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Podstawa prawna

1. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.
2. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty – Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.
3. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe – Dz. U.
z 2017 r. poz. 60 ze zm.
4. Rozporządzenie MEN z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych
szkół i publicznych przedszkoli – Dz. U. z 2017 r. poz. 649
5. Rozporządzenie MEN z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego
przedszkola oraz publicznych szkół – Dz. U. Nr 61, poz. 624 ze zm.
6. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki
prawodawczej – Dz. U. z 2015 r. poz. 283 ze zm.
7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu
prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu
nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
(Dz.U. z 2014 r. poz. 1170 ze zm.).
8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 (z późniejszymi zmianami).
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DZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział 1
Przepisy definiujące
§ 1.
Ilekroć w statucie, bez bliższego określenia, jest mowa o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. –
Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.);
2) szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. św. Jana Pawła II w
Dębem;
3) organie prowadzącym szkołę – należy przez to rozumieć Żelazków;
4) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Jana
Pawła II w Dębem;
5) nauczycielu – należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika
pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Dębem;
6) pracowniku niepedagogicznym – należy przez to rozumieć pracownika Szkoły
Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Dębem niebędącego nauczycielem;
7) uczniu – należy przez to rozumieć ucznia lub dziecko w oddziale przedszkolnym
Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Dębem;
8) rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców lub prawnych opiekunów uczniów
Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Dębem;
9) statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II
w Dębem;
10) radzie pedagogicznej – należy przez to rozumieć organ Szkoły Podstawowej im. św.
Jana Pawła II w Dębem;
11) radzie rodziców – należy przez to rozumieć organ Szkoły Podstawowej im. św. Jana
Pawła II w Dębem;
12) samorządzie uczniowskim – należy przez to rozumieć organ Szkoły Podstawowej im.
św. Jana Pawła II w Dębem;
13) organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu.
Rozdział 2
Podstawowe informacje o Szkole
§ 2.
1. Nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Dębem .
2. Siedziba szkoły znajduje się w: Dębe 34a, 62-817 Żelazków.
3. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Żelazków.
4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Wielkopolski Kurator Oświaty.
5. Szkoła jest jednostką budżetową.
4

6. Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.
§ 3.
1. Szkoła jest publiczną ośmioklasową szkołą podstawową.
2. Do obwodu szkoły należą miejscowości: Dębe, Szkurłaty, Biernatki, Florentyna, Ilno,
Czartki, Góry Zborowskie (część).
3. W szkole prowadzony jest oddział przedszkolny.
4. W ostatniej klasie przeprowadza się egzamin ósmoklasisty.
5. Świadectwo ukończenia szkoły potwierdza uzyskanie wykształcenia podstawowego
i uprawnia do ubiegania się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.
§ 4.
1. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku szkolnego, a kończy –
z dniem 31 sierpnia następnego roku.
2. W szkole obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy. Zajęcia dydaktyczne odbywają się
w systemie jednozmianowym.
3. Szkoła zapewnia możliwość korzystania z:
1) sal lekcyjnych;
2) pracowni przedmiotowych;
3) świetlicy,
4) zasobów biblioteki szkolnej oraz filii biblioteki gminnej mieszczącej się w budynku
szkoły;
5) pracowni komputerowej;
6) sali gimnastycznej i boisk szkolnych;
7) pomieszczeń sanitarno – higienicznych, szatni.
4. Szkoła zapewnia możliwość korzystania z usługi dostępu do Internetu oraz korzysta
z oprogramowania zabezpieczającego dostęp do treści, które mogą stanowić zagrożenie
dla prawidłowego rozwoju psychicznego i moralnego uczniów, w szczególności treści
pornograficznych, eksponujących brutalność i przemoc, zawierających zachowania
naruszające normy obyczajowe, propagujących nienawiść i dyskryminację.
5. Na terenie szkoły obowiązkowe jest noszenie przez uczniów czystego, schludnego
i odpowiedniego do warunków pogodowych stroju.
6. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki budynek szkoły
i teren szkolny jest objęty nadzorem kamer CCTV.
7. W sytuacjach wyjątkowych – ograniczenie funkcjonowania szkół i placówek oświatowych,
Szkoła może organizować kształcenie na odległość.
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D Z I A Ł II CELE I ZADANIA SZKOŁY
Rozdział 1
Cele i zadania szkoły oraz sposoby ich realizacji
§ 5.
1. Szkoła, także w okresie kształcenia na odległość:
1) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania i nie
pobiera od rodziców / prawnych opiekunów opłat z tytułu udostępniania rodzicom
gromadzonych przez szkołę informacji w zakresie nauczania, wychowania i opieki,
dotyczących ich dzieci, bez względu na postać i sposób przekazywania tych
informacji;
2) przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadach powszechnej dostępności;
3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych
przepisach;
4) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę kształcenia ogólnego oraz
ramowy plan nauczania;
5) realizuje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz
przeprowadzania egzaminów zgodnie z obowiązującym prawem.
2. Szkoła podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji
działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, zapewnia każdemu uczniowi
warunki niezbędne do jego rozwoju, także w okresie kształcenia na odległość.
3. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające szkolny
zestaw programów nauczania, program wychowawczo – profilaktyczny dostosowany do
potrzeb rozwojowych uczniów i potrzeb środowiska.
4. Celem szkoły jest rozwój uczniów, kształcenie różnorodnych umiejętności, które pozwalają
zdobywać wiedzę i umiejętność wykorzystania jej w życiu codziennym, rozwijania
kreatywności
uczniów
i
przyjmowania
postawy
do
jej
uzupełniania
i
efektywnego wykorzystania przez całe życie.
§ 6.
1. Szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny.
2. W zakresie sprawowania funkcji wychowawczej Szkoła w szczególności:
1) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad określonych
w Ustawie i przepisach do niej wykonawczych, w szczególności w Statucie,
stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów poprzez:
a) zapewnienie odpowiedniej bazy,
b) systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów,
c) realizowanie Programu wychowawczo – profilaktycznego;
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2) stwarzanie życzliwej atmosfery i prawidłowych relacji w całej społeczności szkolnej
(uczniowie, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni szkoły, rodzice) oraz
wychowanie uczniów w poczuciu własnej wartości i tolerancji wobec innych;
3) rozwijanie u uczniów poczucia miłości do Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego
dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i
świata;
4) włączanie uczniów do działań służących ochronie przyrody, uświadamianiu roli i
zadania człowieka w kształtowaniu środowiska;
5) umożliwia uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej 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.
3. Szkoła wspólnie z rodzicami wypracowuje i realizuje Program wychowawczo –
profilaktyczny będący alternatywą dla zagrożeń społecznych młodego człowieka.
4. Szkoła kształtuje postawy prospołeczne poprzez możliwość udziału w działaniach z
zakresu wolontariatu, które mają sprzyjać aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu
społecznym.
§ 7.
1. W zakresie sprawowania funkcji edukacyjnej szkoła w szczególności:
1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności (kompetencji) niezbędnych do uzyskania
świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, także w okresie kształcenia na
odległość poprzez:
a) właściwy dobór programów nauczania i podręczników,
b) atrakcyjny i nowatorski proces nauczania,
c) zajęcia w laboratorium językowym,
d) zajęcia w pracowni internetowej,
e) dostosowanie treści metod i organizacji nauczania do potrzeb i możliwości
psychofizycznych uczniów,
f) umożliwienie korzystania z pomocy psychologiczno- pedagogicznej ,
g) w celu pokonywania trudności w nauce lub rozwoju zdolności, możliwości
korzystania ze specjalnych form pracy dydaktycznej,
h) realizowanie autorskich programów nauczania,
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i) realizację, w miarę potrzeb, nauczania indywidualnego w domu ucznia,
j) wzbogacanie szkoły w nowoczesne środki dydaktyczne i ich optymalne
wykorzystanie,
k) zapewnienie opieki uczniom niepełnosprawnym uczęszczającym do szkoły,
l) zaopatrzenie w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały
ćwiczeniowe uczniów na poszczególnych poziomach edukacyjnych,
m) ze środków dotacji celowej przekazanej na kolejny rok szkolny refunduje
zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla
uczniów niepełnosprawnych;
2) pomaga przyszłym absolwentom dokonać świadomego wyboru kierunku dalszego
kształcenia poprzez:
a) organizowanie zajęć z pracownikami biura pracy, firm marketingowych,
b) poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne,
c) rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych;
3) pomaga w jak najlepszym (w miarę możliwości szkoły) przygotowaniu uczniów do
obowiązkowego egzaminu ósmoklasisty, także w okresie kształcenia na odległość;
4) działa w kierunku rozwijania zainteresowań uczniów poprzez organizowanie kół
zainteresowań, imprez sportowych, olimpiad i konkursów przedmiotowych;
5) zapewnia wszechstronną pomoc uczniom mającym trudności z opanowaniem treści
podstawy programowej z poszczególnych przedmiotów, także w okresie kształcenia
na odległość;
6) umożliwia przyswajanie przez uczniów podstawowego zasobu wiadomości na temat
faktów, zasad, teorii i praktyki dotyczących przede wszystkim tematów i zjawisk
bliskich doświadczeniom uczniów, także w okresie kształcenia na odległość;
7) zapewnia zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych
wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów, także w
okresie kształcenia na odległość;
8) kształtuje u uczniów postawy warunkujące sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie
we współczesnym świecie, także w okresie kształcenia na odległość.
§ 8.
1. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz posiadanych
możliwości poprzez:
1) system zapomóg i stypendiów;
2) umożliwienie spożywania posiłków;
3) prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
4) prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej;
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5) nauczanie indywidualne w udokumentowanych przypadkach;
6) prowadzenie zajęć terapeutycznych;
7) prowadzenie zajęć logopedycznych;
8) zajęć rewalidacyjnych.
9) prowadzenie zajęć w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
10) prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia
w szczególności w celu kształtowania ich aktywności i kreatywności,
11) prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego.

uczniów,

2. Zajęcia, o których mowa w §8. ust. 1, organizuje Dyrektor za zgodą organu prowadzącego
szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.
3. Wykonywanie zadań opiekuńczych polega w szczególności na:
1) ścisłym respektowaniu obowiązujących w szkole ogólnych przepisów bezpieczeństwa
i higieny pracy;
2) sprawowaniu w formach indywidualnych opieki nad niektórymi, potrzebującymi takiej
opieki uczniami przez kierowanie na badania psychologiczno-pedagogiczne oraz
respektowanie i realizowanie zaleceń poradni;
3) zapewnieniu opieki uczniom dojeżdżającym lub wymagających opieki ze względu na
inne okoliczności poprzez zorganizowanie świetlicy szkolnej.
§ 9.
1. Opiekę nad uczniami przebywającymi w Szkole sprawują:
1) podczas zajęć edukacyjnych i pozalekcyjnych - nauczyciele prowadzący te zajęcia;
2) podczas przerw - nauczyciele pełniący dyżury.
2. Opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły, w tym w trakcie wycieczek
organizowanych przez szkołę, sprawują wyznaczeni nauczyciele za zgodą Dyrektora, inne
osoby dorosłe, w szczególności rodzice.
§ 10.
1. Obowiązki opiekunów podczas wycieczek organizowanych przez szkołę
określają odrębne przepisy.
2. Obowiązki opiekunów podczas wycieczek organizowanych przez szkołę
określa Regulamin wycieczek.
3. Plan dyżurów nauczycielskich ustala Dyrektor, uwzględniając tygodniowy rozkład zajęć i
możliwości kadrowe.
4. Projekt Planu dyżurów nauczycielskich przygotowuje specjalnie do tego wyznaczony
nauczyciel.
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5. Zasady organizacyjno – porządkowe pełnienia dyżurów nauczycielskich określają obowiązki
nauczyciela pełniącego dyżur.
§ 11.
1. Indywidualne formy opieki nad uczniami polegają w szczególności na:
1) udzielaniu, w miarę możliwości finansowych szkoły, doraźnej lub stałej pomocy
finansowej oraz występowanie z wnioskami takimi do GOPS;
2) zapewnianiu możliwości korzystania z pomocy poradni pedagogicznopsychologicznej;
3) objęciu zajęciami wyrównawczymi i korekcyjno-kompensacyjnymi;
4) dostosowaniu wymagań do możliwości uczniów, realizowaniu indywidualnych
programów nauczania;
5) organizowaniu i udzielaniu różnych bezpłatnych form pomocy psychologicznopedagogicznej (zgodnie z Procedurami organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w szkole
a) zajęć dydaktyczno – wyrównawczych,
b) porad dla uczniów,
c) porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli;
6) organizowaniu pomocy materialnej na warunkach i w formach określonych odrębnymi
przepisami;
7) kierowaniu wniosków do Sądu Rodzinnego w sprawie uczniów, których rodzice nie
wywiązują się należycie z obowiązków rodzicielskich, drastycznie łamią prawa
dziecka;
8) w razie potrzeby szkoła organizuje opiekę nad uczniami, którym stan zdrowia
uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły poprzez indywidualną
naukę w domu ucznia lub w szkole, ponadto włączanie ich w życie szkoły (udział w
imprezach, uroczystościach, wycieczkach);
9) nauczanie indywidualne dyrektor szkoły organizuje na zasadach określonych
w odrębnych przepisach w porozumieniu z organem prowadzącym;
10) dostosowywaniu form i metod kształcenia do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
oraz możliwości psychofizycznych uczniów mających trudności adaptacyjne i
komunikacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą.
2. Pomoc finansową, o której mowa w
określonych w odrębnych przepisach.

§11. ust. 1 pkt. 1 przyznaje się na zasadach

3. Szkoła organizuje opiekę zdrowotną w zakresie:
1) udzielania doraźnej pomocy medycznej;
2) propagowania dbałości o higienę i estetyczny wygląd uczniów;
3) propagowania oświaty prozdrowotnej.

10

Rozdział 2
Zadania Szkoły w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej
§ 12.
1. Zadania Szkoły w zakresie udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej
polegają na rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i
edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych
ucznia, które wynikają w szczególności z:
1) niepełnosprawności;
2) niedostosowania społecznego;
3) zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
4) zaburzeń zachowania i emocji;
5) szczególnych uzdolnień;
6) specyficznych trudności w uczeniu się;
7) deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowej;
8) choroby przewlekłej;
9) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
10) niepowodzeń edukacyjnych;
11) zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny,
spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
12) trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą
środowiska edukacyjnego.
2. W Szkole pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele oraz
specjaliści wykonujący w Szkole zadania z zakresu tej pomocy, w szczególności
pedagodzy, logopedzi, psycholodzy, doradcy zawodowi i terapeuci pedagogiczni.
3. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Szkole jest dobrowolne i
bezpłatne.
§ 13.
1. Szkoła organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną współpracując z;
1) rodzicami uczniów;
2) poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym z poradniami
specjalistycznymi;
3) placówkami doskonalenia nauczycieli;
4) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz
rodziny, dzieci i młodzieży.
2. Szkoła uzgadnia z podmiotami, o których mowa w ust.1 warunki współpracy, która w
szczególności polega na:
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1) tworzeniu zespołów nauczycieli i specjalistów zainteresowanych wzajemnym
doskonaleniem;
2) organizowaniu szkoleń i warsztatów tematycznych.
3. Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje się w Szkole, w szczególności z
inicjatywy:
1)
2)
3)
4)

ucznia;
rodziców/ prawnych opiekunów ucznia;
nauczycieli;
poradni psychologiczno – pedagogicznej.

4. W Szkole udziela się pomocy psychologiczno – pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy z
uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:
1) zajęć rozwijających uzdolnienia;
2) zajęć dydaktyczno – wyrównawczych;
3) zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych,
rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne oraz innych zajęć o
charakterze terapeutycznym;
4) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
5) indywidualnej ścieżki kształcenia;
6) porad, konsultacji i warsztatów.
5. Szkoła udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej rodzicom / prawnym opiekunom
uczniów w formie porad, konsultacji, szkoleń, warsztatów i spotkań ze specjalistami.
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D Z I A Ł III ORGANY SZKOŁY – ICH KOMPETENCJE I WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA
Rozdział 1
Zagadnienia podstawowe
§ 14.
1. Zadania i kompetencje organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nad nim
nadzór pedagogiczny, w tym w szczególności zasady sprawowania nadzoru
pedagogicznego oraz nadzoru nad działalnością szkoły w sprawach administracyjnych i
finansowych, określają odrębne przepisy.
2. Organy, o których mowa w §14. ust. 1, mogą ingerować w działalność szkoły wyłącznie w
zakresie i na zasadach określonych w Ustawie i w przepisach wykonawczych.
§ 15.
1. Organami szkoły są:
1) Dyrektor;
2) Rada Pedagogiczna;
3) Rada Rodziców;
4) Samorząd Uczniowski.
2. Dyrektor jest nauczycielem szkoły posiadającym kompetencje i uprawnienia określone w
ustawie oraz innych ustawach i przepisach wykonawczych do nich.
3. Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym, utworzonym zgodnie z art. 69 ustawy,
posiadającym kompetencje i uprawnienia określone w ustawie oraz innych przepisach
i działającym na podstawie ustalonego przez siebie regulaminu.
4. Rada rodziców jest organem szkoły powołanym na podstawie art. 83 ustawy, działającym
według przyjętego przez siebie regulaminu, posiadającym uprawnienia i kompetencje
określone w art. 84 ustawy i innych przepisach.
5. Samorząd uczniowski jest organem szkoły powołanym i posiadającym uprawnienia
określone w art. 85 ustawy i działającym według uchwalonego przez siebie regulaminu.
§ 16.
Kolegialnym organem Szkoły w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących
kształcenia, wychowania i opieki jest Rada Pedagogiczna.
§ 17.
1. Działające w Szkole organy wzajemnie się informują o podstawowych kierunkach
planowanej i prowadzonej działalności.
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2. Celem stworzenia warunków do współdziałania, o których mowa w §17. ust.1, Dyrektor nie
rzadziej niż raz na pół roku, organizuje spotkania z przewodniczącymi: Rady Rodziców,
Samorządu Uczniowskiego i Rady Pedagogicznej. Radę Pedagogiczną reprezentuje
specjalnie do tego wyznaczony przez Radę nauczyciel, na których informuje o działalności
dydaktyczno – wychowawczej Szkoły.
§ 18.
Uchwały podejmowane przez organy działające w Szkole nie mogą być sprzeczne z
przepisami prawa oraz Statutem Szkoły.
§ 19.
1. Prowadzenie mediacji w sprawach spornych między działającymi w Szkole organami oraz
podejmowanie ostatecznych rozstrzygnięć w tego rodzaju sprawach należy do Dyrektora, a
w szczególności:
1) rozstrzyganie spraw spornych wśród członków Rady Pedagogicznej;
2) przyjmowanie wniosków i badanie skarg dotyczących nauczycieli i pracowników
niepedagogicznych;
3) negocjowanie w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicem
(prawnym opiekunem);
4) wydawanie zaleceń wszystkim statutowym organom;
5) wstrzymywanie uchwał tych organów niezgodnych z prawem oświatowym.
2. W sprawach spornych ustala się co następuje:
1) uczeń zgłasza swoje zastrzeżenia do przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego
za pośrednictwem przewodniczącego oddziału;
2) przewodniczący Samorządu Uczniowskiego w uzgodnieniu z nauczycielem –
opiekunem przedstawia sprawę nauczycielowi lub wychowawcy, który wraz z
przedstawicielem Samorządu rozstrzyga sporne kwestie.
§ 20.
1. Trybu, o którym mowa w przepisach poprzedzających, nie stosuje się do postępowań
uregulowanych odrębnymi przepisami, w szczególności w sprawach:
1) odpowiedzialności dyscyplinarnej;
2) odpowiedzialności porządkowej;
3) sporów ze stosunku pracy w zakresie objętym właściwością sądów pracy.
2. Zasady współdziałania organów Szkoły oraz sposoby rozwiązywania sporów pomiędzy
nimi:
1) zapewnienie każdemu z nich możliwości sprawnego działania i podejmowania decyzji
w granicach swoich kompetencji określonych ustawą, statutem i regulaminami ich
działania;
2) umożliwienie rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz Szkoły poprzez:
a) wzajemny udział w zebraniach poszczególnych organów Szkoły zgodnie
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z harmonogramem pracy tychże organów,
b) zebrania
konsultacyjne
podczas
redagowania
planów
pracy
poszczególnych organów;
3) jeżeli uchwała organu Szkoły jest niezgodna z prawem lub ważnym interesem Szkoły,
Dyrektor Szkoły zawiesza jej wykonanie.

Rozdział 2
Dyrektor szkoły
§ 21.
1. Szkołą Podstawową im. św. Jana Pawła II w Dębem kieruje Dyrektor.
2. Dyrektor kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
3. Kandydata na stanowisko dyrektora szkoły wyłania się w drodze konkursu zgodnie z
zasadami art.63 Ustawy.
4. W sytuacji nieobecności Dyrektora, Szkołą kieruje wyznaczona przez niego osoba pełniąca
społecznie funkcję dyrektora.
5. Do zadań Dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie i monitorowanie pracy
Szkoły.
6. Dyrektor w szczególności zabiega o stworzenie optymalnych warunków do realizacji zadań
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Szkoły.
7. Dyrektor stwarza warunki 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. Podjęcie działalności przez stowarzyszenie lub inną
organizację w Szkole wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły, wyrażonej po uprzednim
uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady
Pedagogicznej i Rady Rodziców.
8. Dyrektor szkoły wyznacza wychowawcę lub inną osobę odpowiedzialną, której zadaniem
jest planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
uczniom.
9. Dyrektor odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego.
10. Dyrektor współpracuje z pielęgniarką szkolną sprawującą profilaktyczną opiekę zdrowotna
nad uczniami, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej
realizacji tej opieki.
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11. Obowiązkiem Dyrektora jest kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci
zamieszkałe w obwodzie szkoły.
12. Dyrektor ma obowiązek powiadomić dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka,
o spełnianiu przez dziecko obowiązku szkolnego w Szkole, którą kieruje.
13. Dyrektor odpowiada za organizację kształcenia na odległość.
14. Dyrektor w okresie zdalnego nauczania monitoruje spełnianie obowiązku szkolnego przez
uczniów poprzez kontrolę wpisów w dzienniku elektronicznym odpowiednio „+pz” jako
obecny i „-„ jako nieobecny.

§ 22.
1. Do kompetencji Dyrektora należy w szczególności:
1) w zakresie spraw bezpośredni związanych z działalnością dydaktyczno –
wychowawczą szkoły:
a) realizowanie zadań zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej i Rady
Rodziców, podjętymi w ramach ich kompetencji stanowiących oraz
zarządzeniami organów nadzorujących Szkołę,
b) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów,
c) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu
zawodowym,
d) realizowanie zadań związanych z awansem nauczycieli, oceną pracy
nauczycieli oraz opieką nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w
zawodzie, określonych w odrębnych przepisach,
e) podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania uczniów do Szkoły i
przenoszenia ich do innych klas lub oddziałów,
f) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli
zatrudnionych w Szkole, na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
w tym systematyczne monitorowanie pracy nauczycieli szkoły i prowadzenie
stosownej dokumentacji,
g) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego
rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
h) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i
nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę,
i) kontrolowanie spełnianie obowiązku szkolnego uczniów z obwodu szkolnego,
j) kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego i wydawanie decyzji
administracyjnych w zakresie zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego
poza szkołą i przeprowadzanie egzaminu klasyfikacyjnego. W przypadku
nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia w okresie jednego miesiąca na co
najmniej 50% zajęć, dyrektor informuje rodziców ucznia o niespełnieniu
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obowiązku szkolnego czy obowiązku nauki oraz o grożących konsekwencjach
w postaci decyzji administracyjnej i groźbie grzywny, a następnie
poinformowanie policji,
k) rozstrzyganie spraw spornych i konfliktowych pomiędzy organami,
l) kontrolowanie przestrzegania postanowień Statutu w sprawie rodzaju nagród i
kar stosowanych wobec uczniów,
m) prowadzenie dokumentacji pedagogicznej zgodnie z odrębnymi przepisami,
n) powołanie osoby pełniącej społecznie funkcję wicedyrektora i odwoływanie z
niego po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej,
o) monitorowanie działalności nauczycieli i wychowawców, wynikające ze
sprawowanego nadzoru pedagogicznego,
p) przyznawanie nagród i wymierzanie kar pracownikom Szkoły na zasadach
określonych w odrębnych przepisach,
q) realizowanie pozostałych zadań wynikających z ustawy Karta Nauczyciela,
r) określenie w porozumieniu z Radą Rodziców sytuacji, w których przebywanie
ucznia na terenie Szkoły wymaga noszenia przez niego stroju galowego ze
względu na szczególną organizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych w
określonym dniu lub dniach,
s) właściwe przeprowadzenie i zorganizowanie egzaminów zewnętrznych,
t) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych,
u) występowanie z wnioskiem do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia
spełniającego obowiązek szkolny do innej szkoły (w uzasadnionych
przypadkach).
2) Dyrektora może:
a) zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego
poza Szkołą, na wniosek rodziców / prawnych opiekunów ,
b) odroczyć rozpoczęcie spełnianie przez dziecko, posiadające orzeczenie o
potrzebie kształcenia specjalnego, obowiązku szkolnego w danym roku
szkolnym. na wniosek rodziców / prawnych opiekunów;
3) Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na
zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych
możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na
czas określony w tej opinii;
4) Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub
informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych
zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii;
5) Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z
afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem
Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego do końca danego etapu
edukacyjnego na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia oraz na podstawie
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opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,
z której wynika potrzeba zwolnienia z nauki tego języka obcego nowożytnego.
W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, z którego wynika potrzeba
zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego, zwolnienie z nauki
tego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
2. Do zadań Dyrektora należy również:
1) w zakresie spraw organizacyjnych:
a) przygotowanie projektu Planu nadzoru pedagogicznego Szkoły,
b) opracowanie Arkusza organizacji Szkoły,
c) ustalenie Tygodniowego rozkładu zajęć, który określa organizację zajęć,
d) podejmowanie decyzji o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem
warunków określonych odrębnymi przepisami,
e) wyznaczenie w miarę potrzeb, w wymiarze i na zasadach ustalonych w
odrębnych przepisach, dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych,
f) powiadomienie nauczycieli, rodziców/prawnych opiekunów i uczniów do 30
września każdego roku szkolnego o ustalonych dniach wolnych,
g) ustalenie dodatkowo płatnych godzin na zajęcia dydaktyczne, wychowawcze
i opiekuńcze,
h) przydzielenie nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia
zasadniczego;
2) w zakresie spraw finansowych:
a) opracowanie Planu Finansowego Szkoły,
b) realizowanie Planu finansowego Szkoły,
c) organizuje i sprawuje kontrolę zarządczą zgodnie z ustawą o finansach
publicznych;
3) w zakresie spraw administracyjno – gospodarczych oraz biurowych:
a) sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno – gospodarczą
Szkoły,
b) organizowanie wyposażenia Szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny,
c) nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji przez nauczycieli
i prawidłowego wykorzystywania druków szkolnych,

18

d) organizowanie przeglądu technicznego obiektów szkolnych oraz prac
konserwacyjno – remontowych,
e) organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku szkolnego;
4) w zakresie spraw porządkowych, bhp i podobnych:
a) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w Szkole,
b) egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników Ustalonego
w Szkole porządku i zasad bezpiecznego zachowania się oraz dbałości o
estetykę i czystość;
5) w zakresie organizowania kształcenia na odległość:
a) koordynowanie i zarządzanie procesem kształcenia na odległość
uwzględniając zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń
umożliwiających komunikację elektroniczną,
b) pozostawanie w stałym kontakcie telefonicznym, e-mailowym, lub za pomocą
komunikatorów z nauczycielami i innymi pracownikami,
c) kontrolowanie bieżącej pracy nauczycieli (uzupełniania wpisów w dziennikach
elektronicznych, dokumentowania działań edukacyjnych – zajęć on-line, prac i
aktywności polecanych uczniom, prac domowych),
d) wykorzystywanie środków komunikacji elektronicznej podczas czynności
związanych z przygotowaniem arkuszy organizacji szkoły.

§ 23.
Dyrektor Szkoły przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku
szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz
informuje o działalności szkoły.
§ 24.
1. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej, które nie są
zgodne z przepisami prawa.
2. Sposób postępowania w sprawie wstrzymania uchwał Rady Pedagogicznej określa
art.71Ustawy.
§ 25.
W sytuacji, gdy Dyrektor nie może pełnić obowiązków służbowych, organ prowadzący
Szkołę, powołuje „pełniącego obowiązki dyrektora”, którego okres zastępstwa rozciąga się
na wszystkie zadania i kompetencje Dyrektora.
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§ 26.
1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli
i pracowników nie będących nauczycielami.
2. W zakresie, o którym mowa w § 26. ust.1, Dyrektor:
1) decyduje o zatrudnieniu i zwolnieniu nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły;
2) decyduje o przyznawaniu nagród lub wymierzaniu kar porządkowych
nauczycielom i innym pracownikom Szkoły;
3) decyduje, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń,
nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Szkoły;
4) współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi w zakresie ustalonym
odrębnymi przepisami, a w szczególności:
a) zasięga opinii sprawach organizacji pracy Szkoły,
b) ustala w porozumieniu ze związkami zawodowymi zasady i kryteria oceny
wyników pracy nauczycieli dla określenia procentowego podwyższenia stawki
wynagrodzenia zasadniczego;
5) ustala plan urlopów pracowników Szkoły nie będących nauczycielami;
6) administruje Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 3
Rada pedagogiczna
§ 27.
1. W Szkole działa Rada Pedagogiczna, która również może działać w okresie kształcenia
na odległość
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą Dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni
w Szkole.
3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą - z głosem doradczym - brać także udział inne
osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady
Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności
organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub
rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
szkoły.
4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor, który prowadzi i przygotowuje
zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej
członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej.
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5. Zebrania Rady Pedagogicznej, także w okresie kształcenia na odległość są organizowane
przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w zawiązku z klasyfikowaniem
i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych
oraz w miarę bieżących potrzeb.
6. Zebrania mogą być organizowanie:
1) na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
2) z inicjatywy Dyrektora Szkoły;
3) z inicjatywy Rady Rodziców;
4) z inicjatywy organu prowadzącego Szkołę;
5) z inicjatywy co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
7. Zasady funkcjonowania Rady Pedagogicznej określa Regulamin Rady Pedagogicznej,
uchwalony przez Radę, normujący w szczególności:
1) sposób przygotowywania, zwoływania, prowadzenia i dokumentowania zebrań Rady
Pedagogicznej;
2) wewnętrzną organizację Rady Pedagogicznej;
3) kompetencje Przewodniczącego Rady Pedagogicznej;
4) zasady dopuszczania do udziału w pracach Rady osób nie będących członkami tego
organu;
5) zasady podejmowania prawomocnych uchwał i sposobu ich formułowania
w charakterze aktu prawnego;
6) zasady podejmowania decyzji zdalnie.

§ 28.
1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej, także w okresie kształcenia
na odległość należy:
1)zatwierdzanie planów pracy Szkoły;
2)podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
3)podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w Szkole,
po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców;
4)ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;
5)podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów;
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6)ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym
sprawowanego nad Szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu
doskonalenia pracy Szkoły;
2. Rada Pedagogiczna, także w okresie kształcenia na odległość opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy Szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;
2) projekt planu finansowego;
3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
4) propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i
zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
6) powierzenie stanowiska Dyrektora kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący
Szkołę;
7) przedłużenie powierzenia stanowiska dotychczasowemu Dyrektorowi;
8) powierzenie innych stanowisk kierowniczych w Szkole oraz odwoływanie z tych
stanowisk.
3. Do kompetencji Rady Pedagogicznej, także w okresie kształcenia na odległość należy
również:
1) wnioski Dyrektora dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w
Szkole;
2) wnioski o zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki ucznia;
3) zamiar powierzenia stanowiska dyrektora szkoły, gdy konkurs nie wyłonił kandydata
albo do konkursu nikt się nie zgłosił;
4) ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć;
5) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania;
6) ustalanie - po uzyskaniu opinii Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców:
a) zasad oceniania w Szkole, szczegółowo określonych w Wewnątrzszkolnych
Zasadach Oceniania,
b) Programu wychowawczo - profilaktycznego Szkoły
c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
w Szkole;
7) uchwalanie i nowelizowanie regulaminu swojej działalności;
8) ustalanie innego - niż 45 minut - czasu trwania godziny lekcyjnej;
9) podejmowanie uchwały o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub
nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w szkole co najmniej dwa razy z rzędu
ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania;
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10) podejmowanie uchwały o promocji ucznia, uwzględniając jego możliwości
edukacyjne do klasy programowo wyższej, który nie zdał egzaminu poprawkowego z
jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, zgodnie ze szkolnym planem
nauczania, jeśli te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej;
11) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy
lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców rada
pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy
I i II szkoły
podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego;
12) w wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu
klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz
po zasięgnięciu opinii rodziców/ prawnych opiekunów ucznia;
13) opiniuje podjęcie w Szkole działalności przez stowarzyszenia i organizacje’
§ 29.
Dyrektor może wystąpić do Rady Pedagogicznej z prośbą o wydanie opinii w innej sprawie.
§ 30.
1. Rada Pedagogiczna ponadto:
1) może wnioskować o odwołanie osób zajmujących stanowiska kierownicze w Szkole;
2) deleguje swoich przedstawicieli do prac w innych organach.
2. Do kompetencji Rady Pedagogicznej, także w okresie kształcenia na odległość należy
również przygotowanie i zaopiniowanie w drodze uchwały szkolnego zestawu programów
nauczania oraz podręczników.
1) nauczyciel danego przedmiotu wybiera program nauczania oraz podręcznik spośród
programów i podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego, a następnie
przedstawia je Radzie Pedagogicznej;
2) Rada Pedagogiczna, spośród przedstawionych przez nauczycieli programów
nauczania oraz podręczników ustala w drodze uchwały szkolny zestaw programów
nauczania i podręczników, biorąc pod uwagę możliwości uczniów, a w przypadku
podręcznika również:
a) przystosowanie dydaktyczne i językowe podręcznika do możliwości uczniów,
b) wysoką jakość wykonania podręcznika umożliwiającą korzystanie z niego przez
kilka lat,
c) Dyrektor Szkoły może zasięgać opinii Rady Rodziców w sprawie programów i
podręczników;
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3) Dyrektor Szkoły podaje do publicznej wiadomości, w wyznaczonym terminie, szkolny
zestaw programów nauczania i podręczników, które będą obowiązywać od początku
następnego roku szkolnego;
4) szkolny zestaw podręczników składa się z nie więcej niż trzech podręczników dla
danych zajęć edukacyjnych i obowiązuje przez trzy lata szkolne;
5) w uzasadnionych przypadkach, Rada Pedagogiczna, na wniosek nauczyciela lub
Rady Rodziców, może dokonać zmian w szkolnym zestawie programów nauczania i
podręczników, z tym że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku
szkolnego;
6) Dyrektor Szkoły podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi
podręcznikami na terenie szkoły.
§ 31.
Rada Pedagogiczna, także w okresie kształcenia na odległość
przygotowuje projekt statutu lub jego zmian i go uchwala.

w szczególności

§ 32.
Uchwały Rady Pedagogicznej, także w okresie kształcenia na odległość są podejmowane
zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
§ 33.
Osoby biorące udział w zebraniach Rady Pedagogicznej, także w okresie kształcenia na
odległość są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady
Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców / prawnych
opiekunów, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły.
Rozdział 4
Rada Rodziców
§ 34.
1. W Szkole działa Rada Rodziców, która reprezentacje ogół rodziców uczniów.
2. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych
w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
3. W wyborach, o których mowa w ust.2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory
przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:
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1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców oraz
wyboru przedstawicieli rad oddziałowych.
5. Regulamin, uchwalany przez Radę Rodziców, nie może być sprzeczny ze Statutem.

§ 35.
1. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu
prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i
opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
2. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
1) uchwalenie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu wychowawczo –
profilaktycznego Szkoły;
2) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły;
3) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia
lub wychowania Szkoły;
4) współdecydowanie o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku;
5) delegowanie jednego lub dwóch przedstawicieli do składu komisji konkursowej
na dyrektora Szkoły;
6) udzielanie pomocy w organizacji imprez i uroczystości.
§ 36.
Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska
porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego szkoły i
programu profilaktyki, programy te 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.
§ 37.
1. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze
z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł.
2. Zasady wydatkowania środków Funduszu określa Regulamin Rady Rodziców.
3. W miarę możliwości Dyrektor udziela pomocy w obsłudze finansowej Funduszu.
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Rozdział 5
Samorząd Uczniowski
§ 38.
Wszyscy uczniowie Szkoły, z mocy prawa, tworzą Samorząd Uczniowski.
§ 39.
1. Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
2. Organami Samorządu uczniowskiego są:
1)
2)
3)
4)

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego;
Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego;
Sekretarz Samorządu Uczniowskiego;
Skarbnik Samorządu Uczniowskiego.

3. Przewodniczący reprezentuje organy Samorządu Uczniowskiego, w szczególności wobec
organów Szkoły.
§ 40.
1. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa Regulamin
Samorządu Uczniowskiego, uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i
powszechnym.
2. Dyrektor zapewnia organizacyjne warunki uchwalenia pierwszego Regulaminu Samorządu
Uczniowskiego oraz przygotowuje jego projekt, skonsultowany z uczniami poszczególnych
oddziałów.
3. Warunki organizacyjne uchwalania Regulaminu Samorządu Uczniowskiego oraz
wprowadzania w nim zmian zapewnia, w porozumieniu z Dyrektorem, opiekun Samorządu.
4. Regulamin ten nie może być sprzeczny ze Statutem.
§ 41.
1. Zgromadzenie ogółu uczniów zwołuje:
1) w sprawie uchwalenia pierwszego Regulaminu Samorządu Uczniowskiego – Dyrektor;
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2) w innych sprawach, w szczególności celem nowelizacji Regulaminu - właściwy organ
Samorządu Uczniowskiego
§ 42.
Dyrektor zapewnia organom Samorządu Uczniowskiego organizacyjne działania oraz stale
współpracuje z tymi organami poprzez opiekuna Samorządu.
§ 43.
1. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi wnioski
oraz opinie we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności dotyczących takich
podstawowych praw uczniów, jak:
1) prawo do zapoznawania się z podstawami programowymi, programem nauczania, z
jego treścią, celem i wymaganiami edukacyjnymi oraz zasadami oceniania;
2) prawo do jawnego i umotywowanego oceniania postępów i osiągnięć edukacyjnych,
szczegółowo określonego w Wewnątrzszkolnych zasadach oceniania;
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych
proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania
własnych zainteresowań;
4) prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej;
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz
rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w
porozumieniu z Dyrektorem;
6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.
2. Samorząd Uczniowski ponadto:
1) może występować z wnioskiem w sprawie utworzenia Rady Szkoły
2) współuczestniczy w tworzeniu:
a) Programu wychowawczo – profilaktycznego Szkoły,
b) Wewnątrzszkolnych zasad oceniania;
3) może wyrazić opinię w sprawie oceny pracy nauczyciela;
4) występuje w sprawach określonych w Statucie.
§ 44.
Samorząd Uczniowski w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z
zakresu wolontariatu i może ze swojego składu wyłonić rade wolontariatu.
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D Z I A Ł IV ORGANIZACJA SZKOŁY
Rozdział 1
Planowanie działalności szkoły
§ 45.
1. Okresem przeznaczonym na realizację programu nauczania jest etap edukacyjny.
2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw
świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy o organizacji roku szkolnego.
3. W szkołach zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym
powszednim dniu września, a kończą się w najbliższy piątek po 20 czerwca, co oznacza,
że najwcześniej może to nastąpić 21 czerwca , a najpóźniej 27 czerwca.
4. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy. Pierwszy okres trwa od rozpoczęcia roku szkolnego
do ostatniego dnia przed feriami zimowymi, a drugi - od pierwszego dnia po zimowych
feriach do ostatniego dnia przed feriami letnimi. W przypadku, gdy ferie zimowe przypadają
w ostatnim terminie, Dyrektor może przesunąć termin zakończenia pierwszego okresu, tak,
aby pierwszy i drugi okres liczył przybliżoną liczbę dni.
5. W roku szkolnym wyznacza się w miarę potrzeb, w wymiarze i na zasadach ustalonych w
odrębnych przepisach, dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych.
6. W Szkole dopuszcza się organizację nauczania w klasach łączonych.
7. Organizacja nauczania w klasach łączonych:
1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne w klasie I z wyjątkiem edukacji muzycznej,
plastycznej i wychowania fizycznego, prowadzi się bez łączenia tych klas z innymi
klasami;
2) w klasach II i III co najmniej połowę wymiaru godzin obowiązkowych zajęć
edukacyjnych, z wyjątkiem edukacji muzycznej, plastycznej i wychowania
fizycznego, prowadzi się bez łączenia tych klas z innymi klasami;
3) w klasach IV - VII co najmniej połowę wymiaru godzin obowiązkowych zajęć
edukacyjnych, z wyjątkiem muzyki, plastyki i wychowania fizycznego, prowadzi się
bez łączenia tych klas z innymi klasami;
4) obowiązkowe zajęcia edukacyjne w klasie VIII z wyjątkiem wychowania fizycznego
prowadzi się bez łączenia tych klas z innymi klasami.
§ 46.
1. Podstawę organizacji pracy Szkoły w danym roku szkolnym stanowią:
1) plan pracy Szkoły;
2) arkusz organizacyjny Szkoły;
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3) tygodniowy rozkład zajęć;
4) plany pracy wychowawców klasowych;
5) Regulamin pracy.
2. Działalność edukacyjna Szkoły zostaje określana przez:
1) szkolny zestaw programów nauczania, który uwzględniając wymiar wychowawczy
obejmuje całość działań Szkoły z punktu widzenia dydaktycznego;
2) Program wychowawczo - profilaktyczny Szkoły, który opisuje w sposób całościowy
wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i jest realizowany przez
wszystkich nauczycieli.
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 powinny tworzyć spójną całość.
§ 47.
1. Plan pracy Szkoły określa w szczególności podstawowe założenia pracy dydaktycznowychowawczej.
2. Projekt planu przygotowuje Dyrektor, a zatwierdza Rada Pedagogiczna.
3. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa
Arkusz organizacyjny Szkoły opracowywany przez Dyrektora, z uwzględnieniem ramowych
planów nauczania (art.47 ust.1 pkt. 3), zaopiniowany przez zakładowe organizacje
związkowe, przekazuje najpóźniej do dnia 21 kwietnia każdego roku organowi
prowadzałem Szkołę Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący Szkołę po
zaopiniowaniu go przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny najpóźniej do 29 maja
danego roku. (Szczegółową procedurę dotyczącą arkusza organizacyjnego określa Rozp.
MEN z dnia 17 marca 2017 roku)
4. W Arkuszu organizacyjnym Szkoły zamieszcza się w szczególności:
1) Liczbę oddziałów poszczególnych klas;
2) Liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach;
3) Dla poszczególnych oddziałów:
a) tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym
godzin zajęć prowadzonych w grupach,
b) tygodniowy wymiar godzin zajęć: religii, etyki, wychowania do życia w
rodzinie,
c) tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów
niepełnosprawnych,
d) wymiar godzin zajęć z doradztwa zawodowego,
e) wymiar i przeznaczenie godzin, które organ prowadzący szkołę może
dodatkowo przyznać w danym roku szkolnym na realizację zajęć
edukacyjnych, w szczególności dodatkowych zajęć edukacyjnych lub na
zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
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4)
5)

6)
7)

8)
9)

f) tygodniowy wymiar i przeznaczenie godzin do dyspozycji dyrektora Szkoły;
liczbę pracowników ogółem w tym pracowników zajmujących stanowiska
kierownicze;
liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze wraz z
informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbe godzin
zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;
liczbę pracowników administracji i obsługi;
liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z
zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz innych zajęć
wspomagających proces kształcenia (zajęcia realizowane przez pedagoga,
logopedę);
liczbę godzin świetlicowych;
liczbę godzin pracy biblioteki szkolnej.
§ 48.

1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i
wychowawczych określa Tygodniowy rozkład zajęć, ustalany przez Dyrektora na
podstawie zatwierdzonego Arkusza organizacyjnego Szkoły, z uwzględnieniem zasad
ochrony zdrowia i higieny pracy.
2. Tygodniowy rozkład zajęć klas I-III określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia
wyznaczone planem nauczania. Szczegółowy dzienny rozkład zajęć ustala nauczyciel.
§ 49.
Zasady tworzenia, treść i sposób realizacji Planu finansowego określają odrębne przepisy.
Rozdział 2
Dziennik elektroniczny
§ 50.
1. Decyzję o wdrożeniu dziennika elektronicznego podejmuje Dyrektor, wybierając odpowiedni
wariant:
1) dziennik elektroniczny obok papierowych dzienników lekcyjnych;
2) tylko dziennik elektroniczny – wymaga zgody organu prowadzącego Szkołę.
2. W Szkole obowiązuje dziennik elektroniczny.
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§ 51.
1. Nauczycieli, rodziców/ prawnych opiekunów i uczniów korzystających z dziennika
elektronicznego obowiązują następujące zasady:
1) każdy nauczyciel, uczeń i rodzic/prawny opiekun otrzymuje indywidualne imienne
konto, które umożliwia mu korzystanie z zasobów szkolnych za pomocą nazwy
użytkownika konta i hasła dostępu;
2) każdy nauczyciel jest zobowiązany do odbierania na bieżąco informacji
przekazywanych za pośrednictwem dziennika elektronicznego;
3) każdy posiadacz konta ponosi odpowiedzialność za zniszczenie sprzętu lub zasobów
wirtualnych dokonanych przez użytkownika posługującego się kontem.
2. Szczegółowe zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego określa Regulamin
funkcjonowania dziennika elektronicznego.
§ 52.
1. Nauczyciele mają obowiązek na bieżąco uzupełniać informacje o postępach edukacyjnych
i wynikach nauczania i zachowania w dzienniku elektronicznym, także w okresie
kształcenia na odległość .
2. Rodzice / prawni opiekunowie mają możliwość korzystania z dziennika elektronicznego –
analizowania ocen i frekwencji ucznia, odbierania informacji od Dyrektora, wychowawcy i
pozostałych nauczycieli Szkoły, także w okresie kształcenia na odległość .
3. Rodzice / prawni opiekunowie mają możliwość usprawiedliwiania nieobecności ucznia za
pośrednictwem dziennika elektronicznego podając datę i powód nieobecności.

Rozdział 3
Formy prowadzenia działalności edukacyjnej i wychowawczej
§ 53.
1. Podstawową formą pracy Szkoły, także w okresie kształcenia na odległość są:
1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu
zakresu kształcenia ogólnego;

nauczania z

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne z:
a) języka obcego innego niż nauczany obowiązkowo,
b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program
nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów
nauczania;
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3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;
4) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej;
5) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w celu kształcenia
aktywności i kreatywności uczniów;
6) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego.
2. Formami działalności Szkoły, także w okresie kształcenia na odległość są także:
1) zajęcia religii/etyki;
2) zajęcia z języka mniejszości narodowej i etnicznej;
3) zajęcia z wiedzy o życiu seksualnym człowieka, zasadach świadomego i
odpowiedzialnego rodzicielstwa.
3. Szkoła może prowadzić inne zajęcia edukacyjne, jeżeli uzna, że jest taka
potrzeba.
4. Zajęcia, o których mowa w §53. ust.1 pkt. 2) organizuje Dyrektor, za zgodą organu
prowadzącego Szkołę i po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.
5. Zajęcia, o których mowa w §53. ust.1 pkt. 3), 4) i 5) mogą być prowadzone z udziałem
wolontariuszy.
6. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W okresie kształcenia na odległość: „lekcje zdalne” mogą
trwać nie krócej niż 25 minut i nie dłużej niż 35 minut.
7. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania zajęć
edukacyjnych od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas pracy obliczony na
podstawie ramowego planu nauczania.
8. W czasie trwania zajęć dydaktycznych organizuje się przerwy międzylekcyjne –
pięciominutowe, dziesięciominutowe oraz dwie przerwy obiadowe – piętnastominutowe.
§ 54.
1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w
jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów
obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem
nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy i danego typu,
dopuszczonych do użytku szkolnego.
2. Każdy oddział powierza się szczególnej opiece wychowawczej jednego z nauczycieli
uczących w tym oddziale.

32

3. W miarę możliwości organizacyjnych Szkoły, celem zapewnienia ciągłości pracy
wychowawczej i jej skuteczności, wychowawca prowadzi oddział powierzony jego opiece
wychowawczej przez etap edukacyjny obejmujący odpowiednio:
1) oddział przedszkolny;
2) klasy I – III;
3) klasy IV – VIII.
4. Decyzję w sprawie obsady stanowiska wychowawcy podejmuje Dyrektor po zasięgnięciu
opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.
5. 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 co najmniej 2/3 rodziców uczniów danego oddziału lub
Samorządu Uczniowskiego.
6. Wnioski, o których mowa w §54. ust. 5 pkt. 3, nie są dla Dyrektora wiążące. O sposobie ich
załatwienia Dyrektor informuje wnioskodawcę w terminie 14 dni.
7. Zadania wychowawcy określają dalsze postanowienia Statutu.
8. Przeciętna liczba uczniów w oddziale nie powinna być większa niż 30 uczniów.
9. Dyrektor corocznie decyduje o tym, na jakich zajęciach – ze względu na konieczność
stworzenia właściwych warunków nauki i bezpieczeństwa – dojdzie do podziału oddziałów
na grupy.
10. Przy podejmowaniu decyzji, o której mowa w ust. 3 należy uwzględniać zasady wynikające z
przepisów w sprawie ramowych planów nauczania oraz wysokość środków finansowych
posiadanych przez Szkołę.
11. Zajęcia edukacyjne w klasach I – III Szkoły są prowadzone w oddziałach liczących nie
więcej niż 25 uczniów.
12. W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć
dydaktycznych do oddziału klasy I, II lub III Szkoły ucznia zamieszkałego w obwodzie
szkoły, dyrektor po poinformowaniu rady oddziałowej dzieli dany oddział, jeżeli liczba
uczniów jest zwiększona ponad 25 osób. Dyrektor może odstąpić od podziału na wniosek
rady oddziałowej oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego Szkołę. Liczba uczniów w
oddziale I – III może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów. Jeżeli liczba uczniów
zostanie zwiększona, w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera
nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym
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oddziale. Oddział, w którym zwiększono liczbę uczniów może funkcjonować w ciągu całego
etapu edukacyjnego.
§ 55.
1. Niektóre zajęcia obowiązkowe, np. przyroda, zajęcia techniczne, zajęcia zintegrowane, koła
zainteresowań, itp. mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach
oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyszkolnych, a także podczas wycieczek i
wyjazdów z zastrzeżeniem, że nie mogą zostać naruszone ustalenia zawarte w ramowych
planach nauczania w szkołach publicznych, określone odrębnymi przepisami.
2. Zajęcia, o których mowa w §55. ust. 1 są organizowane w ramach posiadanych przez
Szkołę środków finansowych.
3. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i z zajęć komputerowych
w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w
oddziałach liczących powyżej 30 uczniów. Uzależniony jest także od możliwości
finansowych Szkoły oraz wielkości sal i pomieszczeń dydaktycznych, przy jednoczesnym
zachowaniu właściwych warunków nauki i bezpieczeństwa.
4. Liczba uczestników zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej nie powinna przekraczać
12 osób.
5. Podziału oddziału na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych warunków
nauki i bezpieczeństwa, z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu w sprawie
ramowych planów nauczania.
6. Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem
prowadzącym ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć, np.: zajęcia wyrównawcze,
specjalistyczne, nauczanie języków obcych, informatyki, koła zainteresowań, które mogą
być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych lub
międzyoddziałowych.
7. W Szkole mogą być wprowadzane innowacje pedagogiczne i prowadzone zajęcia
eksperymentalne wg odrębnych przepisów.
8. Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki
pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy
Dyrektorem lub – za jego zgodą – poszczególnymi nauczycielami, a szkołą wyższą.
§ 56.
Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w Szkole, ze względu na czas pracy rodziców
(prawnych opiekunów) lub organizację dojazdu do szkoły, Szkoła powinna zorganizować
świetlicę lub zapewnić im w inny sposób bezpieczeństwo i opiekę.
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§ 57.
1. Udział ucznia/dziecka w zajęciach religii/ etyki jest dobrowolny. Uczeń może uczestniczyć w
dwóch rodzajach zajęć.
2. W przypadku, gdy uczniowie / rodzice /prawni opiekunowie wyrażą wolę uczestniczenia
dziecka w zajęciach zarówno z religii, jak i z etyki, szkoła umożliwia im udział w zajęciach
z obu przedmiotów, umieszczając odpowiednio (bezkolizyjnie) godziny nauki religii i etyki
w planie zajęć szkolnych.
3. W przypadkach, gdy uczeń nie uczestniczy w wymienionych zajęciach w §57. ust. 1 Szkoła
zapewnia opiekę wychowawczą na czas odbywania zajęć, a na świadectwie wpisuje się
poziomą kreskę.
4. W szkole organizuje się nauczanie religii / etyki na życzenie rodziców/ ustawowych
opiekunów. Życzenie uczestnictwa w zajęciach religii i etyki wyraża się w formie
jednorazowego pisemnego oświadczenia woli. Oświadczenie woli rejestruje się w Teczce
Wychowawcy wraz z podpisem rodzica / opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia.
W trakcie nauki oświadczenie woli można zmieniać. Po złożeniu oświadczenia uczestnictwa
w odpowiednich zajęciach udział w nich ucznia jest obowiązkowy.
5. Zajęcia w szkole z religii/ etyki mogą być organizowane w grupach międzyoddziałowych,
6. W sytuacjach, jak w §57. ust. 5, podstawę wpisania ocen z religii lub etyki do arkusza ocen i
świadectwa stanowi zaświadczenie wydane przez katechetę, nauczyciela etyki
prowadzących zajęcia w grupach międzyszkolnych.
7. Ocena z religii/etyki wlicza się do średniej ocen uprawniających do otrzymania świadectwa
z wyróżnieniem. Oceny z religii / etyki nie mają wpływu na promocję ucznia.
8. W przypadku, gdy uczeń uczestniczył w zajęciach religii i zajęciach etyki, do średniej
rocznych i końcowych ocen klasyfikacyjnych ucznia wlicza się oceny klasyfikacyjne
uzyskane z obydwu tych przedmiotów, a na świadectwie wpisuje się ocenę z religii i ocenę
z etyki.
9. Za treści nauczania religii określonego wyznania odpowiadają właściwe władze zwierzchnie
kościoła lub związku wyznaniowego.
10. W przypadku, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia z religii lub etyki na świadectwach wpisuje
się ocenę z danych zajęć, bez wskazywania, z jakich zajęć jest ocena.
11. Udział w zajęciach dodatkowych z języka obcego (§53. Ust.1 pkt. 1a) jest obowiązkowy, a
ocena z tych zajęć jest wliczana do średniej oce
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§ 58.
Szczegółowe zasady i kryteria oceniania zawarte są w dokumencie Ocenianie w szkole.
Rozdział 4
Biblioteka szkolna
§ 59.
1. Biblioteka szkolna jest pracownią Szkoły, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań
uczniów, zadań edukacyjnych i wychowawczych Szkoły, doskonaleniu warsztatu
nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę
możliwości, wiedzy o regionie.
2. Z Biblioteki mogą korzystać:
1)
2)
3)
4)

uczniowie;
nauczyciele i inni pracownicy Szkoły;
rodzice uczniów;
inne osoby - za zgodą Dyrektora.

3. Status użytkownika Biblioteki potwierdza karta biblioteczna.
4. Ewidencję użytkowników prowadzi nauczyciel bibliotekarz.
5. Inwentaryzację księgozbioru biblioteki regulują odrębne przepisy.
§ 60.
1. Do zakresu działania nauczyciela bibliotekarza w szczególności należy:
1) zaopatrzenie w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały
ćwiczeniowe
uczniów.
Sposób
ich
wypożyczania
określają
Procedury
ewidencjonowania i udostępniania podręczników i materiałów ćwiczeniowych i
edukacyjnych zakupionych ze środków dotacji celowej obowiązujących w Szkole;
2) wspieranie realizacji podstawy programowej, w szczególności tworzenia warunków
do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno – komunikacyjnymi;
3) udostępnianie zbiorów czytelnikom;
4) egzekwowanie zwrotu książek;
5) gromadzenie, oprawa i selekcja zbiorów;
6) prowadzenie katalogów książek;
7) rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i popularyzowanie wartościowej literatury;
8) współpraca z nauczycielami poszczególnych przedmiotów i zajęć edukacyjnych;
9) nawiązanie współpracy z biblioteką publiczną;
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10) propagowanie różnych imprez czytelniczych (np. konkursy czytelnicze, wieczorki
literackie);
11) przedstawianie Radzie Pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa
poszczególnych klas;
12) prowadzenie edukacji czytelniczej i medialnej;
13) określenie godzin wypożyczania książek.
§ 61.
1. Biblioteka jest czynna w każdym dniu zajęć szkolnych.
2. Godziny pracy Biblioteki ustala Dyrektor, dostosowując je do Tygodniowego rozkładu zajęć
w szczególności w sposób umożliwiający dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i
po ich zakończeniu.
§ 62.
Zasady korzystania z Biblioteki określa Regulamin biblioteki.

Rozdział 5
Świetlica szkolna
§ 63.
1. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele i
zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczoopiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w Programie Wychowawczo - profilaktycznym
Szkoły.
2. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu
zajęć opracowanego w oparciu o roczny plan pracy szkoły.
3. W świetlicy szkolnej mogą przebywać uczniowie, oczekujący na terenie szkoły na:
1) planowe zajęcia lekcyjne;
2) zajęcia pozalekcyjne;
3) autobus.
4. Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie kart zgłoszeń, które wypełniają
rodzice / prawni opiekunowie.
§ 64.
1. Wychowawcy w świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom i młodzieży:
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1) zorganizowaną opiekę wychowawczą, pomoc w nauce oraz odpowiednie warunki do
nauki własnej, rekreacji, i rozwijania własnych zainteresowań;
2) kształtują nawyki kultury osobistej i współżycia w grupie;
3) rozwijają zainteresowania oraz zdolności;
4) wdrażają do samodzielnej pracy umysłowej;
5) udzielają pomocy uczniom mającym trudności w nauce;
6) organizują właściwy i kulturalny wypoczynek;
7) współpracują i współdziałają ze szkołą, domem oraz środowiskiem lokalnym;
8) sprawują opiekę nad dożywieniem podczas długiej przerwy.
§ 65.
1. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy codziennie, według ustalonego planu.
2.Regulamin świetlicy opracowywany jest co roku przez wychowawców świetlicy
(modyfikowany w miarę potrzeb) na początku każdego roku szkolnego, zaopiniowany
(skonsultowany) przez radę pedagogiczną, radę rodziców i zatwierdzany przez dyrektora
szkoły.
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D Z I A Ł V NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY
Rozdział 1
Zagadnienie podstawowe
§ 66.
1. W Szkole zatrudnia się nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a pracowników nie
będących nauczycielami określają przepisy ustawy Kodeks pracy.
3. Zatrudnianie nauczycieli religii odbywa się na podstawie imiennego pisemnego skierowania
wydanego przez Kurię Diecezjalną.
4. W Szkole może być zatrudniony asystent nauczyciela posiadający przygotowanie uznane
przez Dyrektora za odpowiednie do prowadzenia zajęć w klasach I-III lub asystent
wychowawcy świetlicy.
5.

W szkole można zatrudnić nauczyciela w celu realizacji zajęć w ramach programów
finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, tj. nauczyciela,
który nie realizuje w tej szkole pensum, ale który posiada kwalifikacje wymagane od
nauczycieli i informację o niekaralności.

5.

Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z
ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w
ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz.553, z późn. zm.).
Organ prowadzący szkołę i dyrektor szkoły są obowiązani z urzędu występować w obronie
nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone.

§ 67.
Kwalifikacje nauczycieli i innych pracowników Szkoły oraz zasady ich wynagradzania określają
odrębne przepisy

Rozdział 2
Zakres zadań nauczycieli
§ 68.
1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, także w
okresie kształcenia na odległość ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o
ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia,
w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.
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2. Nauczyciel zobowiązany jest: rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu
stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i
opiekuńczą.
3. Do zadań nauczyciela, także w okresie kształcenia na odległość w szczególności należy:
1) realizowanie Programu wychowawczo – profilaktycznego Szkoły;
2) efektywne realizowanie przyjętego programu nauczania;
3) właściwe organizowanie procesu nauczania;
4) bezstronne, obiektywne i sprawiedliwe ocenianie uczniów z obowiązującymi
przepisami i wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania przyjętymi przez Szkołę;
5) dokonywanie systematycznej ewaluacji swojej pracy;
6) zapoznanie uczniów, ich rodziców/prawnych opiekunów z wymaganiami
edukacyjnymi na poszczególne oceny szkolne, wynikające z realizowanego przez
siebie programu nauczania, dopuszczonego do użytku szkolnego oraz sposobami
sprawdzania postępów uczniów;
7) kontrolowanie miejsca prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa i hieny
pracy oraz podejmowanie wszelkich działań mających na celu zapewnienie
bezpieczeństwa uczniom w czasie wszystkich lekcji, przerw i zajęć pozalekcyjnych
oraz wszelkiego typu wyjść, wycieczek, przestrzeganie przepisów bhp i zarządzeń
Dyrektora Szkoły w tym zakresie;
8) kontrolowanie obecności uczniów na poszczególnych zajęciach, także w okresie
kształcenia na odległość
a) (uchylony)
b) na zajęciach dodatkowych – nieobowiązkowych, świetlicy – nauczyciel
zaznacza obecność znakiem ”+”,
c) w dzienniku elektronicznym obecność ucznia zaznaczana jest jako „+”,
nieobecność „-„, godzina usprawiedliwiona „u”, a spóźnienie – „s”; w okresie
zdalnego nauczania „+pz” – obecny, „-„ - nieobecny
9) pełnienie dyżurów zgodnie z Planem dyżurów oraz zapewnienie bezpiecznych
warunków nauki, wychowania i opieki nie tylko podczas zajęć, ale także podczas
przerw przed, miedzy i po lekcjach;
10) podnoszenie i aktualizowanie wiedzy i umiejętności pedagogicznych;
11) przestrzeganie zapisów Statutu;
12) aktywne uczestniczenie w posiedzeniach Rady Pedagogicznej;
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13) troszczenie się o powierzone mu pomoce dydaktyczne, sprzęt szkolny i majątek
szkolny.
§ 69.
1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz jest
odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece
uczniów.
2. W ramach realizacji zadań pedagogicznych nauczyciel przede wszystkim:
1) Sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami oraz odpowiada na zasadach
określonych w odrębnych przepisach, za ich zdrowie, za ich życie i bezpieczeństwo;
2) Zapewnia prawidłowy przebieg procesu edukacyjnego, także w okresie kształcenia
na odległość w szczególności poprzez:
a) realizację treści podstaw programowych, w oparciu o wybrane programy
nauczania, opracowuje i realizuje plany dydaktyczne,
b) stosowanie właściwych metod nauczania,
c) systematyczne przygotowywanie się do zajęć zgodnie z zaleceniami
Dyrektora Szkoły,
d) pełne wykorzystanie czasu przeznaczonego na prowadzenie zajęć,
e) właściwe prowadzenie pozostającej w jego gestii dokumentacji przebiegu
nauczania,
f) wspieranie rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności oraz
zainteresowania,
g) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o
rozpoznane ich potrzeby,
h) w oparciu o opinie poradni psychologiczno – pedagogicznej opracowywanie
planów działań wspierających,
i) indywidualizowanie procesu nauczania.

3. Do podstawowych zadań każdego nauczyciela należy także permanentne doskonalenie
umiejętności dydaktycznych oraz podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, w
szczególności poprzez:
1) pracę własną;
2) udział w pracach zespołów przedmiotowych i zadaniowo – problemowych;
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3) korzystanie ze szkolnych i pozaszkolnych form wspierania działalności
pedagogicznej, takich jak: kursy, warsztaty i konferencje metodyczne i szkoleniowe.
4. Zasady i tryb sprawowania nadzoru pedagogicznego przez Dyrektora oraz oceniania pracy
nauczycieli określają odrębne przepisy.
5. Wszyscy nauczyciele są zobowiązania do uczestniczenia w zebraniach Rady
Pedagogicznej.
§ 70.
1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół.
2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora na wniosek zespołu.
3. Zespół pracuje według planu sporządzonego na dany rok szkolny, zgodnie z ustaleniami
Planu pracy Szkoły.
4. Zadania zespołu obejmują:
1) ustalenie zestawu programów nauczania i zestawu podręczników dla danego
oddziału;
2) modyfikowanie tego zestawu w miarę potrzeb;
3) organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobu realizacji treści z
programów nauczania, korelowania i integrowania treści pokrewnych;
4) wspólne opiniowanie przygotowanych w zespole autorskich, innowacyjnych i
eksperymentalnych programów nauczania;
5) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa
metodycznego dla początkujących nauczycieli;
6) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, a także w uzupełnianiu
ich wyposażenia;
7) dzielenie się doświadczeniem i rozwiązywanie bieżących problemów zaistniałych w
oddziale.
§ 71.
1. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły przedmiotowe lub inne zespoły zadaniowo –
problemowe.
2. Pracą takiego zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora na wniosek
zespołu.
3. Zespół pracuje według sporządzonego planu, obejmującego rozpatrywany obszar.
4. Cele i zadania zespołu formułuje Rada Pedagogiczna.
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5. W szkole funkcjonują zespoły:
1) przedmiotowe: edukacji wczesnoszkolnej i oddziału przedszkolnego, humanistyczny,
matematyczno – przyrodniczy;
2) problemowo – zadaniowe: ds. nowelizacji Statutu, profilaktyczno - wychowawczy,
ds. ewaluacji w ramach nadzoru pedagogicznego, ds. pomocy psychologiczno –
pedagogicznej.
§ 72.
1. Nauczyciele organizujący zajęcia w sali gimnastycznej i na boisku szkolnym są
zobowiązani do:
1) kontroli sprawności sprzętu sportowego przed zajęciami;
2) zadbania o dobra organizację zajęć i zdyscyplinowania uczniów na lekcji i w szatni
przed i po lekcji;
3) dostosowania wymagań i formy zajęć do możliwości fizycznych uczniów;
4) zapewnienia uczniom asekuracji w czasie ćwiczeń na przyrządach;
5) sprawdzenia stanu technicznego urządzeń i sprzętu sportowego przed każdymi
zajęciami.
2. W czasie zawodów sportowych organizowanych przez Szkołę uczniowie nie mogą
pozostawać bez opieki osób do tego upoważnionych.
3. Prowadzący zajęcia w sali gimnastycznej zapoznaje osoby biorące w nich udział z
zasadami bezpiecznego wykonywania ćwiczeń oraz uczestniczenia w grach i zabawach.
Rozdział 3
Zakres zadań wychowawcy

§ 73.
1. Zadaniem wychowawcy, także w okresie kształcenia na odległość jest sprawowanie opieki
wychowawczej nad uczniami powierzonego mu oddziału, a w szczególności:
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, jego proces uczenia się oraz
przygotowanie do życia w rodzinie i w społeczeństwie;
2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;
3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów
oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej;
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4) rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez wychowanka.
2. Wychowawca w celu realizacji powyższych zadań:
1) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadnia z nimi i koordynuje
ich działania edukacyjne i wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych
uczniów, którym z racji szczególnych uzdolnień albo z powodu napotykanych
trudności i niepowodzeń szkolnych potrzebne jest wsparcie i zapewnienie
indywidualnej opieki;
2) monitoruje frekwencję swoich wychowanków na poszczególnych zajęciach, także
w okresie zdalnego nauczania (w przypadku, gdy uczeń posiada
nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie 1 miesiąca na co najmniej 50% danych
zajęć –informuje o tym fakcie Dyrektora Szkoły);
3) planuje i ustala z rodzicami/prawnymi opiekunami i uczniami treści i formy zajęć do
dyspozycji wychowawcy;
4) planuje i organizuje wspólnie z rodzicami / prawnymi opiekunami różne formy życia
zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół klasowy;
5) utrzymuje kontakt z rodzicami/prawnymi opiekunami 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, Szkoły i społeczności lokalnej,
d) informowania o postępach w nauce i zachowaniu uczniów oraz
przeciwdziałaniu niepowodzeniom szkolnym,
e) Informuje uczniów (na jednej z wrześniowych godzin wychowawczych) i ich
rodziców/prawnych opiekunów (na pierwszym zebraniu - wrzesień) o:
warunkach, sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i
trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie zachowania,
skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny zachowania, o
sposobach oceniania i klasyfikowania uczniów, dodatkowych dniach wolnych,
6) współpracuje z pedagogiem szkolnym, logopedą i innymi specjalistami
świadczącymi wykwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także
zdrowotnych, oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień;
7) udziela porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia się, wyboru zawodu, itp.
8) kształtuje właściwe relacje pomiędzy uczniami, nauczycielami i innymi pracownikami
opierając je na tolerancji i poszanowaniu godności ludzkiej;
9) diagnozuje warunki życia i otacza indywidualną opieką każdego wychowanka.
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§ 74.
1. Wychowawca spotyka się z rodzicami / prawnymi opiekunami najczęściej na zebraniach,
które odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w okresie.
2. O terminach spotkań decyduje Dyrektor, które umieszczone są w harmonogramie
opracowywany na początku każdego roku szkolnego.
3. Informację o zebraniu wychowawca przekazuje zainteresowanym w sposób zwyczajowo
przyjęty w Szkole (informacja w zeszycie ucznia, wiadomość w dzienniku elektronicznym
lub telefonicznie), co najmniej 3 dni przed planowanym terminem spotkania.
4. W zebraniach mogą uczestniczyć nauczyciele poszczególnych przedmiotów, pedagog lub
inne zaproszone osoby.
§ 75.
1. Wychowawcy oddziałów równoległych mogą tworzyć zespół wychowawczy.
2. Pracą zespołu kieruje powołany przez Dyrektora przewodniczący zespołu.
3. Cele i zadania zespołu wychowawczego obejmują:
1) koordynacje działań wychowawczych;
2) współpracę ze specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc, w celu realizacji
treści, tematyki zaplanowanych godzin do dyspozycji wychowawcy;
3) rozpoznawanie warunków rodzinnych, zdrowotnych, materialnych i psychofizycznych
uczniów oraz wnioskowanie do Dyrektora o udzielenie pomocy i wsparcia
potrzebującym uczniom.

Rozdział 4
Zakres zadań pedagoga

§ 76.
Do zadań pedagoga, także w okresie kształcenia na odległość należy pomoc
wychowawcom klas, a w szczególności:
1) analizowanie opinii i orzeczeń i przygotowywanie niezbędnej dokumentacji do
udzielania wsparcia uczniom;
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2) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn
niepowodzeń szkolnych;
3) określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy, w tym uczniom z wybitnymi
uzdolnieniami, pomocy psychologiczno – pedagogicznej, odpowiednio do
rozpoznanych potrzeb;
4) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej
dla uczniów, rodziców/prawnych opiekunów i nauczycieli;
5) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z Programu
wychowawczo – profilaktycznego Szkoły;
6) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, które wynikają z
Programu wychowawczo – profilaktycznego Szkoły;
7) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez Szkołę na rzecz uczniów,
rodziców/prawnych opiekunów i nauczycieli w zakresie wyboru przez ucznióa.
kierunku kształcenia;
8) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym
się w trudnej sytuacji życiowej;
9) udzielanie różnych form pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom
realizującym indywidualny program lub tok nauki;
10) współdziałanie w opracowywaniu Programu wychowawczo – profilaktycznego i jego
ewaluowanie;
11) organizowanie różnych form terapii uczniom niedostosowanym społecznie;
12) współdziałanie z poradnią psychologiczno – pedagogiczną i poradniami
specjalistycznymi, kierując do nich wszystkich potrzebujących;
13) współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami opiekuńczo –
wychowawczymi.

Rozdział 5
Zakres zadań logopedy

§ 77.
Do zadań logopedy należy w szczególności:
1) przeprowadzenie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy
głośnej i pisma;
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2) diagnozowanie logopedyczne oraz – odpowiednio do jego wyników – organizowanie
pomocy logopedycznej;
3) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których
stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej i pisma, także w okresie
kształcenia na odległość;
4) organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu,
przy ścisłej współpracy z pedagogiem i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno
– kompensacyjne;
5) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy dla uczniów, rodziców/prawnych
opiekunów i nauczycieli;
6) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń
komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia;
7) współdziałanie w opracowywaniu Programu wychowawczo – profilaktycznego;
8) wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, które wynikają z
Programu wychowawczo – profilaktycznego Szkoły.

Rozdział 6
Zakres zadań innych pracowników

§ 78.
1. W Szkole tworzy się następujące stanowiska pracowników:
1)
2)
3)
4)

woźny – palacz;
sprzątaczki;
sekretarka;
inni pracownicy.

2. Szczegółowy zakres czynności dla zatrudnionych pracowników obsługi sporządza Dyrektor,
uwzględniając Kodeks Pracy oraz Regulamin pracy.
3. Obsługę finansowo – kadrową zapewnia organ prowadzący.
4. Do obowiązku i zakresu zadań innych pracowników Szkoły należy również podejmowanie
wszelkich działań mających na celu zapewnienie bezpiecznych warunków nauki,
wychowania i opieki podczas zajęć organizowanych przez Szkołę oraz podczas przerw
międzylekcyjnych z uwzględnieniem stosownych przepisów. Szczegółowy zakres tych
obowiązków określa Regulamin pracy.
5. W przypadkach szczególnych, inny pracownik Szkoły może zastąpić w opiece nauczyciela
podczas zajęć. Jego zadaniem jest dbanie o bezpieczeństwo w tym czasie uczniów.
47

D Z I A Ł VI UCZNIOWIE SZKOŁYCH I ICH RODZICE/PRAWNI OPIEKUNOWIE
Rozdział 1
Zasady rekrutacji, obowiązek szkolny

§ 79.
1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły
podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.
2. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko, które w
danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, i które:
1) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok
szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej;
lub
2) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez
publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną lub niepubliczną poradnię
psychologiczno – pedagogiczną założoną zgodnie z Art.168 Ustawy.
3. Obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do Szkoły, a w okresie kształcenia na
odległość poprzez udział w „lekcjach zdalnych”.
4. Obowiązek szkolny trwa do 18 roku życia.
5. Rekrutacja do Szkoły odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie rekrutacji oraz
zgodnie z:
1) do klasy I przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci
zamieszkałe w obwodzie;
2) do klasy I przyjmuje się dzieci zamieszkałe poza obwodem, jeżeli szkoła dysponuje
miejscami wolnymi po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
§ 80.
1. 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.
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2. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje Dyrektor po zasięgnięciu
opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej.
3. Za spełnianie obowiązku szkolnego uznaje się również udział dzieci i młodzieży
upośledzonej w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych
organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami.
4. Na wniosek rodziców / prawnych opiekunów Dyrektor , w którego obwodzie mieszka
dziecko, może zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą oraz określić jego
warunki. Dziecko spełniające obowiązek szkolny w tej formie może otrzymać świadectwo
ukończenia poszczególnych klas szkoły na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych
przeprowadzonych przez Szkołę.
Rozdział 2
Prawa i obowiązki rodziców / prawnych opiekunów

§ 81.
1. Rodzice / prawni opiekunowie mają prawo do wychowania swoich dzieci, a szkoła ma
wspomagać wychowawcza rolę rodziny.
2. Rodzice / prawni opiekunowie mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania,
nauczania moralnego i religijnego zgodnie z własnymi przekonaniami.
3. Rodzice / prawni opiekunowie mają prawo działać w strukturach Rady Rodziców w zakresie
określonym przez Regulamin Rady Rodziców.
4. W przypadku naruszenia praw ucznia rodzic/prawny opiekun ma prawo złożyć skargę do:
1) wychowawcy klasy;
2) pedagoga szkolnego;
3) dyrektora szkoły;
5. Rodzica składa skargę, o której mowa w ust.3 na piśmie.
6. Wycofanie skargi powoduje wstrzymanie biegu rozpatrzenia skargi.
7. Rozpatrzenie skargi następuje w ciągu 7 dni od daty jej złożenia.
8. Rodzice / prawni opiekunowie są zobowiązani do:
1) dopełnieniem czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;
2) zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
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3) usprawiedliwiania nieobecności ucznia na zajęciach pisemnie, osobiście lub
telefonicznie;
4) zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć
szkolnych;
5) informowanie Dyrektora szkoły w terminie do 30 września każdego roku o realizacji
rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego
poza granicami kraju (dotyczy dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły, a
przebywającego czasowo za granicą);
6)zapewnienia dziecku realizującemu roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne
lub obowiązek szkolny poza szkołą na podstawie zezwolenia, warunków nauki
określonych w tym zezwoleniu;
7) zapewnienia dzieciom z klas I – III opieki w drodze do szkoły i w czasie jego powrotu;
8) pisemnego poinformowania nauczyciela o osobach upoważnionych do odbierania
dziecka ze szkoły;
9) wspierania procesu nauczania i wychowania;
10) systematycznego kontaktu z wychowawca klasy;
11) współdziałania z organami Szkoły w przeciwdziałaniu przemocy, uzależnieniom,
demoralizacją i innymi przejawami patologii społecznej.
9. W okresie kształcenia na odległość Rodzice:
1) w miarę możliwości przygotowują miejsce do pracy zdalnej swoim dzieciom;
2) mają możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz powinien
otrzymać od nauczyciela informację o formie i terminach takich konsultacji;
3) mają możliwość korzystania z porad pedagoga szkolnego;
4) powinni zgłaszać dyrektorowi lub wychowawcy problemy techniczne pojawiające się
podczas pracy zdalnej;
5) odpowiadają za systematyczne uczestnictwo dzieci w zajęciach zdalnych;
6) zobowiązani są na bieżąco korzystać z dziennika elektronicznego, gdzie
wychowawcy i dyrektor przesyłają aktualne informacje;
7) mogą składać wnioski/ podania oraz inne dokumenty zdalnie, za pomocą środków
komunikacji elektronicznej.
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Rozdział 3
Prawa i obowiązki ucznia

§ 82.
1. Uczeń ma w szczególności prawo do, także w okresie kształcenia na odległość:
1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy
umysłowej;
2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole zapewniających bezpieczeństwo,
ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę
i poszanowanie jego godności;
3) korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami;
4) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
5) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia Szkoły, a
także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób;
6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz znajomości sposobów kontroli
postępów i osiągnięć szkolnych, informacji o wymaganiach edukacyjnych,
wynikających z Wewnątrzszkolnego systemu oceniania;
8) pomocy w przypadku trudności w nauce;
9) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego;
10) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru
biblioteki podczas zajęć szkolnych i pozalekcyjnych;
11) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w
organizacjach działających w Szkole;
12) korzystania ze stosownej do jego potrzeb pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
której sposób udzielania regulują odrębne przepisy.
2. Zasady informowania o sprawdzianach i ogłaszania ich wyników, postępowanie w
sprawach poprawiania bieżących ocen oraz warunki uwzględniania zgłoszeń
nieprzygotowania do zajęć, określa szczegółowo Wewnątrzszkolny System Oceniania.
3. Zasady klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania egzaminów poprawkowych
określają odrębne przepisy
§ 83.
1. Uczeń jest w szczególności zobowiązany do:
1) przestrzegania przepisów obowiązujących w Szkole, a w okresie kształcenia na
odległość również Zasad zdalnego nauczania ;
2) podporządkowywania się zaleceniom Dyrektora i innych nauczycieli;
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3) przebywania na terenie Szkoły od rozpoczęcia zajęć do ich zakończenia uczestnicząc
w nich zgodnie z tygodniowym rozkładem;
4) przebywania w czasie przerw w miejscach zapewniających mu bezpieczeństwo tj. na
kondygnacjach przed salami w których odbywać się będą zajęcia;
5) systematycznego i aktywnego udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowywania
się do nich oraz właściwego zachowania w ich trakcie, także w okresie kształcenia na
odległość;
6) właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników Szkoły oraz
pozostałych uczniów, także w okresie kształcenia na odległość;
7) dbania o własne życie, zdrowie i higienę oraz prawidłowy rozwój;
8) dbania o wspólne dobro, ład i porządek w Szkole;
9) dbania o schludny wygląd oraz noszenia odpowiedniego do warunków pogodowych
stroju oraz zmiennego obuwia;
10) noszenia stroju odświętnego w czasie:
a) uroczystości szkolnych wynikających z ceremoniału szkolnego,
b) grupowych lub indywidualnych wyjść poza teren szkoły w charakterze
reprezentacji,
c) imprez okolicznościowych, jeżeli taką decyzję podejmie wychowawca klasy;
11) przedłożenia wychowawcy pisemnego usprawiedliwiania ( od rodziców lub prawnego
opiekuna dziecka) nieobecności na zajęciach edukacyjnych, w terminie dwóch
tygodni. Rodzic lub prawny opiekun dziecka może również ustnie usprawiedliwić
nieobecność ucznia w szkole;
12)dbania o stałe pogłębianie wiedzy, kształcenie umiejętności na miarę swoich
możliwości, także w okresie kształcenia na odległość;
2. Przez strój odświętny należy rozumieć:
a) dla dziewcząt – ciemna spódnica/spodnie i biała bluzka,
b) dla chłopców – ciemne spodnie i biała koszula.
3. Uchylanie się od obowiązku przestrzegania powyższych ustaleń będzie karane obniżoną
oceną zachowania, zgodnie z przyjętym Programem Wychowawczo - Profilaktycznym
Szkoły, także w okresie kształcenia na odległość.
4. Jeżeli uczeń w ciągu jednego miesiąca ma nieusprawiedliwioną nieobecność na
co najmniej 50% zajęć jest to traktowane jako niespełnienie obowiązku szkolnego
lub obowiązku nauki.
5. Uczeń jest również zobowiązany do przestrzegania zasad i warunków korzystania
z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie Szkoły. Zabranie
się korzystania z telefonów komórkowych podczas zajęć dydaktycznych, a uczeń ma
obowiązek wyłączyć telefon komórkowy przed wejściem na zajęcia dydaktyczne.
2. Ucznia obowiązuje ponadto bezwzględny zakaz picia alkoholu, używania narkotyków i
palenia tytoniu i innych substancji odurzających.
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Rozdział 4
Nagrody i kary
§ 84.
1. Ucznia można nagrodzić za:
1) wybitne osiągnięcia w nauce i wzorową postawę uczniowską;
2) reprezentowanie Szkoły w olimpiadach, konkursach i zawodach;
3) działalność na rzecz społeczności lokalnej i ochrony środowiska naturalnego.
2. Nagrodami, o których mowa w ust. 1 są:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

pochwała wychowawcy wobec całej klasy;
pochwała wychowawcy lub Dyrektora wobec uczniów Szkoły;
list pochwalny wychowawcy lub Dyrektora do rodziców (prawnych opiekunów);
dyplom uznania od Dyrektora;
nagroda rzeczowa od wychowawcy lub Dyrektora;
świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, który - uzyskał średnią
ocen co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

3. Wychowawca lub Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może postanowić o przyznaniu
nagrody w innej formie.
4. Z tego samego tytułu można przyznać więcej niż jedną nagrodę.
5. Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić każdy członek społeczności szkolnej, z tym, że wniosek
taki nie ma charakteru wiążącego.
6. Szkoła informuje rodziców (prawnych opiekunów) o przyznanej nagrodzie.
§ 85.
1. Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu, a w szczególności uchybianie obowiązkom, o których mowa
w §83 , uczeń może zostać ukarany:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

upomnieniem wychowawcy klasy;
pozbawieniem pełnionych w klasie funkcji;
upomnieniem lub naganą Dyrektora;
pozbawieniem pełnionych funkcji na forum Szkoły;
zawieszeniem prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych;
obniżeniem oceny zachowania lub przeniesieniem do równoległej klasy.
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2. Dyrektor może również wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły.
3. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia. Kary nie mogą być stosowane w
sposób naruszający nietykalność i godność osobistą ucznia.
4. Kary, z wyjątkiem wymienionych w §85. ust. 1 pkt. 1 i 2, nakłada Dyrektor.
5. O nałożonej karze informuje się rodziców (prawnych opiekunów) z wyjątkiem upomnień udzielanych w trybie
natychmiastowym.
6. Od kary nałożonej przez wychowawcę przysługuje odwołanie do Dyrektora. Odwołanie może wnieść rodzic
(opiekun prawny) w ciągu 7 dni od uzyskania informacji, o której mowa w ust. 5.
7. Dyrektor rozpatruje odwołanie najpóźniej w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Rozstrzygnięcie Dyrektora jest
ostateczne.
8. Od kar nakładanych przez Dyrektora przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Przepisy ust. 6 i
ust. 7 stosuje się odpowiednio z tym, że przed podjęciem rozstrzygnięcia Dyrektor zasięga opinii Rady
Pedagogicznej.
9. Uczeń może być ukarany przeniesieniem do innej szkoły za szczególnie rażące naruszenie
szkolnych obowiązków i postanowień Statutu.
10. Zastosowanie kary, o której mowa w §85. ust. 9 następuje w szczególności, jeżeli uczeń:
1)
2)
3)
4)
5)

umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu innej osobie;
dopuścił się kradzieży lub niszczenia mienia;
wchodzi w kolizję z prawem lub demoralizuje innych uczniów;
w stanie nietrzeźwym uczestniczył w zajęciach organizowanych przez Szkołę;
otrzymał drugą (semestralną lub roczną) ocenę naganną zachowania.

11. Można odstąpić od wystąpienia o zastosowanie kary przewidzianej w §85. ust. 9, w
okolicznościach określonych w §85. ust. 10, za poręczeniem właściwego zachowania
ucznia, udzielonym przez nauczyciela, organ Samorządu Uczniowskiego albo Radę
Rodziców.
12. Tryb postępowania w sprawach, o których mowa w §85. ust. 9 i ust. 10 określają odrębne
przepisy.
§ 86.
1. O zamiarze ukarania ucznia oraz nałożonych karach informuje się rodziców (opiekunów).
2. Przepisu poprzedzającego, w części dotyczącej informowania o zamiarze ukarania ucznia,
nie stosuje się w przypadku upomnień udzielonych w trybie natychmiastowym.
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D Z I A Ł VII SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA
Rozdział 1
Cele oceniania

§ 87.
1. Ogólne przepisy oceniania i klasyfikowania uczniów określają przepisy oświatowe.
2. Za osiągnięcia edukacyjne uczniów odpowiedzialni są w równym stopniu nauczyciel, rodzic
oraz sam uczeń.
§ 88.
1. Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;
2) zachowanie ucznia.
2. Ocenianie ma na celu:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym
zakresie;
2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
4) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach,
trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno –
wychowawczej;
6) rozpoznawanie przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowywaniu przez ucznia
wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań określonych w podstawie
programowej oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole
programów nauczania;
7) rozpoznawanie przez wychowawcę, nauczycieli, pracowników szkoły oraz uczniów
danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i
norm etycznych oraz wypełnianie obowiązków ucznia określonych w niniejszym
Statucie.
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Rozdział 2
Tryb oceniania i skala ocen
§ 89.
1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich
uczniów i rodziców (prawnych opiekunów);
2) ustalenie kryteriów oceniania zachowania;
3) bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie oraz zaliczanie niektórych zajęć
edukacyjnych;
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
5) ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego i warunki ich poprawiania;
6) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom / prawnym opiekunom
informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu oraz o szczególnych
uzdolnieniach.
2. Oceny z poszczególnych przedmiotów:
1) w Szkole obowiązuje:
a) ocenianie bieżące,
b) ocenianie śródroczne,
c) ocenianie roczne;
2) w klasach I – III obowiązuje następująca skala oceniania:
a) A – znakomicie,
b) B – zadowalająco,
c) C – wystarczająco,
d) D – niezadowalająco;
3) W klasach IV – VIII oceny bieżące, śródroczne i roczne wyrażone są w skali od 1 – 6
i odpowiednio słownie:
niedostateczny
dopuszczający
dostateczny
dobry
bardzo dobry
celujący

-

(ndst)
(dps)
(dst)
(db)
(bdb)
(cel)

-

1
2
3
4
5
6;

4) oceny nie są średnią arytmetyczną ocen bieżących i ustalane są zgodnie
z wymaganiami z poszczególnych przedmiotów;
5) oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców;
6) nauczyciel uzasadnia ustnie na zajęciach ustaloną ocenę;
7) sprawdzone i ocenione prace pisemne ucznia są udostępniane uczniowi (na lekcji)
i jego rodzicom / prawnym opiekunom (na zebraniach) lub na prośbę rodziców
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/ prawnych opiekunów udostępniane do domu na zasadach ustalonych
z nauczycielem;
8) przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych,
plastyki, muzyki i zajęć artystycznych bierze się pod uwagę wysiłek wkładany przez
ucznia i wywiązywania się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć;
9) dyrektor szkoły ma możliwość:
a) zwolnienia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych
na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii lekarza o
ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia ćwiczeń wskazująca,
jakich ćwiczeń fizycznych uczeń nie może wykonywać oraz przez jaki okres.
Uczeń uczestniczy w realizacji zajęć wychowania fizycznego z ograniczeniem
wykonywania niektórych, wskazanych przez lekarza ćwiczeń fizycznych,
b) całkowitego zwolnienia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, na
podstawie opinii lekarza o braku możliwości uczestniczenia ucznia w zajęciach
przez okres wskazany w tej opinii. Uczeń nie uczęszcza na zajęcia
wychowania fizycznego i przez okres zwolnienia nie jest oceniany;
10) uczeń, o którym mowa w ust. 2 pkt. 9a, jest oceniany i klasyfikowany. Nauczyciel
jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb
i możliwości określonych w opinii lekarskiej, które są niezbędne do otrzymania przez
ucznia oceny klasyfikacyjnej;
11) w przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 2 pkt. 9b ,jeżeli okres zwolnienia z
realizacji zajęć wychowania fizycznego uniemożliwia ustalenie śródrocznej, rocznej
oceny klasyfikacyjnej, uczeń ten nie podlega klasyfikacji, natomiast w dokumentacji
przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniona” lub „zwolniony”;
12) kryteria wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny znajdują się
w dokumentacji szkolnej;
13) ocena z religii będzie wliczana do średniej ocen z przedmiotów na koniec I okresu
i koniec roku szkolnego;
14) uczeń będący laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub
ponadwojewódzkim lub będący laureatem/finalistą ogólnopolskiej olimpiady
przedmiotowej, otrzymuje najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną lub
najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych.
3. Zasady oceniania:
1) uczeń powinien być oceniany:
a) systematycznie, w ciągu całego roku szkolnego,
b) rytmicznie – ilość ocen jest uzależniona od przedmiotu
i tygodniowego rozkładu zajęć;
2) uczeń jest oceniany z różnych form aktywności, ocenie mogą podlegać:
a) prace klasowe,
b) testy,
c) sprawdziany (powyżej 3 tematów lekcyjnych) muszą być zapowiedziane,
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d) kartkówki (bieżący materiał - maksymalnie z zakresu 3 ostatnich tematów
lekcyjnych) mogą odbywać się bez zapowiedzi,
e) indywidualne lub zespołowe opracowanie i prezentacja referatów, tekstów,
wystąpień, debat, pokazów itp.,
f) prowadzenie prac badawczych i opracowanie ich wyników,
g) ustne odpowiedzi na lekcji,
h) prace domowe,
i) prowadzenie zeszytu,
j) udział w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych,
k) wszystkie inne formy aktywności ucznia uwzględniające specyfikę przedmiotu i życia
szkoły;
3) oceny z prac pisemnych obejmujących większą partię materiału, w których stosuje się
punkty, wystawiane są wg następujących zasad (skala procentowa dotyczy ilości
uzyskanych punktów, przy których stosuje się zaokrąglenia: ≥ 0.65 zaokrąglamy w górę,
< 0.65 w dół):
0

–

35

%

ocena niedostateczna

36

–

50

%

ocena dopuszczająca

51

–

74

%

ocena dostateczna

75

–

89

%

ocena dobra

90

–

97

%

ocena bardzo dobra

100

%

ocena celująca

98

–

4) zasady wystawiania ocen:
a) gdy liczba punktów jest na granicy poszczególnych ocen (z wyjątkiem oceny
niedostatecznej i celującej), dopuszcza się stosowanie znaków „+’’ i „-‘’ , ale nie
mają one wpływu na średnią ważoną,
b) prace powinny być oddane i omówione w terminie 21 dni,
c) w ciągu tygodnia mogą odbywać się maksymalnie 3 przekrojowe prace kontrolne,
nie więcej niż 1 dziennie,
d) prace pisemne powinny być przechowywane przez okres 1 roku,
e) poprawione prace pisemne uczeń otrzymuje do wglądu na lekcji,
f) prace kontrolne, które wykraczają poza zakres 3 ostatnich lekcji powinny być
zapowiedziane z 1 tygodniowym wyprzedzeniem, a fakt ten powinien być
odnotowany w dzienniku elektronicznym;
5) śródroczna i roczna będzie obliczana jako „średnia ważona”
a) wzór na obliczanie „średniej ważonej” jest następujący:
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suma iloczynów (ocena x „waga”)
Xw =
suma „wag” (zapisanych w liczniku)

b) poszczególnym obszarom podlegającym ocenie przydzielono następujące „wagi”:
zeszyt (jego estetyka)

—1

aktywność i samodzielna praca na lekcji

—1

zadania domowe

—2

odpowiedzi ustne na lekcji

—4

kartkówki (ok.10 min.)

—3

sprawdziany z całego działu

—5

testy, prace klasowe

— 7,

c) powyższe wagi ocen mogą zostać poszerzone jedynie o nowe wartości
wynikające ze specyfiki przedmiotu,
d) przy ustalaniu oceny „ważonej” będą stosowane zaokrąglenia według
następującej skali:
średnia ocen ≥ 1,7 – dopuszczający
średnia ocen ≥ 2,6 – dostateczny
średnia ocen ≥ 3,65 – dobry
średnia ocen ≥ 4,65 – bardzo dobry
średnia ocen ≥ 5,3 – celujący.
4. Zasada możliwości poprawiania ocen:
1) uczeń może poprawić ocenę bieżącą lub proponowaną dla niego ocenę śródroczną/
roczną w terminie i formie ustalonej przez nauczyciela zgodnie z przedmiotowymi
zasadami oceniania;
2) do oceny średniej ważonej na półrocze i koniec roku będą wliczane wszystkie oceny
zapisane w dzienniku lekcyjnym tzn. ocena otrzymana np. ndst ze sprawdzianu i
poprawiona;
3) do oceny średniej ważonej na koniec roku szkolnego będzie wliczana ocena z
półrocza, której nadaje się wagę 4;
4) jeśli uczeń jest nieobecny na pracy klasowej z powodów usprawiedliwionych, jest on
zobowiązany zaliczyć ją w ciągu 2 tygodni obecności w szkole;
5) ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena roczna może być zmieniona tylko
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w wyniku egzaminu poprawkowego;
6) uczeń ma prawo poprawić proponowaną roczną ocenę z przedmiotu, którego
realizacja kończy się w klasie programowo niższej na dwa tygodnie przed jej
ostatecznym wystawieniem w formie ustalonej przez nauczyciela.
5. Indywidualizowanie wymagań stawianych uczniom:
Nauczyciel jest zobowiązany indywidualizować wymagania w zależności od możliwości
ucznia biorąc pod uwagę pisemną opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej
lub innej publicznej poradni specjalistycznej i dostosować wymagania edukacyjne, wynikające
z programu nauczania w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w
uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym.

6. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną
zachowania.
7.Zasady oceniania w trybie zdalnego nauczania - kształcenia na odległość:
1) zasady oceniania w nauczaniu zdalnym mają charakter przejściowy;
2) zasady oceniania w nauczaniu zdalnym / na odległość wprowadza się w celu
umożliwienia realizacji podstawy programowej oraz monitorowania postępów
edukacyjnych uczniów w okresie, w którym niemożliwa jest realizacja zajęć w
tradycyjnej formie;
3) zasadne jest stosowanie różnych form kontaktu i pracy z uczniami; nauczyciel
może różnicować zadania i wymagania w zależności od możliwości technicznych
w danej klasie, liczebności uczniów oraz poziomu edukacyjnego klasy; tempo
pracy należy dostosować do najwolniej pracujących uczniów;
4) nauczyciele mogą wykorzystywać w pracy zdalnej różnorodne rozwiązania
technologiczne, które zapewniają uczniom i rodzicom dostęp do materiałów
oraz możliwość wykonania i przedstawienia nauczycielowi wyników swojej pracy;
Takimi rozwiązaniami mogą być:
- zintegrowana platforma edukacyjna www.epodrecznik.pl,
- platforma wspomagająca zdalne nauczanie Office 365, Teams,
- materiały na stronach internetowych MEN, CKE, OKE i in.,
- materiały w programach telewizji publicznej i radiofonii,
- dziennik elektroniczny,
- aplikacja Messenger,
- inne, z których nauczyciele korzystali w dotychczasowej pracy;
5) formy aktywności ucznia pozostają bez zmian; wykonane zadania, karty pracy,
prace plastyczne, prace pisemne, itp. przesyłane są przez uczniów w formie
wskazanej przez nauczyciela (zdjęcie, skan, plik) w określonym terminie;
60

wszystkie formy zaplanowane przez nauczyciela są obowiązkowe, tzn. uczeń
musi je wykonać; niedotrzymanie ustalonego terminu jest równoznaczne z oceną
niedostateczną;
6) uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadania wykonywane
w czasie e-nauczania w sposób i w terminie wskazanym przez nauczyciela, po
uprzednim uzgodnieniu;
7) w pracy z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych, w tym wynikających
z niepełnosprawności, uwzględnia się dostosowania wynikające z opinii i
orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych;
8) w przypadku uczniów klas I-III szkoły podstawowej - nauczyciel informuje
rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich
realizacji przez dziecko w domu;
9) monitorowanie
postępów
uczniów,
weryfikacja
ich
wiedzy
i umiejętności, a także informowanie rodziców i uczniów o uzyskanych przez nich
ocenach, odbywa się poprzez dziennik elektroniczny;
10) realizacja indywidualnej ścieżki kształcenia odbywa się zdalnie, w formie
uzgodnionej z nauczycielem;
11) zajęcia rewalidacyjne, logopedyczne i kompensacyjne odbywają się na podstawie
indywidualnych uzgodnień prowadzącego z opiekunem dziecka lub samym
uczniem;
12) pedagog szkolny prowadzi działania doraźne w postaci konsultacji
indywidualnych z uczniami i rodzicami wymagającymi pomocy, jest w stałym
kontakcie z nauczycielami i wychowawcami klas;
13) pozostałe zasady, które nie zostały ujęte w ust. 7, pozostają zgodne z dotychczas
obowiązującymi i zapisanymi w niniejszym Statucie oraz w dokumencie
Ocenienie w szkole.

Rozdział 3
Cele i zasady oceniania zachowania
§ 90.
1. Oceny zachowania ustala się w klasach IV - VIII na podstawie liczby zgromadzonych
punktów.
2. Ocena zachowania w klasach I – III oraz ocena zachowania uczniów z upośledzeniem
umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym jest oceną opisową.
3. Ocena zachowania uwzględnia w szczególności:
1) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym i poza nim;
2) respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm
postępowania;
3) dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
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4) stosunek do obowiązków szkolnych;
5) dbałość o piękno mowy ojczystej;
6) dbałość o honor i tradycje szkoły.
4. Na początku każdego półrocza uczeń otrzymuje kredyt zaufania w wysokości 180 punktów,
które w zależności od prezentowanej postawy w ciągu każdego okresu (roku) uczeń może
zwiększyć lub zmniejszyć.
5. Uczeń zdobywa dodatkowe punkty lub ujemne punkty, podejmując działania lub łamiąc
zasady ustalone w odrębnym dokumencie – Ocenianie w Szkole.
6. Wychowawca przyznaje każdemu z uczniów punkty na podstawie dokonanych obserwacji i
przeprowadzonych rozmów z wychowankami, nauczycielami oraz innymi pracownikami
szkoły, wypełniając Kartę oceny zachowania ucznia (załącznik nr 1 Ocenianie w szkole).
7. (uchylony)
8. Jeżeli zachowanie ucznia ulegnie radykalnej poprawie wychowawca ma możliwość wzięcia
tego pod uwagę przy ocenianiu w kategoriach.
9. Samoocena – każdy uczeń ma do dyspozycji + 25 pkt i dokonuje swojej samooceny według
kryteriów zawartych w Karcie samooceny ucznia (załącznik nr 2 Ocenianie w szkole).
10. Ocenę zachowania śródroczną i roczną ustala się według skali:
1) wzorowe od 301 pkt;
2) bardzo dobre 241 do 300 pkt;
3) dobre 181 do 240 pkt;
4) poprawne 140 do 180 pkt;
5) nieodpowiednie 101 do 140 pkt;
6) naganne poniżej 100 pkt.
11. Punkty „dodatnie” i „ujemne” są zapisywane w dzienniku elektronicznym.
12. Oceny zachowania ucznia dokonuje się pod koniec każdego okresu nauki.
13. Ocena zachowania nie ma wpływu na:
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły (z zastrzeżeniem ust. 15).
14. 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 poradni
psychologiczno – pedagogicznej.
15. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej
lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy
z
rzędu
ustalono
naganną
roczną
ocenę
klasyfikacyjną
zachowania.
16. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.
62

17. Uczniowi realizującemu obowiązek szkolny poza szkołą nie ustala się oceny zachowania.
18. Szczegółowe zasady ustalania oceny zachowania zostały ujęte w Ocenianiu w Szkole.
19. W okresie kształcenia na odległość ocena zachowania uwzględnia w szczególności:
1) stosunek do obowiązków szkolnych;
2) systematyczne uczestniczenie w lekcjach zdalnych;
3) wywiązywanie się z powierzonych zadań.

Rozdział 4
Procedury odwołania się od oceny zachowania

§ 91.
1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora
szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny. Zastrzeżenia mogą
być zgłoszone w terminie do 2 dni roboczych od zakończenia zajęć dydaktyczno –
wychowawczych w formie pisemnego wniosku do dyrektora szkoły.
2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły
powołuje komisję, która w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala
roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów;
w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
3. W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji;
2) wychowawca klasy;
3) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w
danej klasie;
4) pedagog;
5) przedstawiciel samorządu uczniowskiego;
6) przedstawiciel rady rodziców.
4. Ustalona roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej
wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
5. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
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1) skład komisji;
2) termin posiedzenia komisji;
3) wynik głosowania;
4) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

Rozdział 5
Klasyfikowanie i promowanie uczniów

§ 92.
1. Podział roku szkolnego:
1) ustala się dwa okresy w roku szkolnym;
2) każdy okres kończy się klasyfikacją.
2. Klasyfikacja polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych uczniów w danym roku
szkolnym, określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz
oceny zachowania, także w okresie kształcenia na odległość.
3. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne.
4. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w
danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o
powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III Szkoły, na wniosek wychowawcy oddziału po
zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii
wychowawcy oddziału.
5. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału lub na wniosek
wychowawcy po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić o
promowaniu ucznia klasy I i II Szkoły do klasy programowo wyższej również w ciągu roku
szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku
szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.
6. Uczeń klasy IV – VIII otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze
wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania
uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.
7. Począwszy od klasy IV, uczeń,
który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z
obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo
dobrą ocenę
zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z
wyróżnieniem lub kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem.
8. Uczeń kończy Szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne
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(śródroczne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych w
klasie programowo najwyższej oraz oceny z przedmiotów, których realizacja zakończyła się
w klasach programowo niższych, są wyższe od oceny niedostatecznej oraz jeżeli przystąpił
do egzaminu ósmoklasisty.
9. O promowaniu ucznia do klasy programowo wyższej posiadającego orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie w stopniu umiarkowanym lub
znacznym postanawia rada pedagogiczna uwzględniając
ustalenia zawarte w
indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym.
11.O ukończeniu Szkoły przez ucznia z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub
znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna,
uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami / prawnymi
opiekunami.

Rozdział 6
Tryb przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających
§ 93.
1. Egzaminy klasyfikacyjne:
1) uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć
edukacyjnych z powodu nieobecności na zajęciach, przekraczającej połowę czasu
przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania;
2) uczeń nieklasyfikowany z powodu nieobecności usprawiedliwionej może zdawać
egzamin klasyfikacyjny;
3) na prośbę ucznia (lub jego rodziców) nieklasyfikowanego z powodu nieobecności
nieusprawiedliwionej rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin
klasyfikacyjny;
4) egzamin klasyfikacyjny zdaje uczeń realizujący indywidualny tok nauki;
5) rocznych egzaminów klasyfikacyjnych nie stosuje się do uczniów posiadających
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na
niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
6) egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie
od zakończenia półrocza;
7) termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony z uczniem i jego
rodzicami;
8) wychowawca ma obowiązek pisemnego poinformowania ucznia i rodziców o terminie
egzaminu;
9) egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w
obecności nauczyciela wskazanego przez dyrektora Szkoły;
10) w czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze
obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia;
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11) z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:
a) skład komisji,
b) termin egzaminu,
c) pytania egzaminacyjne,
d) wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję.
12) do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o jego ustnych
odpowiedziach. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia;
13) na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząc egzaminu
klasyfikacyjnego jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom, w
terminie i miejscu uzgodnionym z dyrektorem Szkoły;
14) w okresie kształcenia na odległość Dyrektor ustala zasady przeprowadzania
egzaminu klasyfikacyjnego w drodze zarządzenia.
2. Egzaminy poprawkowe
1) uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z
jednych albo z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać
egzamin poprawkowy z tych zajęć;
2) egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem
egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych,
informatyki , technologii informacyjnej, zajęć komputerowych oraz wychowania
fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych;
3) egzamin poprawkowy zostaje zaliczony, jeżeli uczeń otrzyma 51% wymaganej
punktacji (łącznie z części pisemnej i ustnej) zadania należy dostosować do
wymagań na ocenę dopuszczającą. Nauczyciel zobowiązany jest do podania
zakresu materiału obowiązującego na wymaganą ocenę;
4) termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia
rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych. Wychowawca ma obowiązek
pisemnego poinformowania ucznia i rodziców o terminie egzaminu. Egzamin
poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich;
5) egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły w
składzie:
a) dyrektor lub wicedyrektor szkoły jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,
c) nauczyciel– jako członek komisji;
6) uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w
wyznaczonym terminie, może do niego przystąpić w terminie określonym przez
dyrektora szkoły, nie później niż do końca września;
7) uczeń lub jego rodzic mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły w terminie 5
dni od egzaminu poprawkowego, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna
uzyskana w wyniku egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z
przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Po rozpatrzeniu
zastrzeżeń (w ciągu 7 dni) przez dyrektora szkoły i uznaniu proceduralnych
naruszeń uczeń ma prawo zdawać egzamin ponownie, zgodnie z procedurą
przeprowadzania egzaminu poprawkowego. Natomiast w przypadku stwierdzenia
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braku proceduralnych uchybień ustalona przez komisję ocena jest ostateczna;
8) uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy
programowo wyższej;
9) jeden raz wciągu danego etapu edukacyjnego rada pedagogiczna może
promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć;
10)na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząc egzaminu
poprawkowego jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom, w
terminie i miejscu uzgodnionym z dyrektorem Szkoły;
11) w okresie kształcenia na odległość Dyrektor ustala zasady przeprowadzania
egzaminu poprawkowego w drodze zarządzenia.

3. Egzaminy sprawdzające:
1) uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do
dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć
edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi
trybu ustalenia tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone nie później niż w
terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno –
wychowawczych;
2) w przypadku uznania zastrzeżeń w stosunku do oceny z zajęć edukacyjnych,
uczeń składa egzamin sprawdzający jego wiedzę i umiejętności, w formie
pisemnej i ustnej przed komisją wyznaczoną przez dyrektora szkoły;
3) w skład komisji egzaminującej wchodzą:
a) dyrektor szkoły jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu,
prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;
4) termin egzaminu ustala się z uczniem i jego rodzicami. Wychowawca ma
obowiązek pisemnego poinformowania ucznia i rodziców o terminie egzaminu;
5) ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie
może być niższa od ustalonej wcześniej oceny;
6) z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
a) skład komisji,
b) termin sprawdzianu,
c) wynik oraz ustaloną ocenę.
7) Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o
ustnych odpowiedziach ucznia;
8) uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu w
wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie,
wyznaczonym przez dyrektora Szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego
rodzicami;
9) na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząc egzaminu
sprawdzającego jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom, w
terminie i miejscu uzgodnionym z dyrektorem Szkoły;
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10) w okresie kształcenia na odległość Dyrektor ustala zasady przeprowadzania
egzaminu sprawdzającego w drodze zarządzenia.

Rozdział 7
Informowanie o ocenach
§ 94.
1. Zasada obiektywności oraz jawności:
1) nauczyciele na początku każdego roku szkolnego zapoznają uczniów oraz ich
rodziców (prawnych opiekunów) z kryteriami oceniania z każdego przedmiotu;
2) ocena roczna w klasach I - III jest oceną opisową;
3) ocena roczna jest obliczana jako średnia ważona w klasach IV – VIII;
4) wszystkie oceny są jawne dla uczniów i ich rodziców.

2. Zasada informowania o ocenach:
1) każda ocena stanowi informację dla nauczyciela, ucznia oraz jego rodziców i jest
wytyczną do dalszej pracy;
2) na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę;
3) rodzice mają prawo wglądu do prac pisemnych ucznia u nauczyciela przedmiotu na
zebraniach klasowych lub innej formie ustalonej z nauczycielem.
3. Terminy informowania o ocenach, także w okresie kształcenia na odległość:
1) na około miesiąc przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele
poszczególnych przedmiotów informują ucznia o przewidywanych ocenach
niedostatecznych lub braku klasyfikacji i odnotowują ten fakt w dzienniku
elektronicznym, zaś wychowawca powiadamia rodziców pisemnie (listem
poleconym) lub osobiście (rodzic potwierdza przyjęcie informacji podpisem);
2) na około dwa tygodnie przed każdorazowym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady
Pedagogicznej nauczyciele poszczególnych przedmiotów informują uczniów
o przewidywanej ocenie śródrocznej i rocznej ustalonej na podstawie
średniej
ważonej
i
wpisują
te
w
dzienniku
elektronicznym.
4. Sposoby adnotacji postępów uczniów:
1) (uchylony);
2) (uchylony);
3) w dzienniku elektronicznym.
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Rozdział 8
Ewaluacja wewnątrzszkolnych zasad oceniania
§ 95.
1. Sposoby wartościowania zasad:
1) ankiety;
2) obserwacje;
3) wywiady z rodzicami.
2. Dokonywanie zmian:
1) zasady mają charakter otwarty;
2) uwagi, propozycje zmian i wnioski przyjmuje dyrektor szkoły;
3) zmian dokonuje rada pedagogiczna na posiedzeniu, po zasięgnięciu opinii
Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców.
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D Z I A Ł VIII ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY
Rozdział 1
Ogólne zasady funkcjonowania oddziału przedszkolnego
§ 96.
1. W Szkole funkcjonuje oddział przedszkolny.
2. Organizację oddziału przedszkolnego dla dzieci objętych obowiązkiem rocznego
przygotowania przedszkolnego w danym roku szkolnym uwzględnia Arkusz organizacyjny
Szkoły.
3. W oddziale przedszkolnym obowiązuje szczegółowy rozkład dnia, opracowany przez
nauczyciela oddziału przedszkolnego, na podstawie ramowego rozkładu dnia ustalonego
przez Dyrektora z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
4. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie może przekraczać 25 osób.
5. Oddział przedszkolny pracuje od poniedziałku do piątku przez 5 godzin dziennie, z
wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz określonych w kalendarzu pracy szkoły
terminach przerw oddziału przedszkolnego.
6. Na wniosek rodzica / prawnego opiekuna szkoła zapewnia dzieciom opiekę w świetlicy
szkolnej, jeżeli dziecko pozostaje w szkole dłużej niż 5 godzin. Opieka ta jest bezpłatna.
7. W oddziale przedszkolnym organizuje się kształcenie dzieciom niepełnosprawnym na
warunkach określonych w odrębnych przepisach, jeżeli zachodzi taka potrzeba.
8. Na wniosek rodziców / prawnych opiekunów Dyrektor może zorganizować zajęcia
dodatkowe.
9. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut.
10. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo (religia, zajęcia rytmiczne i inne) dostosowuje
się do możliwości rozwojowych dzieci – ok. 30 minut.
§ 97.
1. Ogólne zasady oraz szczegółowe kryteria naboru do oddziału przedszkolnego ustala organ
prowadzący Szkołę i podaje do publicznej wiadomości oraz w oparciu o Regulamin
rekrutacji.
2. Rodzice zgłaszają dziecko do oddziału przedszkolnego w celu zapewnienia Realizacji
obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.
3. Za zgodą organu prowadzącego Szkołę do oddziału przedszkolnego mogą być
przyjmowane dzieci 5 – letnie.
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4. W ciągu roku szkolnego, w przypadku wolnych miejsc, wpływające wnioski o przyjecie
dziecka do oddziału przedszkolnego rozpatruje Dyrektor.

Rozdział 2
Cele i zadania oddziału przedszkolnego
§ 98.
1. Celem oddziału przedszkolnego jest w szczególności:
1) wspomaganie indywidualnego rozwoju dzieci we wszystkich sferach jego
osobowości z uwzględnieniem ich wrodzonych predyspozycji;
2) wyposażenie dziecka w zasób wiadomości, umiejętności i sprawności, który jest
niezbędny do podjęcia nauki w Szkole, także w okresie kształcenia na odległość;
3) kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za własne postępowanie i
zachowanie;
4) kształtowanie poczucia tożsamości ze społecznie akceptowalnymi wzorami i
normami postępowania;
5) wspomaganie wychowawczej i opiekuńczej roli rodziny, w ścisłym z nią
współdziałaniu w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
2. Do zadań oddziału przedszkolnego należy, w szczególności:
1) zapewnienie dzieciom pełnego umysłowego, moralno – emocjonalnego i fizycznego
w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami, w warunkach poszanowania ich
godności osobistej;
2) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w oddziale
przedszkolnym;
3) organizowanie dzieciom pracy zgodnie z zasadami higieny pracy, nauki i
wypoczynku oraz prawidłowościami psychologii rozwojowej dzieci, także w okresie
kształcenia na odległość;
4) dostosowywanie treści, metod i form pracy dydaktycznej, wychowawczej i
opiekuńczej do możliwości psychofizycznych dzieci oraz indywidualizacja pracy,
także w okresie kształcenia na odległość;
5) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, wykorzystując jego własną
inicjatywę;
6) diagnozowanie rozwoju dziecka;
7) udzielanie w razie potrzeby pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
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8) kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;
9) organizowanie pomocy materialnej w sytuacjach tego wymagających.
§ 99.
1. Do zadań oddziału przedszkolnego należy ponadto:
1) organizowanie zajęć korekcyjnych, kompensacyjnych, profilaktycznych (w miarę potrzeb
i możliwości szkoły);
2) umożliwienie dzieciom uczestniczenia w działaniach pozwalających poznać otaczający
świat poprzez stawianie zadań dostosowanych do rzeczywistych potrzeb, możliwości i
zainteresowań dzieci, także w okresie kształcenia na odległość;
3) organizowanie sytuacji edukacyjnych, które będą sprzyjały nawiązywaniu przez dzieci
różnorodnych kontaktów społecznych i wchodzeniu w różnorodne interakcje osobowe, a
także, które będą umożliwiały im wyrażanie własnych emocji, myśli i wiedzy różnorodnej
twórczości własnej, werbalnej, plastycznej, ruchowej i muzycznej;
4) ukazywanie dzieciom piękna języka polskiego oraz bogactwa kultury i tradycji
narodowych i regionalnych, także w okresie kształcenia na odległość;
5) tworzenie warunków umożliwiających dziecku osiągnięcie „gotowości szkolnej” w
atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.
2. W oddziale przedszkolnym realizuje się cele i zadania pracując z całą grupą, zespołowo lub
indywidualnie, realizując treści z podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
stosując zróżnicowane metody i formy pracy.
3. W oddziale przedszkolnym:
1) wzmacnia się u dzieci poczucie własnej wartości;
2) szanuje się wszystkie dzieci niezależnie od pochodzenia, wyznania, zdolności czy
ułomności;
3) organizuje się i udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej zgodnie z odrębnymi
przepisami
zapewnia się właściwie zorganizowany proces wychowawczo – dydaktyczny.
Rozdział 3
Nauczyciel oddziału przedszkolnego, dzieci i ich rodzice / prawni opiekunowie
§ 100.
1. Dyrektor powierza oddział przedszkolny opiece jednego nauczyciela.
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2. Nauczyciel opiekuje się danym oddziałem przedszkolnym przez cały okres uczęszczania
dzieci do oddziału w celu zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i
dydaktycznej.
3. Nauczyciel oddziału przedszkolnego:
1) współpracuje z rodzicami / prawnymi opiekunami w sprawach wychowania i nauczania;
2) zapoznaje rodziców z podstawą programowa wychowania przedszkolnego;
3) informuje rodziców / prawnych opiekunów o realizowanych zadaniach wynikających z
programu wychowania przedszkolnego i planów pracy;
4) udziela rzetelnych informacji o postępach, rozwoju i zachowaniu dzieci;
5) ustala wspólnie z rodzicami / prawnymi opiekunami wspólne kierunki działań
wspomagających rozwój i wychowanie;
6) udostępnia rodzicom / prawnym opiekunom prace dzieci;
7) wydaje rodzicom / prawnym opiekunom kartę gotowości dziecka do podjęcia nauki
szkolnej w szkole odstawowej.
4. Do zadań nauczyciela oddziału przedszkolnego, także w okresie kształcenia na odległość
należy także:
1) stwarzanie warunków, w których dziecko będzie aktywne we wszystkich sferach
rozwoju: społecznej, emocjonalnej, ruchowej i umysłowej;
2) stosowanie zasad indywidualizacji pracy, uwzględniając możliwości potrzeby dzieci;
3) prowadzenie obserwacji pedagogicznej zakończonej analizą i oceną gotowości dziecka
do podjęcia nauki w szkole podstawowej;
4) dokumentowanie indywidualnego rozwoju dziecka we wszystkich sferach aktywności;
5) prowadzenie i dokumentowanie pracy ukierunkowanej na indywidualne potrzeby
rozwojowe i edukacyjne, w tym działania wspomagające wobec dzieci wymagających
dodatkowego wsparcia pedagogicznego;
6) udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy,
wychowawca planuje i koordynuje przebieg tej pomocy;
7) współpraca ze specjalistami i innymi osobami świadczącymi pomoc psychologiczno –
pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną.
§ 101.
1. Dziecko w oddziale przedszkolnym ma prawo do:
1) podmiotowego i życzliwego traktowania;
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2) akceptacji;
3) własnego tempa rozwoju;
4) kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi;
5) zabawy i wyboru towarzysza zabaw.
2. Dziecko w oddziale przedszkolnym ma obowiązek:
1) podporządkowania się obowiązującym w oddziale umowom i zasadom współżycia
społecznego;
2) przestrzegania zasad higieny osobistej;
3) szanowania rówieśników i wytworów ich pracy.
§ 102.
1. Rodzice / prawni opiekunowie mają prawo do:
1) wnioskowania o spełnianie obowiązku rocznego przygotowania poza oddziałem
przedszkolnym;
2) znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego
realizowanego w danym oddziale, z którymi zapoznawani sa podczas pierwszego
spotkania z wychowawcą;
3) rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowań i rozwoju;
4) podejmowania inicjatywy udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej ich
dziecku;
5) informacji o formach, sposobach i okresie udzielania pomocy pedagogicznej oraz
wymiarze godzin, w których poszczególne formy pomocy będą realizowane;
6) wnioskowanie do Dyrektora o zmniejszenie tygodniowego wymiaru godzin zajęć
indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego ze względu
na stan zdrowia dziecka;
7) wnioskowanie do Dyrektora o zaprzestanie organizacji indywidualnego obowiązkowego
rocznego przygotowania przedszkolnego – na podstawie zaświadczenia lekarskiego
stwierdzającego, że stan zdrowia umożliwia dziecku uczęszczanie do oddziału
przedszkolnego.
2. Obowiązkiem rodziców / prawnych opiekunów jest:
1) zgłoszenie dziecka 6 – letniego do oddziału przedszkolnego w związku z realizacją
obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;
2) zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia;
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3) zapewnienie dziecku warunków nauki określonych w zezwoleniu, w przypadku dziecka
realizującego obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne poza oddziałem
przedszkolnym;
4) zapewnienie bezpieczeństwa dziecku w drodze do oddziału przedszkolnego i w drodze
powrotnej;
5) udzielenie pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego
bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie;
6) regularne kontaktowanie się z wychowawcą w celu wspierania wszechstronnego
rozwoju dziecka i ujednolicenia oddziaływań wychowawczych;
7) udział w spotkaniach zespołowych rodziców oddziału zgodnie z ustalonym
harmonogramem;
§ 103.
1. Dziecko do oddziału przedszkolnego przyprowadzają rodzice / prawni opiekunowie lub
osoby przez nich upoważnione.
2. Dziecko z oddziału przedszkolnego odbierają rodzice / prawni opiekunowie lub osoby przez
nich upoważnione.
3. Upoważnienie powinno być złożone u wychowawcy i powinno wskazywać podstawowe dane
osoby upoważnionej.
4. Szkoła ma prawo odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy istnieje podejrzenie, że stan
psychofizyczny osoby zamierzającej je odebrać nie jest w stanie zapewnić dziecku
bezpieczeństwa (np. upojenie alkoholowe).
5. Postępowanie w takich przypadkach określają odrębne przepisy.
6. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy oddziału
przedszkolnego, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie o zaistniałym fakcie
rodziców. W sytuacji, gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można nawiązać
kontaktu, nauczyciel powiadamia Dyrekcję i opiekuje się dzieckiem do momentu
rozwiązania sprawy.

§ 104.
We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Dziale VIII obowiązują pozostałe zapisy niniejszego
Statut.

75

D Z I A Ł IX KLASY DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM
Rozdział 1
Ogólne zasady funkcjonowania klas gimnazjalnych
§ 105. (uchylony)

Rozdział 2
Praca wychowawczo – dydaktyczna w klasach dotychczasowego gimnazjum
§ 106. (uchylony)
§ 107. (uchylony)
§ 108.(uchylony)
§ 109. (uchylony)
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D Z I A Ł X POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 110.
1. Szkoła posiada sztandar, który uczestniczy w najważniejszych uroczystościach w szkole
i poza nią, podczas reprezentowania szkoły.
2. Poczet sztandarowy stanowią uczniowie wyróżniający się postawą i w nauce. Udział
uczniów w poczcie jest dobrowolny.
3. Ceremoniał szkolny regulują odrębne przepisy.

§ 111.
1. Szkoła współpracuje z Związkiem Harcerstwa Polskiego, Polskim Czerwonym Krzyżem,
OSP Skarszewie i Borkowie, Radami Sołeckimi, Parafią w Dębem oraz lokalnymi zakładami
pracy.
2. Na zasadach określonych w art. 86 Ustawy w Szkole mogą działać stowarzyszenia i
organizacje, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych.
3. Zasady funkcjonowania w Szkole związków zawodowych regulują odrębne przepisy.
§ 112.
1. Szkoła jest jednostką budżetową.
2. W Szkole mogą być tworzone środki specjalne.
3. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Szkoły regulują odrębne przepisy.
§ 113.
1. Szkoła używa pieczęci i stempli zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Szkoła posiada pieczęć urzędową.
3. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w odrębnych
przepisach.
§ 114.
1. 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.
2. Zasady gospodarki finansowej Szkoły określają odrębne przepisy.
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§ 115.
1. Dokonywanie zmian w Statucie odbywa się na podstawie zmian i nowelizacji aktów
prawnych dotyczących oświaty i dokonywany jest przez zespół do spraw nowelizacji
statutu, powołany przez Dyrektora Szkoły. Statut nowelizowany jest uchwałą Rady
Pedagogicznej, a Dyrektor zobowiązany jest do wprowadzenia tekstu jednolitego.
2. Zasady postępowania w sprawie uchylenia Statutu lub niektórych jego postanowień określa
Ustawa.
§ 116.
Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem wszystkim członkom społeczności
szkolnej.
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