świadomości konieczności
planowania własnego rozwoju i kariery zawodowej, umożliwiające poznanie siebie
i swoich predyspozycji zawodowych;
warsztaty doskonalące umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej
i współdziałania w grupie, radzenie sobie ze stresem;
udostępnianie informacji o zawodach, szkołach;
spotkania z przedstawicielami różnych zawodów;
prowadzenie kółek zainteresowań dla uczniów;
udzielanie indywidualnych porad uczniom;
organizowanie wycieczek.
§ 85

Metody w poradnictwie grupowym najczęściej stosowane w pracy doradczej to:
1) aktywizujące problemowe - burza mózgów, dyskusja;
2) metoda dramy - inscenizacje i odgrywanie ról;
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3) metody testowe - kwestionariusze, ankiety, testy;
4) metody audiowizualne - filmy edukacyjne, zasoby Internetu i programy multimedialne,
prezentacje multimedialne;
5) treningi umiejętności społecznych, mini wykłady, pogadanki.
§ 86
1)
2)
3)
4)
5)

Oczekiwane efekty wynikające z wdrożenia WSDZ w Szkole obejmują:
kształtowanie aktywności zawodowej uczniów;
pomoc rodzinie w kształtowaniu określonych postaw i zachowań związanych z
planowaniem kariery zawodowej ich dzieci;
dostęp do informacji zawodowej dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców;
świadome, trafniejsze decyzje edukacyjne i zawodowe;
mniej niepowodzeń szkolnych.
Rozdział 14
Współdziałanie ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami w zakresie działalności
innowacyjnej
§ 87

1.

2.

Innowacja może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne w Szkole, całą
Szkołę lub jej część i polega w szczególności na modyfikacji metod i sposobów
nauczania przy zachowaniu celów i treści nauczania.
Rozpoczęcie innowacji jest możliwe pod warunkiem posiadania przez Szkołę
odpowiednich środków finansowych, a także warunków kadrowych i organizacyjnych
umożliwiających przeprowadzenie innowacji.
§ 88

Szkoła prowadzi działalność innowacyjną we współpracy ze stowarzyszeniami i innymi
organizacjami, których cele określone w Statucie obejmują swoim zakresem zadania objęte
innowacją.
§ 89
1.

2.

Współpraca, o której mowa w § 87 Statutu, polega w szczególności na:
1) informowaniu o celach i okresie trwania innowacji, w szczególności na stronie
internetowej Szkoły i organu prowadzącego Szkołę, jak również korespondencyjnie
(listownie i w drodze elektronicznej);
2) organizowaniu spotkań z przedstawicielami stowarzyszeń i innych organizacji;
3) opiniowaniu i konsultowaniu projektu innowacji w dziedzinach stanowiących
obszary wspólnych zainteresowań;
4) tworzeniu wspólnych zespołów o charakterze doradczym i konsultacyjnym
uczestniczących w prowadzeniu innowacji;
5) promowaniu realizowanej innowacji.
W celu realizacji współpracy Szkoła zawiera ze stowarzyszeniem lub inną organizacją
porozumienie, w którym w szczególności określa się prawa i obowiązki stron umowy,
czas jej trwania i warunki rozwiązania.
Rozdział 15
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Ceremoniał szkolny
§ 90
1. Szkoła posiada własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.
2. Zasady dotyczące symboli państwowych w życiu szkoły:
a) godło państwowe,
b) flaga państwowa,
c) hymn narodowy;
2) godło państwowe powinno być:
a) umieszczone we wszystkich salach lekcyjnych na ścianie nad tablicą szkolną,
b) na ścianie, na której umieszczone jest godło państwowe, mogą być umieszczone
ponadto:
flaga państwowa, tekst hymnu narodowego / szkolnego, krzyż, inne elementy
dekoracyjne nie naruszające swą treścią czy formą powagi symboli narodowych,
c) również na froncie budynku oraz w innych reprezentacyjnych pomieszczeniach
szkolnych;
3) flaga państwowa może być wywieszana na budynku szkolnym z okazji rozpoczęcia
i zakończenia roku szkolnego oraz z okazji świąt i ważnych uroczystości państwowych;
4) hymn narodowy może być odtwarzany lub śpiewany w następujących okolicznościach:
a)
z
okazji
rozpoczęcia
i
zakończenia
roku
szkolnego,
b) z okazji szczególnie podniosłych świąt i rocznic państwowych i szkolnych;
5) w czasie podnoszenia i opuszczania flagi państwowej oraz wykonywania hymnu
narodowego uczestnicy uroczystości szkolnych stoją w postawie zasadniczej z odkrytymi
głowami.
3.
Zasady
dotyczące
symboli
i
uroczystości
szkolnych:
1)
Szkoła
nosi
imię
Marii
Konopnickiej;
2) Szkoła posiada sztandar szkoły składający się z płatu i drzewca:
a) płatem jest tkanina prostokątna obszyta złotymi frędzlami. Prawa strona płatu jest biało
- czerwona. Umieszczone jest na niej godło państwowe. Lewa strona płatu jest niebieska.
Wyszyty jest na niej emblemat szkoły oraz widnieje tam napis: SZKOŁA
PODSTAWOWA I GIMNZAJUM IM. MARII KONOPNICKIEJ W NIECHCICACH,
b) sztandar zawiera symbole patriotyzmu, oświaty i nauki,
c) drzewiec sztandaru ozdobiony jest orłem;
3) sztandar szkoły powinien być eksponowany przy okazji uroczystości szkolnych oraz
szczególnie ważnych uroczystości pozaszkolnych;
4) podczas uroczystości sztandarem opiekuje się poczet sztandarowy tworzony przez troje
uczniów wyższych oddziałów gimnazjalnych/ szkoły podstawowej;
5) członkowie pocztu sztandarowego zobowiązani są do noszenia odświętnych strojów
w kolorach bieli, czerni lub granatu. Przepasani są biało - czerwonymi szarfami, używają
białych rękawiczek;
6) opiekunem pocztu sztandarowego z ramienia rady pedagogicznej jest nauczyciel
wyznaczony przez dyrektora szkoły;
7) uroczystość nadania szkole imienia i wręczenia sztandaru odbyła się 17 czerwca 2000
roku;
8) podstawowymi uroczystościami szkolnymi są rozpoczęcie i zakończenie roku
szkolnego;
9) porządek uroczystości rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego ustala każdorazowo zależnie od sytuacji - dyrektor szkoły;
10) stałymi elementami uroczystości rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego są:
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a)wprowadzenie i wyprowadzenie sztandaru szkoły,
b)hymn szkolny,
c)przemówienie dyrektora szkoły,
d) przemówienia przedstawicieli uczniów lub innych osób, stosownie do okoliczności;
4. W związku z wprowadzeniem, przekazywaniem i wyprowadzeniem sztandaru ustala się
następujący ceremoniał:
1) wprowadzenie:
prowadzący uroczystość wydaje następującą komendę:
,,Baczność!”,
,,Poczet sztandarowy wystąp!”,
„Do hymnu państwowego!”
,,Po hymnie!”;
2) przekazanie sztandaru:
,,Baczność!”,
,,Poczet sztandarowy do przekazania sztandaru wystąp!”
„Do przekazania sztandaru”
tekst przekazania sztandaru ......
Przekazujący: „ Przekazujemy Wam ten sztandar, dbajcie o honor i dobre imię naszej
szkoły”
Odbierający: „Dziękujemy, nie zawiedziemy pokładanych w nas nadziei”.
„Po przekazaniu sztandaru wstąp!”
„Spocznij!”
prowadzący prosi o odbiór ślubowania dyrektora szkoły i wychowawców;
3) ślubowanie:
„Poczet sztandarowy do ślubowania wystąp!”
„Absolwenci do ślubowania wystąp!”.
„Do ślubowania!”;
przewodniczący samorządu uczniowskiego czyta tekst ślubowania i uczniowie ślubują;
4) tekst ślubowania:
„My Absolwenci Szkoły im. Marii Konopnickiej w Niechcicach ślubujemy Tobie Ojczyzno,
Rzeczpospolita Polsko budować Twą potęgę nauką i pracą.
.............Ślubujemy.......
Być dumnym z chlubnej przeszłości narodowej Polski.
.............Ślubujemy......
Pomnażać dobra narodowe i ogólnoludzkie w imię miłości człowieka.
.............Ślubujemy......
Uczciwą nauką i pracą służyć sprawiedliwości i pokojowi.
.............Ślubujemy......
Pamiętać o szkole, w której wychowaliście nas w poczuciu obowiązku.
.............Ślubujemy......
Postawą w dalszych poczynaniach życiowych, świadczyć, że trud nauczycieli nie poszedł
na marne.
.............Ślubujemy......
Postępować tak, aby nigdy nie zawieść pokładanych nadziei.
.............Ślubujemy......
Rozwijać i kształcić nasz umysł, aby wiedza nasza służyła Ojczyźnie, Rzeczpospolitej
Polskiej.
.............Ślubujemy......
Swoimi osiągnięciami i postawą zawsze godnie reprezentować szkołę, z której wyszliśmy.
.............Ślubujemy......”
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„Po ślubowaniu!”
„Po ślubowaniu wstąp!”
„ Spocznij!”;
5) wyprowadzenie:
,,Całość powstań!”
„Baczność!”,
,,Poczet sztandarowy odmaszerować!!”,
po wyprowadzeniu sztandaru prowadzący:
,,Spocznij!”.
5. Ceremoniał szkoły może być zmieniony i rozbudowany decyzją dyrektora szkoły
na podstawie uchwał: rady pedagogicznej oraz samorządu uczniowskiego.
Postanowienia szczególne i końcowe
§ 91
1.
3.

4.

Opiekę zdrowotną nad uczniami Szkoły sprawuje pielęgniarka oraz lekarz pierwszego
kontaktu, o których mowa w odrębnych przepisach.
Do zadań pielęgniarki szkolnej należy w szczególności prowadzenie profilaktyki
zdrowotnej oraz czuwanie nad prowadzeniem okresowych badań i bilansów zdrowia
dzieci i młodzieży.
Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej określają odrębne przepisy.
§ 92

1.
2.

Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli lub szkół
wyższych w celu odbycia praktyk pedagogicznych.
Właściwa forma prowadzenia praktyk wymaga pisemnego porozumienia pomiędzy
Dyrektorem Szkoły lub, za jego zgodą, nauczycielem opiekunem praktyki a zakładem
kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.
§ 93

1.

2.
3.

Szkoła prowadzi współpracę z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym
specjalistycznymi, szkołami wyższymi i organizacjami pozarządowymi oraz innymi
instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży, a w szczególności
współpracuje z Polskim Czerwonym Krzyżem.
W Szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje, z wyjątkiem partii i organizacji
politycznych.
Zasady funkcjonowania związków zawodowych w Szkole regulują odrębne przepisy.
§ 94

1.
2.

Szkoła używa pieczęci i stempli zgodnie z odrębnymi przepisami.
Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w odrębnych
przepisach.
§ 95
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1.

2.

Zasady wydawania oraz wzory świadectw i innych druków szkolnych, sposób
dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów oraz zasady odpłatności za te
czynności określają odrębne przepisy.
Zasady prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania regulują odrębne przepisy.
§ 96

1.
2.

Szkoła jest jednostką budżetową.
Zasady tworzenia, treść i sposób realizacji planu finansowego Szkoły oraz gospodarki
finansowej określają odrębne przepisy.
§ 97
1. W niniejszym statucie mogą zostać przeprowadzone zmiany na wniosek każdego
z
organów
szkoły.
2. Zmiany w statucie dokonuje dyrektor po zaakceptowaniu przez radę pedagogiczną,
która zasięga opinii samorządu uczniowskiego i rady rodziców.
3. Procedurę wprowadzania zmian do statutu szkoły regulują ogólne zasady stanowienia
i nowelizowania prawa. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty procedura ta obejmuje:
1) przygotowanie przez radę pedagogiczną projektu zmian statutu;
2) uchwalenie zmian przez radę szkoły, a w przypadku jej braku przez radę
pedagogiczną. Zmiana (nowelizacja) statutu polega na uchyleniu niektórych jej
przepisów, zastąpieniu niektórych jej przepisów, przepisami o innej treści lub brzmieniu
albo na dodaniu do niej nowych przepisów. Zmiana nie może polegać na tym, że dawny
przepis zastępuje się nowym, nie wskazując jednocześnie dokonywania tej zmiany;
3) zmieniany przepis przytacza się w pełnym nowym brzmieniu;
4) w uchwale w sprawie statutu należy zamieścić przepis uchylający poprzednią uchwałę
w sprawie statutu oraz termin wejścia w życie uchwały.
4. Organy kolegialne dokonują zmian w regulaminach przez nie tworzonych w drodze
uchwały.
Uchwałę
zatwierdza
dyrektor
szkoły.
5. We wszystkich kwestiach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie
odrębne przepisy prawa oświatowego oraz wytyczne i założenia organu prowadzącego.
6. Upoważnia się dyrektora szkoły, aby po kilku nowelizacjach statutu szkoły publikował
w drodze własnego obwieszczenia jego tekst ujednolicony.
7. Statut w wersji papierowej udostępniony jest w sekretariacie szkoły, natomiast
wersji elektronicznej na stronie internetowej szkoły.
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