STATUT
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO
W KALISZU POMORSKIM
Ustalony na postawie:
1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 r. poz. 59).
2. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 1943
z późn. zm.).
3. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz.
U. 2017 r. poz. 60).
4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie
szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. 2017 r.
poz. 649).
5. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych
(Dz. U. 2017 r., poz. 1534).
6. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej
kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla
branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej
do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. 2017 r. poz. 356).
7. Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.

z 2020 r. poz. 493 ze zm.).
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DZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.1. Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kaliszu
Pomorskim.
2. Siedziba szkoły: ulica Błonie Kaszubskie 2, 78-540 Kalisz Pomorski.
Zajęcia szkolne odbywają się w budynku przy ul. Błonie Kaszubskie 2 i przy ul. Toruńskiej 9
i Toruńska 9 A.
3. Szkoła używa pieczęci o następującej treści: Szkoła Podstawowa im. Kornela
Makuszyńskiego ul. Błonie Kaszubskie 2 78-540 Kalisz Pomorski.
4. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Kalisz Pomorski, ul. Wolności 25.
5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Zachodniopomorski Kurator Oświaty.
§ 2. 1. Ilekroć w statucie jest mowa o:
1) szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego
w Kaliszu Pomorskim;
2) statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej im. Kornela
Makuszyńskiego w Kaliszu Pomorskim;
3) nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego szkoły;
4) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby
sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
5) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Kalisz Pomorski;
6) ustawie Prawo oświatowe – należy przez to rozumieć ustawę z 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59 i 949);
7) ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz.1943 z późn. zm.).
§ 3.1. Cykl kształcenia w Szkole Podstawowej trwa osiem lat.
2. Szkoła jest szkołą publiczną, która:
1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania;
2) przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
4) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia
ogólnego;
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5) realizuje ramowy plan nauczania;
6) realizuje określone odrębnymi przepisami zasady oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminu.
§ 4. 1. Szkoła jest jednostką budżetową, a zasady gospodarki finansowej określają odrębne
przepisy.
2. W Szkole mogą być tworzone środki specjalne.
§ 5. Uchylono
DZIAŁ II
ROZDZIAŁ 1
CELE I ZADANIA SZKOŁY
§ 6. 1. Kształcenie ogólne w Szkole ma na celu:
1) wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności,
altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania
i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia
(rodzina, przyjaciele);
2) formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności
innych osób;
3) rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;
4) rozwijanie

umiejętności

krytycznego

i

logicznego

myślenia,

rozumowania,

argumentowania i wnioskowania;
5) ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;
6) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;
7) wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich
umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć
świat;
8) wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej
edukacji;
9) wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie
i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej;
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10) kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu
społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość;
11) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na
umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy.
12) kształtowanie szacunku dla naczelnych wartości takich jak prawda, sprawiedliwość,
dobro i piękno.
3. Szkoła umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wszechstronnego
rozwoju ucznia poprzez:
1) naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się oraz pisania i czytania ze
zrozumieniem;
2) poznanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie
umożliwiającym kontynuację nauki w kolejnym etapie kształcenia;
3) dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazanych
treści;
4) rozwijanie zdolności

dostrzegania

różnego

rodzaju

związków i

zależności

przyczynowo – skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych;
5) rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego, traktowanie wiadomości
przedmiotowych stanowiących wartość poznawczą samą w sobie w sposób integralny,
prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie;
6) poznanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego;
7) poznanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury
europejskiej;
8) systematyczne diagnozowanie osiągnięć uczniów.
4. W ramach kształcenia ogólnego Szkoła realizuje w szczególności następujące cele
nakierowane na rozwijanie umiejętności:
1) sprawnego komunikowania się w języku polskim oraz w językach obcych
nowożytnych;
2) sprawnego wykorzystywania narzędzi matematyki w życiu codziennym, a także
kształcenie myślenia matematycznego;
3) poszukiwania, porządkowania, krytycznej analizy oraz wykorzystywania informacji
z różnych źródeł;
4) kreatywnego rozwiązywania problemów z różnych dziedzin ze świadomym
wykorzystaniem metod i narzędzi wywodzących się z informatyki, w tym
programowania;
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5) rozwiązywania problemów, również z wykorzystaniem technik mediacyjnych;
6) pracy w zespole i społecznej aktywności;
7) aktywnego udział w życiu kulturalnym szkoły, środowiska lokalnego oraz kraju.
5. Zadania Szkoły w procesie kształcenia ogólnego obejmują również:
1) kształtowanie – w ramach każdych zajęć edukacyjnych – kompetencji językowych
uczniów oraz dbałość o wyposażenie uczniów w wiadomości i umiejętności
umożliwiające komunikowanie się w języku polskim w sposób poprawny
i zrozumiały;
2) wprowadzenie uczniów w świat literatury, ugruntowanie ich zainteresowań
czytelniczych oraz wyposażenie w kompetencje czytelnicze potrzebne do krytycznego
odbioru

utworów

uwzględnieniem

literackich
czytania

i

jako

innych

tekstów

umiejętności

kultury,

rozumienia,

ze

szczególnym

wykorzystywania

i refleksyjnego przetwarzania tekstów, w tym tekstów kultury;
3) tworzenie uczniom warunków do nabywania wiedzy i umiejętności potrzebnych do
rozwiązywania problemów z wykorzystaniem metod i technik wywodzących się
z informatyki, w tym logicznego i algorytmicznego myślenia, programowania,
posługiwania się aplikacjami komputerowymi, wyszukiwania i wykorzystywania
informacji z różnych źródeł, posługiwania się komputerem i podstawowymi
urządzeniami cyfrowymi oraz stosowania tych umiejętności na zajęciach z różnych
przedmiotów m.in. do pracy nad tekstem, wykonywania obliczeń, przetwarzania
informacji i jej prezentacji w różnych postaciach;
4) przygotowanie uczniów do dokonywania świadomych i odpowiedzialnych wyborów
w trakcie korzystania z zasobów dostępnych w Internecie, krytycznej analizy
informacji, bezpiecznego poruszania się w przestrzeni cyfrowej, w tym nawiązywania
i utrzymywania opartych na wzajemnym szacunku relacji z innymi użytkownikami
sieci;
5) podejmowanie przez Szkołę i poszczególnych nauczycieli działań mających na celu
zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego
potrzeb i możliwości z zastrzeżeniem, że uczniom z niepełnosprawnościami, w tym
uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, nauczanie
dostosowuje się do ich możliwości psychofizycznych oraz tempa uczenia się;
6) kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów, w tym wdrożenie ich do zachowań
higienicznych, bezpiecznych dla zdrowia własnego i innych osób, a ponadto
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ugruntowanie wiedzy z zakresu prawidłowego odżywiania się, korzyści płynących
z aktywności fizycznej, a także stosowania profilaktyki;
7) rozwijanie postaw obywatelskich, patriotycznych i społecznych uczniów;
8) wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji
narodowych, przygotowanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz
środowiska szkolnego i lokalnego, w tym do angażowania się w wolontariat;
9) dbałość o wychowanie dzieci i młodzieży w duchu akceptacji i szacunku dla drugiego
człowieka i kształtowanie postawy szacunku dla środowiska przyrodniczego, w tym
upowszechnia wiedzę o zasadach zrównoważonego rozwoju, a także motywowanie do
działań na rzecz ochrony środowiska oraz rozwijania zainteresowania ekologią;
10) przygotowanie uczniów do wyboru kierunku kształcenia i zawodu;
11) nabywanie kompetencji społecznych takich jak komunikacja i współpraca w grupie,
w tym w środowiskach wirtualnych, udział w projektach zespołowych lub
indywidualnych oraz organizacja i zarządzanie projektami, przy czym zadania te
Szkoła realizuje również z zastosowaniem metody projektu (może on obejmować
swoim zakresem jeden lub więcej przedmiotów, mogą mieć charakter indywidualny
zespołowy z wykorzystaniem technologii informacyjno – komunikacyjnych);
12) w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły,

związanym z zagrożeniem

epidemiologicznym, nauka jest realizowana na odległość. Wypracowany przez szkołę
sposób podany jest do ogólnej wiadomości nauczycieli, uczniów i rodziców;
13) szczegółowe warunki, tryb, zadania organizowania kształcenia na odległość określają
odrębne przepisy, które określa Regulamin kształcenia na odległość w Szkole
Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kaliszu Pomorskim.
§ 7. 1. Szkoła stwarza uczniom warunki do nabywania umiejętności w zakresie:
1) planowania, organizowania i oceniania własnego uczenia się;
2) przyjmowania coraz większej odpowiedzialności za własną naukę;
3) skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach;
4) prezentacji własnego punktu widzenia i brania pod uwagę poglądu innych ludzi;
5) poprawnego posługiwania się językiem polskim;
6) przygotowania do publicznych wystąpień;
7) efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie;
8) budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji;
9) skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm;
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10) rozwiązywania problemów w twórczy sposób;
11) poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz
efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;
12) rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań;
13) odnoszenia do praktyki zdobywanej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń
i nawyków;
14) przyswajania metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów
społecznych.
ROZDZIAŁ 2
REALIZACJA ZADAŃ WYCHOWAWCZYCH I PROFILAKTYCZNYCH
§ 8. 1. Szkoła uczestniczy w kształtowaniu postaw uczniów poprzez działania
wychowawcze, profilaktyczne i prozdrowotne, w szczególności:
1) kształtowanie szacunku do tradycji i historii własnej rodziny na tle historii i tradycji
regionu oraz kraju;
2) wspomaganie wychowawczej roli rodziny oraz realizowanie procesu wychowawczego
rozumianego jako wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze
fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej oraz wzmacnianie
i uzupełnianie przez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży;
3) upowszechnienie wśród uczniów wiedzy i umiejętności niezbędnych do aktywnego
uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej;
4) upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o zasadach zrównoważonego rozwoju oraz
kształtowanie postaw sprzyjających jego wdrażaniu w skali lokalnej, krajowej
i globalnej;
5) rozwijanie poczucia odpowiedzialności za swoje działania;
6) wprowadzanie uczniów w świat praw i obowiązków obywatelskich;
7) kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału
w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu
społecznym;
8) systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów;
9) współpracę z instytucjami i osobami odpowiedzialnymi za ład i bezpieczeństwo;
10) rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów;
11) działania opiekuńcze wychowawcy klasy;
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12) działania pedagoga i psychologa szkolnego;
13) współpracę z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.
2. Szkoła w zakresie wychowania i profilaktyki realizuje cele i zadania szczegółowo
określone w Programie Wychowawczo – Profilaktycznym.
Program Wychowawczo-Profilaktyczny stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.
3. Zadania wychowawczo-profilaktyczne realizuje się poprzez:
1) zapewnienie wszechstronnego rozwoju osobowego – w wymiarze intelektualnym,
psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym;
2) rozwijanie dociekliwości poznawczej ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy,
sprawiedliwości, dobra i piękna w świecie;
3) rozwijanie samodzielności w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym
i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem innych oraz
odpowiedzialność za siebie z odpowiedzialnością za innych;
4) pomaganie na drodze rzetelnej pracy w poszukiwaniu, odkrywaniu i dążeniu
do osiągnięcia życiowych wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca
w świecie;
5) uczenie szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz
przygotowanie do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu
przekazu kulturowego i kształtowanie postaw patriotycznych;
6) przygotowanie do dokonywania właściwych wyborów moralnych i hierarchizacji
wartości oraz doskonalenia się;
7) kształtowanie postaw dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich
poglądów;
8) zapobieganie różnorodnym przejawom niewłaściwych zachowań, postaw, a także
patologiom społecznym i propagowanie zdrowego stylu życia;
9) realizację tematyki profilaktycznej i prozdrowotnej na godzinach wychowawczych
oraz w ramach innych zajęć edukacyjnych, również we współpracy ze specjalistami;
10) prowadzenie

edukacji

dostarczającej

rzetelnych

informacji

o

zjawiskach

patologicznych;
11) zdobywanie podstawowych umiejętności porozumiewania się w grupie rówieśniczej;
12) rozwijanie postaw asertywnych wśród uczniów;
13) kształcenie

umiejętności

radzenia

sobie

w

trudnych

sytuacjach

szkolnych

i pozaszkolnych;
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14) nabywanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach narażenia na różnego rodzaju
nałogi;
15) ukazywanie negatywnego wpływu alkoholu, nikotyny, leków, narkotyków i innych
środków odurzających na organizm;
16) budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby;
17) rozwijanie aktywności i kreatywności w zakresie form spędzania czasu wolnego;
18) podwyższanie poczucia własnej wartości;
19) umożliwienie wczesnego rozpoznania i diagnozowania zagrożeń oraz wypracowanie
efektywnych sposobów radzenia sobie z czynnikami ryzyka.
ROZDZIAŁ 3
SPOSOBY I FORMY ZAPEWNIENIA UCZNIOM BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE
ZAJĘĆ ORGANIZOWANYCH PRZEZ SZKOŁĘ
§ 9. 1. Dyrektor szkoły, nauczyciele i pracownicy Szkoły są odpowiedzialni za
bezpieczeństwo

i zdrowie uczniów w czasie ich pobytu w Szkole oraz zajęć poza Szkołą,

organizowanych przez nią.
2. Ustala się następujące zasady sprawowania opieki nad uczniami przebywającymi
w Szkole oraz podczas zajęć obowiązkowych i dodatkowych:
1) za bezpieczeństwo podczas zajęć lekcyjnych, dodatkowych, nadobowiązkowych,
zawodów sportowych, dyskotek, itp. odpowiada nauczyciel prowadzący te zajęcia lub
wychowawca;
2) nauczyciele są zobowiązani rozpoczynać każde zajęcia od sprawdzenia listy obecności
i odnotowania nieobecności ucznia, a następnie systematycznie kontrolować stan
obecności uczniów na każdych zajęciach i natychmiast dokumentować spóźnienia
oraz nieobecności na zajęciach;
3) stałym obowiązkiem nauczycieli jest uświadamianie uczniom zagrożeń oraz
wskazywanie sposobów przeciwdziałania zagrożeniom;
4) nauczyciele stale sprawdzają warunki bezpieczeństwa w miejscach, gdzie prowadzone
są zajęcia, a dostrzeżone zagrożenia są zobowiązani usunąć w miarę możliwości
samodzielnie albo natychmiast zgłosić Dyrektorowi Szkoły;
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5) opuszczenie miejsca pracy przez nauczyciela, w tym wyjście w trakcie zajęć, jest
możliwe pod warunkiem, że dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad uczniami
przejmie inny pracownik szkoły;
6) nauczyciel nie może wyprosić lub zezwolić uczniowi na opuszczenie klasy, jeżeli nie
jest w stanie zapewnić mu odpowiedniej opieki;
7) w czasie zajęć i przerw międzylekcyjnych uczniowie nie mogą przebywać
w pomieszczeniach dydaktycznych bez nadzoru nauczyciela;
8) w czasie imprez szkolnych odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów ponosi
wychowawca klasy lub zastępujący go nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora
Szkoły;
9) w razie konieczności udzielenia pomocy przedmedycznej, nauczyciel i każdy inny
pracownik Szkoły, jest zobowiązany udzielić pierwszej pomocy, powiadomić
Dyrektora, rodziców, a w razie potrzeby wezwać pogotowie ratunkowe (każdy
wypadek należy odnotować w „zeszycie wypadków”, znajdującym się w sekretariacie
Szkoły);
10) nauczyciele nie mogą podawać dzieciom żadnych leków;
11) nauczyciele wychowania fizycznego zobowiązani są do zapoznania się z informacjami
dotyczącymi stanu zdrowia ucznia przekazaną przez rodzica;
12) uczeń może być zwolniony z zajęć lekcyjnych na skutek nieobecności nauczyciela, po
wcześniejszym poinformowaniu o tym fakcie rodziców/prawnych opiekunów za
pośrednictwem wpisu w dzienniku Librus. Informacja taka powinna zostać przekazana
dzień wcześniej.
4. Procedurę postępowania w przypadkach nagłych zachorowań, wypadków oraz zaistnienia
konieczności udzielenia pierwszej pomocy określa Dyrektor Szkoły.
5. Dzieci, których rodzice nie mogą zapewnić opieki po zakończeniu zajęć, mogą uczęszczać
na zajęcia do świetlicy szkolnej. Za bezpieczeństwo dzieci w świetlicy odpowiadają
wychowawcy świetlicy.
6. Za bezpieczeństwo dzieci przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych i w czasie przerw
odpowiada nauczyciel dyżurny zgodnie z harmonogramem i regulaminem dyżurów.
7. Dyżur przed lekcjami rozpoczyna się o godz. 7.55.
8. Nauczyciela mającego dyżur, nieobecnego w szkole, zastępuje nauczyciel zgodnie z księgą
zastępstw.
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9. W pierwszym dniu zajęć w danym roku szkolnym wychowawca zapoznaje uczniów
z bezpiecznym zachowaniem w szkole i poza nią. O zasadach tych należy przypominać
podczas całego roku, zwłaszcza przy okazji wycieczek, ferii itd.
10.W każdej pracowni (komputerowej, fizyczno-chemicznej, technicznej i językowej)
w widocznym miejscu, znajduje się ustalony przez Dyrektora Szkoły regulamin bezpiecznego
zachowania i postępowania, z którym zapoznaje się uczniów na pierwszych zajęciach
w danym roku szkolnym.
11. Przed salą lub w miejscach wyznaczonych do uprawiania ćwiczeń fizycznych, gier
i zabaw umieszcza się tablice informacyjne określające zasady bezpiecznego użytkowania.
12. Wyjścia poza Szkołę, wyjazdy na wycieczki odbywają się zgodnie z odrębnymi
przepisami oraz z regulaminem.
13. Uczeń, który z różnych przyczyn nie bierze udziału w wycieczce, uczestniczy w lekcjach
w klasie wskazanej przez wychowawcę lub dyrektora.
14. Uczeń może być zwolniony z zajęć szkolnych wyłącznie na pisemną prośbę rodzica.
15. Uczeń, który zachorował, może udać się do domu wyłącznie pod opieką rodziców lub
wskazanych przez rodziców opiekunów.
16. Uczniowie klas I – III po skończonych zajęciach lekcyjnych odbierane są z klas przez
pomoc nauczyciela i odprowadzane na przystanek autobusowy lub do świetlicy szkolnej.
Uczniowie przebywający w świetlicy, odprowadzane są na przystanek autobusowy zgodnie z
rozkładem jazdy przez pomoc nauczyciela lub osobiście odbierane przez rodzica/prawnego
opiekuna.
17. Pokoje nauczycielskie, sekretariaty szkoły oraz pokoje nauczycieli wychowania
fizycznego wyposaża się w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej
pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy.
18. W zakresie zadań związanych z zapewnieniem uczniom bezpieczeństwa w czasie zajęć
organizowanych przez szkołę, nauczyciel lub inny pracownik szkoły zobowiązany jest
ponadto:
1) natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów
stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów;
2) niezwłocznie zawiadomić Dyrektora o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach
noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia
uczniów.
19. W Szkole obowiązuje opracowany przez Dyrektora Szkoły regulamin pełnienia dyżurów
nauczycielskich podczas przerw.
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Regulamin dyżurów stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Statutu.
20. Ustala się następujące zasady pobytu w Szkole osób niebędących uczniami bądź
pracownikami Szkoły:
1) każdy, kto nie jest aktualnie uczniem bądź pracownikiem szkoły, a wchodzi na jej

teren,

jest osobą obcą w rozumieniu przepisów o zasadach bezpieczeństwa uczniów w Szkole;
2) osoba obca jest zobowiązana przy wejściu do Szkoły zgłosić przebywającemu tam
pracownikowi obsługi, z kim chce się spotkać poprzez podanie swojego imienia
i nazwiska oraz wskazanie pracownika Szkoły, do którego się udaje;
3) każdy pracownik Szkoły ma prawo żądać okazania dokumentu tożsamości przez osobę
obcą;
4) rodzice i osoby obce nie mogą wchodzić na teren Szkoły bez uzasadnionego ważnego
powodu;
5) rodzice, którzy przyprowadzają dziecko do Szkoły i odbierają je po zajęciach, nie wchodzą
do budynku, tylko oczekują na zewnątrz lub w szatni;
6) w pierwszym miesiącu nowego roku szkolnego rodzice uczniów klas pierwszych mogą
przebywać w budynku szkolnym w celu doprowadzenia dziecka do sali lekcyjnej, a po
zakończonych zajęciach oczekiwać na dziecko w szatni. Jest to okres adaptacyjny, po tym
okresie obowiązuje punkt 7;
7) przed rozpoczęciem zajęć lub po ich zakończeniu rodzic może wejść do świetlicy szkolnej
w celu doprowadzenia dziecka lub odebrania dziecka oczekującego tam po skończonych
lekcjach;
8) rodzic nie może zaglądać do sal lekcyjnych podczas trwania zajęć, prosić
o przeprowadzenie rozmowy z nauczycielem podczas trwania lekcji, czy innych zajęć oraz
w czasie przerw, gdy nauczyciel pełni dyżur na korytarzu;
9) rodzicom nie wolno wchodzić do stołówki szkolnej;
10) rozmowy rodziców z nauczycielem lub wychowawcą mogą odbywać się podczas przerw
międzylekcyjnych, gdy nauczyciel nie pełni dyżuru lub w czasie uzgodnionym
z nauczycielem;
11) nauczyciel i każdy pracownik szkoły niezwłocznie zawiadamia dyrektora szkoły lub
wicedyrektora w przypadku stwierdzenia, iż uczeń lub inna osoba przebywająca na terenie
szkoły jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;
12) uczniowie i dorośli pozostawiający rowery przy budynku szkoły zobowiązani są do ich
zabezpieczenia przed kradzieżą.
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ROZDZIAŁ 4
POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA
§ 10. 1. W Szkole pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej
pracy z uczniem oraz poprzez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także
w formie:
1) zajęć rozwijających uzdolnienia;
2) zajęć rozwijających umiejętność uczenia się;
3) zajęć specjalistycznych: korekcyjno

–

kompensacyjnych, logopedycznych,

rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne oraz innych zajęć o charakterze
terapeutycznym, w tym zajęć z integracji sensorycznej;
4) zajęć dydaktyczno – wyrównawczych;
5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu – jako zajęć
uzupełniających działania szkoły w zakresie doradztwa zawodowego;
6) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;
7) porad i konsultacji;
8) warsztatów.
2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych
oraz prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy z możliwością
realizowania indywidualnych programów nauczania.

Liczba uczestników zajęć

wynosi do 8.
3. Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się organizuje się dla uczniów w celu
podnoszenia efektywności uczenia się.
4. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami
i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba
uczestników zajęć wynosi do 5.
5. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z deficytami kompetencji
i zaburzeniami sprawności językowych. Liczba uczestników zajęć wynosi do 4.
6. Zajęcia rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne organizuje się dla
uczniów

przejawiających

trudności

w

funkcjonowaniu

społecznym.

Liczba

uczestników zajęć nie może przekraczać 10, ale w przypadkach uzasadnionych
potrzebami uczniów, liczba uczestników może przekroczyć 10.
7. Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z zaburzeniami
i odchyleniami rozwojowymi, mających problemy w funkcjonowaniu w Szkole oraz
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z aktywnym uczestniczeniem w życiu Szkoły. Liczba uczestników zajęć wynosi
do 10.
8. Jest

możliwe

objęcie

ucznia

zindywidualizowaną

ścieżką

kształcenia.

Zindywidualizowaną ścieżkę organizuje się dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do
Szkoły, ale ze względu na stan zdrowia, nie mogą realizować wszystkich zajęć
edukacyjnych wspólnie z oddziałem i wymagają dostosowania organizacji
i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych. Zasady organizacji
zindywidualizowanej ścieżki określają przepisy rozporządzenia w sprawie pomocy
psychologiczno – pedagogicznej.
9. Zajęcia dydaktyczno

–

wyrównawcze organizuje się je dla uczniów mających

trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych
wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu
edukacyjnego. Liczba uczestników zajęć wynosi do 8.
10. Godzina zajęć, o których mowa w ust. 1 – 5 trwa 45 minut, przy czym dopuszcza się
prowadzenie tych zajęć w czasie dłuższym lub krótszym niż 45 minut, z zachowaniem
ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć, jeżeli jest to
uzasadnione potrzebami ucznia.
11. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się, zajęcia
dydaktyczno – wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele
i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć. Zajęcia te
prowadzi się przy wykorzystaniu aktywizujących metod pracy.
12. Porady, konsultacje i warsztaty prowadzą nauczyciele i specjaliści.
13. W przypadku stwierdzenia, że konieczne jest objęcie ucznia pomocą psychologiczno –
pedagogiczną w formach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 – 6 Dyrektor Szkoły ustala
formy tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne
formy będą realizowane. Przy ustalaniu wymiaru poszczególnych form pomocy
uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form pomocy
psychologiczno – pedagogicznej biorąc pod uwagę ogólną liczbę godzin określonych
w arkuszu organizacyjnym Szkoły na realizację zajęć z zakresu pomocy
psychologiczno – pedagogicznej oraz zajęć wspomagających proces kształcenia.
ROZDZIAŁ 5
FORMY POMOCY UCZNIOM
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§ 11. 1. Szkoła organizuje różne formy pomocy i opieki uczniom, którym z przyczyn
rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym również
pomoc materialna, takie jak:
1) wypożyczenie podręczników dostępnych w bibliotece szkolnej;
2) konsultacje dla uczniów;
3) bezpłatne zajęcia dodatkowe;
4) wsparcie rzeczowe dla ucznia w szczególnie trudnych sytuacjach losowych;
5) zapewnienie możliwości przebywania uczniom niepełnosprawnym ruchowo w gronie
rówieśników.
2. Szkoła współpracuje z:
1) poradnią psychologiczną – pedagogiczną w zakresie:
a) doradztwa i wspierania uczniów,
b) diagnozowania potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów,
c) terapii zaburzeń rozwojowych i dysfunkcyjnych,
2) policją w zakresie:
a) bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
b) profilaktyki uzależnień, demoralizacji oraz innych przejawów patologii społecznej,
c) działalności prewencyjnej i interwencyjnej,
3) Miejsko- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim, w zakresie
dożywiania uczniów i wspomagania materialnego rodzin uczniów znajdujących się
w trudnej sytuacji finansowo – materialnej,
4) właściwą Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kaliszu
Pomorskim w zakresie profilaktyki zdrowia oraz pomocy dzieciom z rodzin
z problemem alkoholowym.
5) Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kaliszu Pomorskim w zakresie działań
charytatywnych, udziału w imprezach kulturalno-oświatowych oraz artystycznych.
3. Szkoła otacza opieką uczniów z zaburzeniami rozwojowymi. Wychowawca wraz
z pedagogiem:
1) współdziała z rodzicami, lekarzem i poradnią psychologiczno – pedagogiczną;
2) prowadzi obserwację dziecka i kieruje go na badania;
3) stosuje się do zaleceń uzyskanych od specjalistów;
4) otacza indywidualną opieką ucznia, zapewniając mu poczucie bezpieczeństwa
i własnej wartości w środowisku rówieśniczym.
4. Uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji rodzinnej (losowej) mogą otrzymać
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pomoc. W tym celu:
1) wychowawca przeprowadza rozpoznanie, ustalając formę potrzebnej pomocy;
2) przekazuje informację pedagogowi szkolnemu;
3) pedagog zwraca się do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu
Pomorskim o udzielenie pomocy finansowej lub rzeczowej.
ROZDZIAŁ 6
ORGANIZAJCA WSPÓŁDZIAŁANIA
Z PORADNIĄ PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNĄ
§ 12. 1. Szkoła współdziała z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi oraz innymi
poradniami specjalistycznymi, szczególnie w zakresie:
1) wspomagania wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności uczenia
się, nabywania i rozwijania umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania
konfliktów i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji
społecznej;
2) profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, udzielania pomocy
psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka;
3) terapii zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych;
4) wspomagania wychowawczej funkcji rodziny;
5) pomocy rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych
możliwości oraz mocnych stron uczniów;
6) udzielania pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym lub z dysfunkcjami
rozwojowymi oraz ich rodzicom;
7) udzielania pomocy młodzieży w rozwiązywaniu problemów okresu dorastania;
8) udzielania pomocy dzieciom i młodzieży z wybitnymi uzdolnieniami;
9) wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej oraz odroczenia
rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego;
10) dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do
indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności
w uczeniu się, uniemożliwiające sprostowanie tym wymaganiom;
11) innych obszarów, określonych w odrębnych przepisach.
2. Współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną ma celu m. in.:
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1) stały

i

systematyczny

kontakt

pracowników

pedagogicznych

Szkoły

z pracownikami poradni w celu prawidłowej realizacji swoich zadań
dydaktycznych i wychowawczych;
2) szkolenia pracowników pedagogicznych Szkoły prowadzone przez pracowników
poradni;
3) szkolenia rodziców organizowane przez Szkołę z udziałem specjalistów z poradni;
4) przygotowywanie przez nauczycieli informacji dotyczącej funkcjonowania ucznia
w środowisku szkolnym kierowanego do poradni na badania;
5) realizację przez nauczycieli zaleceń na podstawie orzeczeń i opinii pracowników
poradni dotyczących uczniów Szkoły;
6) pomoc specjalistów poradni w tworzeniu indywidualnych programów edukacyjno
– terapeutycznych oraz innych programów wspierających rozwój ucznia.
ROZDZIAŁ 7
ORGANIZACJA I FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA Z RODZICAMI
§ 13. 1. Szkoła współpracuje z rodzicami uczniów.
Szczegółowe zasady współpracy określa Plan współpracy z Rodzicami.
2. Współdziałanie szkoły z rodzicami w zakresie zasad i form nauczania, wychowania
i profilaktyki odbywa się na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa,
w tym w ustawie Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy, z poszanowaniem prawa rodziców do
wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, o ile nie naruszają one chronionej
prawem sfery dóbr osobistych innych członków społeczności szkolnej.
3.

Szkoła współdziała z

rodzicami

ucznia we wszystkich sferach działalności,

a w szczególności w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki oraz udzielania informacji
dotyczących zadań Szkoły i przepisów prawa oświatowego. Współdziałanie to jest
realizowane poprzez:
1) zapoznawanie rodziców z wewnątrzszkolnym i przedmiotowymi systemami oceniania
na pierwszych zebraniach w każdym roku szkolnym;
2) zapoznanie rodziców z podstawami programowymi i wymaganiami edukacyjnymi
oraz wymaganiami na egzaminie zewnętrznym;
3) udział rodziców w wycieczkach, biwakach, uroczystościach i imprezach szkolnych;
4) udział rodziców w opracowaniu, realizacji i ewaluacji programów Szkoły w zakresie
wychowania i profilaktyki;
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5) organizowanie warsztatów dla rodziców pod kątem radzenia sobie z problemami
wychowawczymi.
4. W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w Szkole odpowiedniej opieki, odżywiania
oraz metod opiekuńczo – wychowawczych, rodzic dziecka przekazuje Dyrektorowi Szkoły
uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju
psychofizycznym dziecka.
5. Podstawowe informacje o działaniu Szkoły, rodzice uzyskuję poprzez treści zamieszczane
na stronie internetowej Szkoły.
6. Rodzice mają prawo uzyskać szczegółowe bieżące informacje na temat dziecka, jego
zachowania, postępów i trudności w nauce poprzez kontakt z:
1) wychowawcą:
a) na zebraniach klasowych odbywających się wg planu ustalonego na początku
każdego roku szkolnego,
b) podczas konsultacji odbywających się wg ustalonego grafiku,
c) w uzgodnionym z rodzicami terminie na terenie Szkoły,
d) na ustne lub pisemne wezwanie w ustalonym terminie,
e) poprzez rozmowę telefoniczną – wyłącznie w sytuacji pilnej lub w nagłym
przypadku losowym,
f) podczas wizyty wychowawczej w domu rodzinnym.
2) nauczycielem prowadzącym dane zajęcia edukacyjne:
a) w uzgodnionym terminie na spotkaniach indywidualnych,
b) w terminie zebrań z wychowawcami klas,
c) podczas konsultacji odbywających się wg ustalonego grafiku,
3) pedagogiem szkolnym w celu rozwiązania konkretnego problemu lub uzyskania
doradztwa bądź w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
4) Dyrektorem Szkoły:
a) w przypadkach wykraczających poza kompetencje wychowawcy, nauczyciela
prowadzącego dane zajęcia edukacyjne, pedagoga,
b) w przypadku rozwiązywania kwestii spornych pomiędzy rodzicem a nauczycielem
lub wychowawcą.
7. Uczeń może być zwolniony z zajęć lekcyjnych:
1) na pisemną (zgodnie ze wzorem) lub osobistą prośbę rodziców/prawnych opiekunów.
Pisemne zwolnienie może się odbyć również za pośrednictwem wpisu w dzienniku
Librus skierowane do wychowawcy klasy, do której uczęszcza dany uczeń;
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2) w przypadku złego samopoczucia ucznia w czasie trwania zajęć, nauczyciel lub
wychowawca

klasy

niezwłocznie

powiadamia

o

tym

fakcie

telefonicznie

rodziców/prawnych opiekunów i wzywa ich do szkoły w celu odebrania dziecka.
Uczeń chory nie opuszcza samodzielnie szkoły, lecz czeka na zgłoszenie się po niego
rodzica lub innej upoważnionej na piśmie osoby.
8. Do obowiązków rodziców należy:
1) wspieranie procesu nauczania i wychowania;
2) systematyczny kontakt z wychowawcą klasy;
3) współdziałanie z organami szkoły w przeciwdziałaniu przemocy, uzależnieniom,
demoralizacją i innymi przejawami patologii społecznej;
4) systematyczne kontrolowanie zapisów wysyłanych przez nauczycieli poprzez dziennik
elektroniczny Librus dotyczących postępów w nauce i zachowaniu.
9. Rodzice mają prawo działać w strukturach Rady Rodziców w zakresie określonym przez
regulamin Rady Rodziców.
10. Zasady informowania rodziców o postępach w nauce i zachowaniu określają szczegółowo
Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania.
11. Informacje o uczniu przekazywane są wyłącznie rodzicom lub prawnym opiekunom.
W uzasadnionych wypadkach (wyjazd rodziców za granicę lub inne wypadki losowe), na
podstawie pisemnego upoważnienia informacje mogą być przekazywane wyłącznie osobom
upoważnionym. Rodzice muszą wcześniej powiadomić o takiej sytuacji wychowawcę ucznia
oraz dyrektora szkoły, a także przedłożyć pisemne upoważnienie do udzielania informacji
o uczniu.
12. W przypadku, gdy Sąd wydał orzeczenie dotyczący władzy rodzicielskiej rodzice są
zobowiązani przedłożyć w szkole stosowny dokument.
13. uchylono
14. Nie należy udzielać informacji o uczniu:
1) rodzicom pozbawionym władzy rodzicielskiej;
2) aktualnym partnerom rodziców nie będących rodzicami ucznia, chyba że
przysposobili (adoptowali) dziecko lub rodzic dziecka przedłożył pisemną zgodę
drugiego rodzica, aby udzielać partnerowi informacji o jego dziecku;
3) dziadkom, innym członkom rodziny, chyba że są opiekunami prawnymi
(legitymującymi się odpowiednim dokumentem);
4) przez telefon/e-mail.
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15. Na wniosku o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły muszą być złożone podpisy obojga
rodziców, nawet jeżeli żyją w rozłączeniu. Podpis nie obowiązuje jeżeli rodzic jest
pozbawiony władzy rodzicielskiej lub ma ograniczone prawa do dziecka.
16. Podmioty, którym należy udzielić informacji o uczniu na pisemny wniosek:
1) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna;
2) Sąd;
3) kurator sądowy
4) Policja;
5) Pomoc społeczna;
6) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
ROZDZIAŁ 8
INNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE SPOSOBÓW I FORM WYKONYWANIA
CELÓW I ZADAŃ SZKOŁY
§ 14. 1.Szkoła zapewnia optymalne warunki rozwoju uczniów poprzez:
1) zapewnienie odpowiedniej bazy dydaktycznej;
2) tworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów przez organizowanie
zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz kształtowanie aktywności społecznej
i umiejętności spędzenia czasu wolnego;
3) kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjających
aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym, w tym poprzez stosowanie w procesie
kształcenia

innowacyjnych

rozwiązań

programowych,

organizacyjnych

lub

metodycznych;
4) współpracę pedagoga szkolnego oraz wychowawców z poradnią psychologiczno –
pedagogiczną i innymi ośrodkami specjalistycznej pomocy;
5) udział w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych.
§ 15. 1. Szkoła zapewnia opiekę zdrowotną uczniom poprzez:
1) prowadzenie odpowiednio wyposażonego gabinetu profilaktyki zdrowotnej;
2) udzielanie pomocy w nagłych zachorowaniach uczniów;
3) sprawowanie kontroli warunków higieniczno – sanitarnych w szkole;
4) promocję zdrowia i szeroko pojętej profilaktyki zdrowotnej.;
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5) organizowanie zajęć z gimnastyki korekcyjnej w zakresie korygowania wad postawy,
kwalifikowanie ucznia do zajęć odbywa się na podstawie skierowania od lekarza
pierwszego kontaktu lub lekarza specjalisty
§ 16. 1. Szkoła umożliwia uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej,
językowej, religijnej i kulturowej poprzez:
1) realizację procesu wychowawczego poprzez nakierowanie go na wartości;
2) pomoc w rozumieniu istoty i głębi patriotyzmu, tolerancji i pokoju, w tym poprzez
udział w uroczystościach i imprezach okolicznościowych, spotkaniach, wycieczkach;
3) podejmowanie działań związanych z miejscami ważnymi dla pamięci narodowej,
formami upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości, najważniejszymi świętami
narodowymi i symbolami państwowymi.
2. Osoby niebędące obywatelami polskimi, zwane dalej „cudzoziemcami”, są przyjmowane
do Szkoły na warunkach i w trybie dotyczących obywateli polskich.
3. W celu lepszego przygotowania społeczności szkolnej na przyjęcie cudzoziemców:
1) dzieci uczą się wzajemnego zrozumienia, tolerancji i poszanowania różnic
kulturowych poprzez organizację cyklu zajęć dostosowanych do wieku dzieci nt.
uchodźctwa, kultury kraju pochodzenia cudzoziemców;
2) cudzoziemców zachęca się do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, w przypadku
dzieci potrzebujących pomocy psychologiczno – pedagogicznej, obejmuje się je taką
pomocą.
4. Rodzice cudzoziemca mogą złożyć dyrektorowi szkoły wniosek o zorganizowanie
nauczania religii ich dzieci.
5. Organ prowadzący w porozumieniu z właściwym kościołem lub związkiem wyznaniowym
organizuje naukę religii.
6. Jeśli w szkole na nauczanie religii zgłosi się mniej niż 7 uczniów, Dyrektor Szkoły
występuje do organu prowadzącego z wnioskiem o zorganizowanie takich zajęć w grupie
międzyszkolnej lub pozaszkolnym punkcie katechetycznym.
§ 17. 1.W celu realizacji zadań statutowych Szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania
z:
1) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem;
2) biblioteki;
3) świetlicy;
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4) gabinetu profilaktyki zdrowotnej;
5) zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych;
6) pomieszczeń sanitarno – higienicznych i szatni.
§ 18. 1. W celu wspierania możliwości rozwojowych i wyrównania szans oraz uwzględniając
potrzeby rozwojowe i zainteresowania uczniów, w Szkole mogą działać stowarzyszenia,
organizacje młodzieżowe i uczniowskie kluby sportowe. Działalność tych organizacji
prowadzona jest według obowiązujących przepisów.
§ 19. 1. W ramach środków finansowych określonych przez organ prowadzący Szkoła
organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów.
1) w pierwszej kolejności organizowane są zajęcia wynikające z potrzeb rozwojowych
uczniów oraz ich zainteresowań;
2) uczeń uczestniczy w zajęciach, o których mowa w ust. l, za zgodą rodziców. Udział
uczniów w zajęciach dodatkowych jest nieodpłatny;
3) na terenie Szkoły mogą być organizowane odpłatne zajęcia dodatkowe. Zasady udziału
w tych zajęciach określają odrębne umowy.
§ 20. 1. W celu umożliwienia uczniowi rozwijania szczególnych uzdolnień i zainteresowań,
przez dostosowanie zakresu i tempa uczenia się do jego indywidualnych możliwości
i potrzeb, Dyrektor Szkoły może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki.
Udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki oraz odmowę zezwolenia
wydaje się w drodze decyzji. Zasady udzielania uczniowi zezwolenia na indywidualny
program lub tok nauki określają szczegółowo odrębne przepisy.
2. Jeżeli stan zdrowia ucznia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,
zostaje on objęty indywidualnym nauczaniem:
1) zorganizowanie indywidualnego nauczania dla ucznia wymaga zgody organu
prowadzącego i jest udzielane na wniosek rodziców;
2) wniosek o indywidualne nauczanie rodzice składają do dyrektora szkoły wraz
z orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej o konieczności objęcia ucznia
indywidualnym nauczaniem;
3) indywidualne nauczania organizuje się na czas określony, wskazany w orzeczeniu
o potrzebie indywidualnego nauczania;
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4) indywidualne nauczanie organizuje się w sposób zapewniający wykonanie zaleceń
określonych w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania;
5) zajęcia indywidualnego nauczania są prowadzone przez nauczycieli w indywidualnym
i bezpośrednim kontakcie z uczniem;
6) w indywidualnym nauczaniu realizuje się obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające
z ramowego planu nauczania z dostosowaniem do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
możliwości psychofizycznych ucznia.
§ 21. 1. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami przebywającymi na jej terenie podczas trwania
obowiązkowych zajęć lekcyjnych ustalonych tygodniowym planem nauczania, w czasie
trwania zajęć dodatkowych, wycieczek i zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez Szkołę
(jeśli uczeń jest ich uczestnikiem), od momentu przybycia na zajęcia do momentu ich
ukończenia. Szczegółowe zasady przebywania na terenie Szkoły oraz postępowania
w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa określają obowiązujące w szkołach przepisy
bezpieczeństwa, higieny pracy i przepisy przeciwpożarowe.
DZIAŁ III
ORGANY SZKOŁY
§ 22. Organami Szkoły są:
1. Dyrektor Szkoły,
2. Rada Pedagogiczna,
3. Rada Rodziców,
4. Samorząd Uczniowski.
§ 23. Organy Szkoły działają na podstawie przepisów ustawy Prawo oświatowe, a także
przepisów wykonawczych, niniejszego statutu oraz regulaminów.
ROZDZIAŁ 1
DYREKTOR SZKOŁY
§ 24. Dyrektor Szkoły kieruje placówką oświatową, w tym:
1. Reprezentuje Szkołę w stosunkach zewnętrznych.
2. Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.
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3. Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej.
4. W wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Rodzicami
i Samorządem Uczniowskim.
5. Udziela Radzie Rodziców informacji o działalności edukacyjnej Szkoły.
6. Współdziała ze szkołami wyższymi w zakresie organizacji praktyk pedagogicznych.
7. Dyrektor Szkoły ma prawo do wydawania decyzji organizacyjnych.
§ 25. Dyrektor przewodniczy Radzie Pedagogicznej:
1. Przygotowuje i prowadzi posiedzenia Rady Pedagogicznej.
2. Wstrzymuje wykonanie uchwał podjętych przez Radę Pedagogiczną niezgodnych
z prawem, zawiadamiając o tym organ prowadzący i kuratora oświaty.
§ 26. Dyrektor Szkoły jest organem administracji oświatowej:
1. Decyduje o wcześniejszym przyjęciu dziecka do Szkoły, bądź odroczeniu obowiązku
szkolnego.
2. Kontroluje spełnienie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły.
3. Nadaje stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
4. Zezwala na spełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego poza Szkołą.
5. W przypadkach określonych w statucie Szkoły występuje z wnioskiem do kuratora
oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły.
6. Zezwala na indywidualny program lub tok nauki.
7. Zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki na podstawie opinii
o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, oraz
na czas określony w tej opinii.
8. 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, oraz na czas określony
w tej opinii.
9. Organizuje nauczanie indywidualne dla ucznia posiadającego stosowne orzeczenie.
10. Niezwłocznie po zatwierdzeniu przez organ prowadzący zmiany arkusza organizacji
Szkoły wynikającej z objęcia ucznia określoną formą pomocy psychologiczno –
pedagogicznej albo nauczaniem indywidualnym, informuje na piśmie rodziców ucznia
o formach, czasie, sposobach i wymiarze godzin poszczególnych form pomocy udzielanej
uczniowi w danym roku szkolnym.
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§ 27. Dyrektor Szkoły odpowiada za dydaktyczny i wychowawczy poziom Szkoły,
w szczególności:
1. Dopuszcza do użytku szkolnego zestaw programów nauczania.
2. Na podstawie ramowego planu nauczania ustala szkolny plan nauczania, w tym wymiar
godzin zajęć dodatkowych, a także wymiar zajęć pozalekcyjnych. Może tworzyć zespoły
wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo – zadaniowe.
Powołuje przewodniczącego takiego zespołu.
3. Inspiruje i wspomaga nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie jakości
pracy Szkoły.
4. Dokonuje oceny pracy nauczyciela.
5. Zapewnia prawidłowy przebieg stażu nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy,
zatwierdza plan rozwoju zawodowego nauczycieli, ocenia dorobek zawodowy
nauczyciela za okres stażu.
6. Opracowuje plan doskonalenia zawodowego nauczycieli.
7. Podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników, który będzie obowiązywał
w Szkole.
§ 28. Dyrektor Szkoły sprawuje nadzór pedagogiczny, w tym:
1. We współpracy z innymi nauczycielami w szkole planuje, organizuje i przeprowadza
badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów.
2. Decyduje o doborze technik i narzędzi diagnostycznych wykorzystywanych do badań
edukacyjnych, tworzy je oraz może współdziałać w tym zakresie z instytucjami
wspomagającymi.
3. Opracowuje plan nadzoru pedagogicznego na każdy rok szkolny określający zadania
służące doskonaleniu jakości pracy Szkoły i wskazuje terminy ich realizacji oraz do dnia
15 września przedstawia go Radzie Pedagogicznej.
4. Przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym i nie
później niż do 31 sierpnia, wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego
oraz informacje o działalności Szkoły.
5. Analizuje wyniki egzaminu ósmoklasisty oraz wykorzystuje je do oceny jakości
kształcenia w Szkole, a także podejmuje, stosownie do potrzeb, działania naprawcze lub
doskonalące w tym zakresie.
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6. Wspomaga nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości pracy oraz inspiruje ich do
podejmowania innowacji pedagogicznych.
7. Wspomaga rozwój zawodowy nauczycieli, w szczególności przez organizowanie szkoleń,
narad i konferencji oraz systematyczną współpracę z placówkami doskonalenia
nauczycieli.
8. Gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy zgodnie
z odrębnymi przepisami oraz gromadzi informacje niezbędne do planowania doskonalenia
zawodowego nauczycieli.
9. Przeprowadza, we współpracy z innymi nauczycielami zajmującymi stanowiska
kierownicze w Szkole, ewaluację wewnętrzną oraz inne czynności w ramach nadzoru
pedagogicznego i wykorzystuje uzyskane wyniki do doskonalenia jakości pracy Szkoły.
§ 29. 1. Dyrektor Szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole
nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami i w tym zakresie decyduje
w szczególności w sprawach:
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły;
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym
pracownikom Szkoły;
3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach
odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników
Szkoły.
2. Organizuje pracę w Szkole, opracowuje i ustala regulaminy wewnątrzzakładowe z zakresu
prawa pracy.
3. Opracowuje projekt arkusza organizacyjnego Szkoły.
4. Opracowuje projekt planu finansowego Szkoły, ponosi odpowiedzialność za prawidłowe
wykorzystanie środków finansowych.
5. Właściwie gospodaruje mieniem Szkoły.
6. Zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki w Szkole zgodnie z właściwymi
przepisami.
7. Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego,
biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne Szkoły, może, w danym roku
szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych,
w wymiarze do 8 dni. W terminie do dnia 30 września, Dyrektor informuje nauczycieli,
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uczniów oraz ich rodziców o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach
wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych
od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, o których mowa w ust. 7, po zasięgnięciu opinii
Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, Dyrektor Szkoły może, za
zgodą organu prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno –
wychowawczych.
9. W przypadku dni wolnych od zajęć, o których mowa w ust. 8, Dyrektor Szkoły ustala
termin odpracowania tych dni w wyznaczone soboty. Zajęcia są odpracowywane zgodnie
z tygodniowym planem zajęć.
10. W dniach wolnych od zajęć, o których mowa w ust. 7, w Szkole organizowane są zajęcia
opiekuńczo – wychowawcze, o czym zawiadamia się rodziców wskazując na możliwości
udziału uczniów w tych zajęciach. Zawiadomienia dokonuje się w formie komunikatu
zamieszczonego na stronie internetowej Szkoły.
§ 30. 1. W Szkole istnieją stanowiska kierownicze: wicedyrektor szkoły.
2. Powierzenia stanowiska wicedyrektora oraz odwołania z tego stanowiska, dokonuje
Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i Rady Pedagogicznej.
3. Do zadań wicedyrektora Szkoły należy w szczególności:
1) zastępowanie dyrektora w przypadku jego nieobecności – w zakresie bieżących
czynności związanych z organizacją Szkoły;
2) prowadzenie czynności związanych z nadzorem pedagogicznym.
4. Szczegółowy zakres czynności dla osób zajmujących stanowiska kierownicze określa
Dyrektor Szkoły.
ROZDZIAŁ 2
RADA PEDAGOGICZNA
§ 31. 1. W Szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest organem kolegialnym Szkoły
w zakresie realizacji jej zadań statutowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole.
3. W zebraniach Rady mogą także brać udział z głosem doradczym 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
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statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły.
4.

Przewodniczącym

Rady

Pedagogicznej

jest

Dyrektor

Szkoły.

Przewodniczący

przygotowuje i prowadzi zebrania Rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie
wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania, zgodnie z regulaminem Rady.
5. Rada Pedagogiczna zbiera się na zebraniach zgodnie z harmonogramem prac Rady:
1) przed rozpoczęciem roku szkolnego;
2) w każdym okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów;
3) po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych;
4) w miarę bieżących potrzeb.
6. Udział nauczycieli w posiedzeniach Rady jest obowiązkowy.
7. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego Rady Pedagogicznej,
organu prowadzącego, na wniosek organu nadzoru pedagogicznego albo na wniosek co
najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
8. Przebieg i treść zebrań Rady Pedagogicznej są protokołowane.
9. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy jej członków.
10. Zasady organizacji i funkcjonowania Rady Pedagogicznej określa uchwalony przez Radę
Regulamin jej działalności.
Regulamin Rady Pedagogicznej stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Statutu.
11. Regulamin Rady Pedagogicznej określa w szczególności:
1) sposób przygotowywania, zwoływania, prowadzenia i dokumentowania posiedzeń;
2) wewnętrzną organizację;
3) kompetencje przewodniczącego;
4) zasady dopuszczenia do udziału w pracach Rady Pedagogicznej osób niebędących
członkami Rady.
12. Osoby biorące udział w zebraniach Rady Pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania
spraw poruszanych na zebraniach Rady, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich
rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły.
§ 32. 1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1) przygotowanie projektu statutu Szkoły i jego zmian;
2) uchwalanie statutu Szkoły;
3) zatwierdzanie planów pracy Szkoły;
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4) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
5) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w Szkole, po
zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców;
6) zatwierdzanie porozumienia z Radą Rodziców w sprawie Szkolnego Programu
Wychowawczo – Profilaktycznego.
7) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia ucznia pełnoletniego z listy uczniów;
8) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły;
9) uchwalanie Regulaminu swojej działalności;
10) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym
sprawowanego nad Szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu
doskonalenia pracy Szkoły;
11) wskazanie sposobu dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty
do

rodzaju

niepełnosprawności

lub

indywidualnych

potrzeb

rozwojowych

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia uwzględniając posiadane
przez ucznia orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) powierzenie stanowiska dyrektora Zespołu przez organ prowadzący kandydatowi
ustalonemu w porozumieniu z organem nadzoru pedagogicznego – w przypadku, gdy
do konkursu na stanowisko dyrektora nie zgłosił się żaden kandydat albo, gdy
w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata;
2) powierzenie innych stanowisk kierowniczych w szkole oraz odwoływanie z tych
stanowisk;
3) organizację pracy Szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych
obowiązkowych i dodatkowych;
4) projekt planu finansowego Szkoły;
5) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
6) propozycje Dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom prac i zajęć w ramach
wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych;
7) szkolny zestaw programów nauczania;
8) wniosek do poradni psychologiczno – pedagogicznej o zdiagnozowanie przyczyn
trudności w nauce u uczniów, którzy nie posiadają wcześniej wydanej opinii w trakcie
nauki w szkole podstawowej;
9) formy realizacji zajęć wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów;
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10) podjęcie

w

Szkole

działalności

przez

stowarzyszenia

i

inne

organizacje,

w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność
wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej,
wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej Szkoły;
3. Dyrektor może wystąpić do Rady Pedagogicznej o wydanie opinii w innej sprawie.
4. Rada Pedagogiczna ponadto:
1) uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych Szkoły;
2) występuje z wnioskiem do organu prowadzącego Szkołę o odwołanie ze stanowiska
Dyrektora Szkoły lub nauczyciela pełniącego inną funkcję kierowniczą w Szkole;
3) ocenia, z własnej inicjatywy, sytuację oraz stan Szkoły i występuje z wnioskami do
organu prowadzącego;
4) wybiera swoich przedstawicieli do udziału w komisji konkursowej mającej na celu
wyłonienie kandydata na Dyrektora Szkoły;
5) wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny
pracy;
6) zgłasza i opiniuje kandydatów na członków komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli;
7) wnioskuje, wraz z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim, o nadanie lub zmianę
imienia Szkoły;
5. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami
prawa:
1) o wstrzymaniu uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Szkołę
oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny;
2) organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w porozumieniu z organem prowadzącym
szkołę, uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa;
3) rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
ROZDZIAŁ 3
RADA RODZICÓW
§ 33. 1. W Szkole działa Rada Rodziców.
2. Rada Rodziców jest kolegialnym organem Szkoły.
3. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców.
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4. W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel każdego oddziału szkolnego.
Wybory reprezentantów rodziców każdego oddziału przeprowadza się na pierwszym zebraniu
rodziców, w każdym roku szkolnym, w tajnych wyborach.
5. W wyborach, o których mowa w ust. 4, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
6. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności.
Regulamin Rady Rodziców stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Statutu.
7. Regulamin Rady Rodziców określa szczegółowo:
1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady;
2) szczegółowy tryb wyborów do Rady Rodziców;
3) zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców.
8. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z zapisami niniejszego statutu.
9. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych
źródeł.
§ 34. 1. Rada Rodziców w ramach kompetencji stanowiących:
1) uchwala regulamin swojej działalności;
2) uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program Wychowawczo –
Profilaktyczny Szkoły.
2. Program, o których mowa w ust. 1 pkt 2 Rada Rodziców uchwala w terminie 30 dni od
rozpoczęcia roku szkolnego, po wcześniejszym uzyskaniu porozumienia z Radą
Pedagogiczną.
3. W przypadku, gdy w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego Rada Rodziców nie
uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie Programu Wychowawczo –
Profilaktycznego Szkoły, program ten ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem
sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązuje do
czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
4. Rada Rodziców w zakresie kompetencji opiniujących:
1) opiniuje projekt planu finansowego Szkoły przedkładany jej przez Dyrektora Szkoły;
2) opiniuje podjęcie w Szkole działalności przez stowarzyszenia i inne organizacje,
w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność
wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej,
wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej Szkoły;
3) opiniuje pracę nauczyciela w związku zakończeniem stażu koniecznego do uzyskania
kolejnego stopnia awansu zawodowego. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na
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piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie
dorobku zawodowego. Nieprzedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania
dotyczącego awansu zawodowego nauczyciela;
4) opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności wychowania i kształcenia,
w przypadku, gdy organ nadzoru pedagogicznego poleca taki opracować;
5) opiniuje formy realizacji zajęć wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów.
5. Rada Rodziców może:
1) wnioskować do Dyrektora Szkoły o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem
nauczyciela stażysty;
2) występować do Dyrektora Szkoły, innych organów Szkoły, organu sprawującego
nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego z wnioskami i opiniami dotyczącymi
spraw szkolnych;
3) delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata
na stanowisko Dyrektora Szkoły;
4) delegować swojego przedstawiciela do zespołu oceniającego, powołanego przez organ
nadzoru pedagogicznego albo do organu prowadzącego do rozpatrzenia odwołania
nauczyciela od oceny pracy;
2) Rada Rodziców może porozumiewać się z radami rodziców innych szkół, ustalając
zasady i zakres współpracy.
ROZDZIAŁ 4
SAMORZĄD UCZNIOWSKI
§ 35. 1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.
2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa regulamin
uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin
samorządu uczniowskiego nie może być sprzeczny ze statutem Szkoły. Regulamin
Samorządu Uczniowskiego stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Statutu.
3. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
§ 36. 1. Samorząd może przedstawiać innym organom Szkoły wnioski i opinie we wszystkich
sprawach, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
1) prawo zapoznawania się z programem nauczania i wymaganiami edukacyjnymi;
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
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3) prawo do znajomości obowiązującego w Szkole systemu oceniania;
4) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych
proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania
własnych zainteresowań uczniów;
5) prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz
rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,
w porozumieniu z Dyrektorem;
6) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej;
7) prawo do godności i nietykalności osobistej;
8) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
2. Na wniosek Dyrektora Samorząd Uczniowski wyraża opinię o pracy nauczyciela.
3. Samorząd Uczniowski, wraz z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców może wnioskować
o nadanie lub zmianę imienia Szkoły.
4. Samorząd Uczniowski reprezentuje interesy ucznia w przypadku zaistnienia sporu między
uczniem a nauczycielem. W przypadku pojawienia się sporu, Samorząd powinien zgłosić ten
fakt – poprzez opiekuna Samorządu – Dyrektorowi Szkoły lub Radzie Pedagogicznej.
ROZDZIAŁ 5
WSPÓŁPRACA POMIĘDZY ORGANAMI SZKOŁY
§ 37. 1. Organy Szkoły są zobowiązane do współpracy, wzajemnego wsparcia, tworzenia
dobrego klimatu Szkoły, poczucia współdziałania i partnerstwa, utrwalenia demokratycznych
zasad funkcjonowania Szkoły.
2. Organy Szkoły planują swoją działalność na rok szkolny. Kopie planu działania winny być
przekazane do wiadomości Dyrektora Szkoły.
3. Każdy organ Szkoły, po uwzględnieniu planów działania pozostałych organów może
włączyć się do rozwiązywania problemów Szkoły, proponując swoją opinię lub stanowisko
w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.
4. Organy Szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli
innych organów w celu wymiany informacji i poglądów.
5. W ramach współpracy i współdziałania pomiędzy organami Szkoły:
1) przewodniczący organów kolegialnych mogą zapraszać na zebrania organów –
z wyjątkiem tych posiedzeń rady pedagogicznej, gdzie omawiane są sprawy objęte
tajemnicą rady;
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4) przewodniczący organów informują się nawzajem o projektach zmian w regulaminach
ich działalności.
ROZDZIAŁ 6
ROZSTRZYGANIE SPORÓW MIĘDZY ORGANAMI SZKOŁY
§ 38. Spory między organami Szkoły rozpatrywane są na terenie Szkoły z zachowaniem
zasady obiektywizmu.
§ 39.1. Spory między organami Szkoły, z wyjątkiem, gdy stroną sporu jest Dyrektor,
rozwiązuje Dyrektor Szkoły.
2. Rozstrzygnięcie sporu, o którym mowa w ust. 1, odbywa się na wniosek zainteresowanych
organów.
3. O sposobie rozstrzygnięcia sporu Dyrektor informuje zainteresowane organy na piśmie, nie
później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2.
§ 40. 1. Spory między Dyrektorem a innymi organami szkoły rozstrzyga mediator powołany
przez dyrektora szkoły, wyłoniony z członków Rady Pedagogicznej.
2. Spory, które nie zostały rozstrzygnięte między organami szkoły a Dyrektorem rozpatruje
w zależności od zakresu kompetencji - organ prowadzący Szkołę lub Kurator Oświaty.
3. Ze wszystkich spotkań, zebrań, rozmów, które odbywały się w czasie rozwiązywania
sporu,

sporządza

się

protokół

lub

notatki

służbowe,

które

przechowuje

się

w dokumentacji Szkoły.
DZIAŁ IV
ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY
ROZDZIAŁ 1
ORGANIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA
§ 41. 1. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy z dniem 31
sierpnia następnego roku. Organizację kalendarza roku szkolnego ustala Ministerstwo
Edukacji Narodowej.
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2. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz
w roku w drugim tygodniu stycznia. W sytuacjach szczególnych spowodowanych czynnikami
niezależnymi od szkoły klasyfikację śródroczną można przeprowadzić w innym, późniejszym
terminie ustalanym przez radę pedagogiczną z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.
§ 42. 1. Podstawę organizacji pracy Szkoły w danym roku szkolnym stanowią:
1) plan pracy Szkoły;
2) arkusz organizacji Szkoły;
3) tygodniowy rozkład zajęć;
4) roczny plan nadzoru pedagogicznego.
2.Działalność edukacyjna szkoły jest określana przez:
1) szkolny zestaw programów nauczania oraz podręczników, który uwzględniając
wymiar wychowawczy, obejmuje całość działań Szkoły z punktu widzenia
dydaktycznego;
2) Program wychowawczo – profilaktyczny, który opisuje w sposób całościowy
wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym,
realizowane przez wszystkich nauczycieli.
§ 43. Szkoła prowadzi dokumentację przebiegu nauczania w formie papierowej
i elektronicznej. Zasady korzystania z dziennika elektronicznego określa odrębny regulamin.
§ 44. 1. Szkoła organizuje kształcenie, wychowanie i opiekę uczniom niepełnosprawnym, na
warunkach określonych w odrębnych przepisach. Umożliwia dzieciom i młodzieży
niepełnosprawnym, z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi zdobycie wiedzy
i umiejętności na miarę ich możliwości.
2. Szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla uczniów z upośledzeniem
umysłowym w stopniu głębokim, posiadających orzeczenie o potrzebie takich zajęć.
3. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze mogą być organizowane w domu rodzinnym dziecka.
4. Wymiar zajęć rewalidacyjno-wychowawczych trwa 60 minut.
5. Dzienny czas trwania zajęć ustala dyrektor we współpracy z rodzicami (prawnymi
opiekunami), uwzględniając indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne dziecka.
6.Szkoła zapewnia uczniom niepełnosprawnym:
1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
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2) warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze
względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości
psychofizyczne uczniów;
3) zajęcia specjalistyczne, o których mowa w przepisach w sprawie pomocy
psychologiczno – pedagogicznej w publicznych, szkołach i placówkach;
4) inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe
i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia
rewalidacyjne, logopedyczne i socjoterapeutyczne;
5) integrację

uczniów

ze

środowiskiem

rówieśniczym,

w

tym

z

uczniami

pełnosprawnymi;
6) przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym.
§ 45. 1. Kształcenie ucznia niepełnosprawnego odbywa się w oparciu o indywidualny
program edukacyjno – terapeutyczny, zawierający w szczególności:
1) zakres i sposób wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, w szczególności przez
zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z uczniem;
2) zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem;
3) formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz
wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane;
4) działania wspierające rodziców ucznia oraz – w zależności od potrzeb – zakres
współdziałania z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi, w tym poradniami
specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi instytucjami oraz
podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży;
5) zajęcia rewalidacyjne, logopedyczne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia
odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz
możliwości psychofizyczne ucznia, a także:
a) w przypadku ucznia klasy VII i VIII zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego,
b) zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu realizowane w ramach
pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
c) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów,
d) rodzaj i sposób dostosowania warunków organizacji kształcenia do rodzaju
niepełnosprawności ucznia, w tym w zakresie wykorzystywania technologii
wspomagających to kształcenie – w zależności od potrzeb;
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6) zajęcia edukacyjne, które są realizowane indywidualnie z uczniem lub w grupie
liczącej do 5 uczniów – w zależności od indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia wskazanych w orzeczeniu
o potrzebie kształcenia specjalnego lub wynikających z wielospecjalistycznych ocen
funkcjonowania ucznia.
§ 46. 1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone
w systemie:
1) nauczania wczesnoszkolnego na pierwszym etapie edukacyjnym;
2) klasowo-lekcyjnym na drugim etapie edukacyjnym.
2.Jednostka lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się
prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy
czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
3. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych na pierwszym etapie edukacyjnym ustala
nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.
4. Podziału godzin przeznaczonych na zajęcia edukacji wczesnoszkolnej dokonuje nauczyciel
prowadzący zajęcia, z tym że w trzyletnim okresie nauczania zajęcia edukacyjne należy
zrealizować zgodnie z oddzielnymi przepisami.
5. Tygodniowy rozkład zajęć na pierwszym etapie edukacyjnym określa ogólny przydział
czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania.
§ 47.1. Religia i etyka jest prowadzona dla uczniów, których rodzice wyrażają takie życzenie,
zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Życzenie wyrażone jest w formie pisemnego oświadczenia, nie musi być ponawiane
w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione.
3. Uczniom nie uczęszczającym na lekcje religii i etyki szkoła zapewnia opiekę w świetlicy
lub bibliotece szkolnej.
§ 48. 1. Dla wszystkich uczniów klasy IV – VIII organizowane są zajęcia edukacyjne
„Wychowanie do życia w rodzinie”.
2. Udział ucznia w zajęciach „Wychowanie do życia w rodzinie” nie jest obowiązkowy.
3. Uczeń nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły
w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach.
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4. Uczniom, których rodzice nie wyrazili zgody na uczestniczenie ich dzieci w zajęciach
„Wychowania do życia w rodzinie”, szkoła zapewnia opiekę.
5. Zajęcia, o których mowa w ust. 1, nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję
ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.
§ 49. 1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań edukacyjnych szkoła zapewnia
uczniom dostęp do pracowni:
1) informatycznej;
2) technicznej;
3) chemiczno-fizycznej;
4) językowej.
2. Szczegółowe zasady korzystania z pracowni określają odrębne regulaminy umieszczone
w tych pomieszczeniach.
ROZDZIAŁ 2
ORGANIZACJA ODDZIAŁÓW
§ 50. 1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy
w jednorocznym toku nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich obowiązkowych
zajęć edukacyjnych zgodnie z odpowiednim ramowym planem nauczania oraz zestawem
programów nauczania dla danej klasy i danego typu, dopuszczonych do użytku szkolnego.
2. Grupy wiekowe uczniów w klasach I – III Szkoły Podstawowej są prowadzone
w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów. Zwiększenie liczby uczniów ponad 25 jest
możliwe tylko na wniosek klasowej rady rodziców oraz po uzyskaniu zgody organu
prowadzącego. Po zwiększeniu liczby uczniów w klasie ponad 25 szkoła ma obowiązek
zatrudnić asystenta nauczyciela, który będzie wspierał prowadzenie zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych w tej klasie.
3. Liczba w oddziale nie może przekraczać 30 uczniów.
§ 51. 1.Szkoła przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o powszechną dostępność.
2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora
szkoły.
3. Przyjmowanie uczniów do Szkoły odbywa się na zasadach określonych w przepisach
ustawy i uchwały rady gminy.
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§ 52. 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.
§ 53. 1. Szkoła prowadzi oddziały sportowe.
1) szkolenie sportowe prowadzone jest w jednym lub kilku dyscyplinach sportowych:
a) piłka nożna,
b) piłka siatkowa,
c) piłka ręczna,
2) oddziały sportowe realizują program szkolenia sportowego równolegle z programem
kształcenia ogólnego, właściwym dla danego typu szkoły;
3) zajęcia sportowe w oddziałach sportowych prowadzone są według programów szkolenia
sportowego opracowanych dla poszczególnych dyscyplin sportu i dopuszczonych do użytku
szkolnego zgodnie z odrębnymi przepisami;
4) w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa, specyfiką dyscypliny sportu lub
zróżnicowanym poziomem sportowym uczniów, oddział może być dzielony na grupy
ćwiczeniowe;
5) rekrutację do oddziałów sportowych przeprowadza się na warunkach określonych
w ustawie Prawo oświatowe. Organizację oddziału sportowego w szkole reguluje Regulamin
oddziałów sportowych, który stanowi załącznik nr 6 do niniejszego Statutu;
6) liczba uczniów oddziałów sportowych w pierwszym roku szkolenia wynosi co najmniej 20
uczniów;
7) uczniowie oddziałów sportowych, którzy ze względu na czasową niezdolność do
uprawiania sportu nie biorą udziału w zajęciach sportowych, uczęszczają na pozostałe zajęcia
dydaktyczne w danym oddziale;
8) uczniów niekwalifikujących się do dalszego szkolenia sportowego, na podstawie opinii
trenera prowadzącego zajęcia sportowe i opinii lekarza, przenosi się do oddziałów
działających na zasadach ogólnych;
9) w ramach realizacji programów szkolenia sportowego szkoła organizuje obozy sportowe
dla uczniów z oddziałów sportowych. Obozy mogą być realizowane w pierwszym tygodniu
września lub w ostatnim tygodniu trwania nauki oraz w czasie trwania ferii letnich
i zimowych;
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10) odział sportowy powinien być prowadzony co najmniej 3 lata.
2. Szkoła prowadzi klasy integracyjne:
1) liczba dzieci w oddziale integracyjnym wynosi nie więcej niż 20 uczniów, w tym nie
więcej niż 5 uczniów niepełnosprawnych;
2) uczniowie niepełnosprawni posiadają orzeczenia do kształcenia specjalnego;
3) w oddziale integracyjnym zajęcia prowadzą nauczyciele z poszczególnych przedmiotów
przy współpracy z nauczycielem wspomagającym, który posiada kwalifikacje z zakresu
pedagogiki specjalnej.
ROZDZIAŁ 3 uchylono
ROZDZIAŁ 4
ŚWIETLICA I STOŁÓWKA SZKOLNA
§ 55. 1. Dla uczniów, którzy muszą przebywać dłużej w Szkole, w szczególności ze względu
na czas pracy rodziców – na wniosek rodziców, organizację dojazdu do szkoły albo inne
okoliczności wymagające zapewnienia opieki w Szkole, Szkoła organizuje zajęcia
świetlicowe.
2. Czas zajęć świetlicowych mierzony jest w godzinach zegarowych.
3. Na zajęciach świetlicowych pod opieką jednego nauczyciela nie może pozostawać więcej
niż 25 uczniów.
4. Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz
rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności
zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój
fizyczny oraz odrabianie lekcji.
5. Planowanie pracy, organizacja i dobór form zajęć należą do kompetencji nauczycieli
wychowawców, którzy swoją pracę odpowiednio dokumentują w dzienniku zajęć
świetlicowych.
6. Pracownicy pedagogiczni świetlicy wchodzą w skład rady pedagogicznej.
7. Szczegółowe zadania i organizację pracy świetlicy szkolnej określa regulamin, który jest
odrębnym dokumentem.
8. Praca w świetlicy jest prowadzona w dwóch grupach:
1) klasy I-III;
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2) klasy IV-VIII;
3) uchylono
9. Do zadań świetlicy należy:
1) pomoc przy odrabianiu prac domowych;
2) gry i zabawy zespołowe;
3) zajęcia manualno – plastyczne;
4) zajęcia na świeżym powietrzu;
5) zajęcia kulturalno-oświatowe.
10. Roczny plan pracy świetlicy opracowany jest w oparciu o plan pracy szkoły
i dostosowany do warunków lokalowych świetlicy.
§ 56. uchylono
1. W celu realizacji zadań opiekuńczych w szkole prowadzona jest stołówka.
2. Dopuszczalne jest, aby stołówkę prowadził podmiot prywatny.
ROZDZIAŁ 5
BIBLIOTEKA SZKOLNA
§ 57. 1. Biblioteka szkolna jest pracownią Szkoły, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań
uczniów, zadań edukacyjnych i wychowawczych, doskonaleniu warsztatu nauczycieli,
popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy
o regionie.
2. W bibliotece szkolnej są gromadzone podręczniki, materiały edukacyjne, materiały
ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne. Czynności związane z zakupem do biblioteki
szkolnej podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych
materiałów bibliotecznych oraz czynności związane z gospodarowaniem tymi podręcznikami
i materiałami wykonuje Dyrektor Szkoły.
3. Ustala się następujące prawa i obowiązki czytelników:
1) z biblioteki szkolnej mogą korzystać:
a) uczniowie i ich rodzice lub opiekunowie prawni,
b) nauczyciele,
c) inni pracownicy szkoły,
2) czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów biblioteki;
3) korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone zbiory;

41

4) w przypadku zniszczenia lub zagubienia książki, jak również innych materiałów,
czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję lub inną – uznaną przez
bibliotekarza za równowartościową;
5) wszystkie wypożyczone materiały powinny być zwrócone do biblioteki przed końcem
roku szkolnego.
4. W sprawach dotyczących zwrotu książek przez czytelników kończących szkołę
bibliotekarz współpracuje z wychowawcami klas i nauczycielami przedmiotów.
5. Uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki szkolnej mogą być
przyznane nagrody na koniec roku szkolnego.
6. Status użytkownika biblioteki potwierdza karta biblioteczna. Ewidencję użytkowników
prowadzi nauczyciel bibliotekarz.
7. Do zakresu działania nauczyciela bibliotekarza należy w szczególności:
1) udostępnianie książek i innych źródeł informacji uczniom, nauczycielom i rodzicom;
2) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji
z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;
3) gromadzenie, oprawa i selekcja zbiorów;
4) prowadzenie katalogów bibliotecznych;
5) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań czytelniczych uczniów oraz
wyrabianie i pogłębianie nawyku czytania i uczenia się;
6) popularyzowanie wartościowej literatury;
7) egzekwowanie zwrotu książek;
8) współpraca z nauczycielami, rodzicami, uczniami w przygotowywaniu materiałów
dydaktycznych, zdobywaniu informacji i zachęcaniu uczniów do samokształcenia;
9) nawiązanie i prowadzenie współpracy z biblioteką publiczną;
10) propagowanie różnych imprez czytelniczych (itd. konkursy czytelnicze, wieczorki
literackie, wystawy), których celem jest upowszechnianie czytelnictwa i rozwijanie
wrażliwości kulturalnej i społecznej uczniów;
11) przedstawianie Radzie Pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa poszczególnych
klas;
12) prowadzenie edukacji czytelniczej i medialnej, przygotowanie uczniów do korzystania
z różnych mediów;
13) organizowanie

różnorodnych

działań

rozwijających

wrażliwość

kulturową

i społeczną uczniów, w tym zakresie podtrzymywania tożsamości narodowej
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i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych, mniejszości etnicznych
oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym;
14) organizowanie spotkań autorskich;
15) współorganizowanie szkolnych akcji charytatywnych;
16) przeprowadzanie inwentaryzacji księgozbioru biblioteki szkolnej.
8. Biblioteka jest czynna w każdym dniu zajęć szkolnych. Godziny pracy biblioteki, mierzone
w godzinach zegarowych, ustala Dyrektor, dostosowując je do tygodniowego rozkładu zajęć,
w szczególności w sposób umożliwiający dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po
ich zakończeniu.
9. Szczegółowe zasady korzystania z biblioteki określa Regulamin biblioteki szkolnej.
10. Zbiory biblioteki tworzą:
1) książki: wydawnictwa informacyjne, słowniki, encyklopedie, kompendia wiedzy,
lektury zgodne z kanonem lektur, literaturę naukową i popularnonaukową,
beletrystyka;
2) podręczniki szkolne i materiały edukacyjne dla uczniów;
3) przepisy oświatowe i szkolne;
4) czasopisma dla nauczycieli i uczniów;
5) płyty CD;
6) inne pomoce dydaktyczne.
ROZDZIAŁ 6
DZIAŁALNOŚĆ RZECZNIKA PRAW UCZNIA
§ 58. 1. W szkole powołuje się Rzecznika Praw Ucznia.
2. Rzecznikiem może być:
1) uczeń;
2) nauczyciel;
3) uczeń i nauczyciel.
3. Rzecznik wybierany jest podczas demokratycznych wyborów organizowanych przez
samorząd uczniowski.
4. Rzecznik podejmuje działania na wniosek zainteresowanego lub z własnej inicjatywy.
5. Prawa i obowiązki Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia:
1) egzekwowanie i przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących uczniów;
2) proponowanie nowych przepisów dotyczących uczniów;
43

3) uczestniczenie w posiedzeniach rady pedagogicznej z prawem przedstawienia na jej
forum problemów przestrzegania praw ucznia.
6. Szkolny rzecznik może:
1) rozmawiać z nauczycielem uczestniczącym w problemie;
2) rozmawiać i zasięgać rady pedagoga szkoły i psychologa szkolnego;
3) organizować konfrontacje wyjaśniające;
4) uczestniczyć w konfrontacjach dyrekcji z rodzicami i danym nauczycielem za zgodą
ucznia;
5) inicjować działania w szkole na rzecz upowszechniania praw dziecka i ucznia.
7. W przypadku nie wywiązywania się rzecznika ze swoich obowiązków lub z innych
uzasadnionych przyczyn dyrektor szkoły w porozumieniu z samorządem uczniowskim może
na wniosek uczniów, rodziców lub nauczycieli odwołać z pełnienia z tej funkcji
dotychczasową osobę.
ROZDZIAŁ 7
ORGANIZACJA WSPÓŁDZIAŁANIA ZE STOWARZYSZENIAMI LUB
INNYYMI ORGANIZACJAMI W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI
INNOWACYJNEJ
§ 59. 1. Szkoła realizuje działalność innowacyjną w ramach działań własnych oraz we
współpracy z innymi podmiotami.
2. Innowacja może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne w Szkole, całą
Szkołę lub jej część i polega w szczególności na modyfikacji metod i sposobów nauczania
przy zachowaniu celów i treści nauczania. Działalność innowacyjna powinna uwzględniać
innowacyjne działania programowe, organizacyjne lub metodyczne.
3. O podjęciu współdziałania Szkoły z innymi podmiotami w zakresie działalności
innowacyjnej, decyduje Dyrektor Szkoły. Dyrektor Szkoły może upoważnić innego
pracownika Szkoły do wykonywania działań w zakresie organizacji i realizacji działalności
innowacyjnej wykonywanej we współpracy z innymi podmiotami.
4. Rozpoczęcie innowacji jest możliwe pod warunkiem posiadania przez Szkołę
odpowiednich środków finansowych, a także warunków kadrowych i organizacyjnych
umożliwiających przeprowadzenie innowacji.
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5. Zakres współpracy z innym podmiotem wynika z bieżących oraz przewidywanych potrzeb
Szkoły i może on dotyczyć działań o charakterze doraźnym lub ciągłym.
6. Współpraca z innymi podmiotami w zakresie działalności innowacyjnej, polega
w szczególności na:
1) informowaniu o celach i okresie trwania innowacji, w szczególności na stronie
internetowej Szkoły i organu prowadzącego Szkołę, jak również korespondencyjnie
(listownie i w drodze elektronicznej);
2) organizowaniu spotkań z przedstawicielami stowarzyszeń i innych organizacji;
3) opiniowaniu i konsultowaniu projektu innowacji w dziedzinach stanowiących obszary
wspólnych zainteresowań;
4) tworzeniu wspólnych zespołów o charakterze doradczym i konsultacyjnym
uczestniczących w prowadzeniu innowacji;
5) promowaniu realizowanej innowacji.
7. W celu realizacji współpracy Szkoła zawiera ze stowarzyszeniem lub inną organizacją
porozumienie, w którym w szczególności określa się prawa i obowiązki stron umowy, czas jej
trwania i warunki rozwiązania.
8. Działalność innowacyjna podejmowana we współpracy z innymi podmiotami może być
realizowana w Szkole lub poza Szkołą.
9. Plan przedsięwzięcia innowacyjnego, w tym podejmowanego z innymi podmiotami,
powinien zawierać:
1) określenie problematyki innowacji;
2) proponowany termin realizacji;
3) formę i metody realizacji;
4) cele innowacji,
5) ewaluację.
ROZDZIAŁ 8
SPOSÓB ORGANIZACJI I REALIZACJI DZIAŁAŃ W ZAKRESIE
WOLONTARIATU
§ 60. 1. Kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych w Szkole realizowane jest
między innymi poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu,
sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym.
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2. Dyrektor Szkoły zapewnia warunki do działania wolontariuszy.
3. W Szkole w ramach działań samorządu uczniowskiego organizuje się pracę
wolontariacką uczniów na rzecz pomocy innym uczniom i instytucjom współpracującym
ze szkołą. Praca ta wykonywana jest w formie Szkolnego Koła Wolontariatu.
4.

Wszystkie

formy

świadczonej

pomocy

są

bezpłatne

a

udział

uczniów

w zaplanowanych działaniach jest dobrowolny, z wyboru i bez oczekiwania
jakiegokolwiek wynagrodzenia.
5. Niepełnoletni członkowie Koła muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub
opiekunów na działanie w Wolontariacie.
6. Zakres wolontariatu, czas, miejsce i sposoby realizacji określone są w porozumieniu
z wolontariuszem. Wzór porozumienia i inne szczegółowe ustalenia reguluje Regulamin
Koła Wolontariatu.
7. Pracą Koła kieruje wyznaczony przez Dyrektora opiekun.
8. Działalność wolontariacka jest potwierdzona zaświadczeniem, które wydaje się na
zakończenie roku szkolnego lub na żądanie zainteresowanego.
§ 61. 1. Praca wolontariacka w szkolnym Kole polega na:
1) udzielaniu pomocy koleżeńskiej uczniom z problemami w nauce;
2) organizowaniu akcji charytatywnych na terenie szkoły poprzez loterie fantowe,
imprezy integracyjne, dyskoteki szkolne;
3) organizacji imprez o charakterze kulturalnym i integracyjnym dla podopiecznych
placówek z którymi współpracuje Koło;
4) przygotowywaniu świątecznych paczek dla seniorów i dzieci;
5) udziale w warsztatach dotyczących idei wolontariatu.
2. Wyznaczone cele i działania Szkolnego Koła Wolontariatu realizowane są w szczególności
poprzez:
1) zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowaniem;
2) uwrażliwienie na problemy społeczne i potrzeby innych;
3) kształtowanie właściwych postaw prospołecznych;
4) inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego;
5) kształtowanie umiejętności działania w zespole;
6) zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach.
7) angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej o charakterze
regularnym i akcyjnym.
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ROZDZIAŁ 9
ORGANIZACJA WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA
ZAWODOWEGO
§ 62. 1. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Szkole obejmuje ogół działań
podejmowanych przez Szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do wyboru
dalszej drogi kształcenia.
2.Celem Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego jest:
1) dostęp do informacji zawodowej dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców;
2) poszerzanie edukacyjnych i zawodowych perspektyw uczniów;
3) świadome i trafniejsze decyzje edukacyjne i zawodowe;
4) podniesienie poziomu świadomości konieczności dokonywania zmian w zaplanowanej
karierze zawodowej.
3.W Szkole prowadzone są, zgodnie z ramowym planem nauczania, zajęcia z zakresu
doradztwa zawodowego.
4.W ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej prowadzone są, niezależnie od zajęć
o których mowa w ust. 1 zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu – jako
zajęcia uzupełniające działania szkoły w zakresie doradztwa zawodowego.
5.Treści z zakresu doradztwa zawodowego uwzględniane są w klasowych planach pracy
wychowawczej i realizowane na lekcjach wychowawczych.
6.Pedagog szkolny uwzględnia treści z zakresu doradztwa zawodowego w swej pracy
indywidualnej i grupowej z uczniami Szkoły.
ROZDZIAŁ 10
ZASADY ORGANIZACJI ZESPOŁÓW NAUCZYCIELI
§ 63. 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia na danym etapie edukacyjnym tworzą zespoły
przedmiotowe lub inne zespoły problemowo – zadaniowe.
2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany prze Dyrektora.
3. Zespół pracuje według planu sporządzonego na dany rok szkolny w oparciu o plan pracy
Szkoły. Z prac zespołu sporządzany jest raport, który przewodniczący zespołu przedstawia
Radzie Pedagogicznej.
4. Zadania zespołu obejmują:
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1) ustalenie propozycji szkolnego zestawu programów nauczania i dobór podręczników;
2) opracowanie szczegółowych kryteriów i zasad oceniania uczniów do przyjęcia przez
Radę Pedagogiczną;
3) modyfikowanie tego zestawu w miarę potrzeb;
4) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji zestawu
programów nauczania, korelowania i integrowania treści nauczania przedmiotów
pokrewnych, a także uzgadniania decyzji doboru tych programów;
5) opiniowanie własnych, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania;
6) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa
metodycznego dla początkujących nauczycieli;
7) koordynację oddziaływań wychowawczych prowadzonych w Szkole;
8) współpracę ze specjalistami i instytucjami świadczącymi kwalifikowaną pomoc
psychologiczno-pedagogiczną oraz w sprawach wychowawczych i opiekuńczych;
9) rozpoznawanie

wśród

uczniów

warunków

psychofizycznych,

zdrowotnych,

rodzinnych i materialnych oraz wnioskowanie do Dyrektora Szkoły o udzielenie
specjalistycznej pomocy uczniom jej potrzebującym;
10) współdziałanie w organizowaniu pracowni, a także uzupełnieniu ich wyposażenia.
5. Nauczyciele klas I-III szkoły podstawowej wspólnie ustalają szczegółowe zasady
formułowania ocen opisowych (klasyfikacyjnej oraz zachowania) oraz informują o nich
uczniów i rodziców na początku każdego roku szkolnego.
6. W szkole funkcjonują zespoły:
1) humanistyczny;
2) matematyczno-przyrodniczy;
3) języków obcych;
4) edukacji wczesnoszkolnej;
5) wychowania fizycznego.
§ 64. 1. W szkole działa zespół wychowawczy szkoły.
2. W skład zespołu wchodzą: wychowawcy klas oraz pedagog.
3. Pracą zespołu kieruje osoba powołana przez dyrektora szkoły.
4. Do zadań zespołu wychowawczego szkoły należy w szczególności:
1) rozpatrywanie szczególnie trudnych przypadków wychowawczych wśród uczniów;
2) ocena sytuacji wychowawczej szkoły;
3) wskazanie głównych kierunków działań wychowawczych radzie pedagogicznej;
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4) opracowanie projektu „Programu wychowawczo - profilaktycznego” i przedstawienie
go do zatwierdzenia Radzie Rodziców w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną;
5) opracowanie i zatwierdzenie szczegółowych procedur nagradzania i karania uczniów.
5. Szczegółowe zasady pracy określa Plan pracy zespołu wychowawczego.
DZIAŁ V
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY
§ 65. 1. W Szkole zatrudnia się nauczycieli, wychowawców oraz stosownie do potrzeb:
nauczyciela wspomagającego, asystenta lub pomoc nauczyciela, specjalistów, a także innych
pracowników, w tym pracowników administracyjnych i obsługi.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli, specjalistów i innych pracowników, o których mowa
w ust. 1, określają odrębne przepisy.
3. Kwalifikacje nauczycieli, specjalistów i innych pracowników, o których mowa w ust. 1,
oraz zasady ich wynagradzania określają odrębne przepisy.
ROZDZIAŁ 1
ZADANIA NAUCZYCIELI
§66.1. Nauczyciel, wykonując pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą, jest
odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, a także bezpieczeństwo powierzonych jego
opiece uczniów.
2. Rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym stanowiskiem nauczyciela oraz
podstawowymi funkcjami Szkoły polega w szczególności na:
1) zapewnieniu bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę,
a zwłaszcza w czasie przydzielonych zajęć edukacyjnych, wychowawczych lub
opiekuńczych, wyznaczonych dyżurów nauczycielskich oraz podczas organizowanych
wycieczek i uroczystości szkolnych;
2) kontrolowaniu obecności uczniów oraz miejsca prowadzenia zajęć pod względem
bezpieczeństwa i higieny pracy;
3) podnoszeniu oraz aktualizowaniu wiedzy i umiejętności zawodowych w dostępnych
formach doskonalenia;
4) organizowaniu i doskonaleniu warsztatu pracy, dbałości o powierzone pomoce
dydaktyczne i sprzęt szkolny;
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5) zapewnieniu właściwego poziomu nauczania i wychowania powierzonych mu
uczniów poprzez planową realizację podstawy programowej oraz dostosowanego
programu nauczania lub wychowania w zakresie przydzielonych mu zajęć
edukacyjnych, wychowawczych lub opiekuńczych, zgodnie z jego kwalifikacjami
zawodowymi oraz umiejętnościami;
6) poinformowaniu, na początku każdego roku szkolnego, uczniów oraz ich rodziców
o wymaganiach

edukacyjnych

niezbędnych

do

otrzymania

przez

ucznia

poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z prowadzonych zajęć
edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania; sposobach
sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; warunkach i trybie otrzymania wyższej
niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych;
7) dbaniu o poprawność językową i kulturę osobistą wszystkich uczniów;
8) rozpoznawaniu

indywidualnych

potrzeb

rozwojowych

i

edukacyjnych

oraz

indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i udzielaniu niezbędnej pomocy
psychologiczno-pedagogicznej, na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
9) podmiotowym

traktowaniu

każdego

ucznia,

wspieraniu

jego

rozwoju,

indywidualizowaniu pracy z nim na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych oraz jego możliwości psychofizycznych;
10) dostosowaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych

oraz

możliwości

psychofizycznych

ucznia,

w

przypadkach

określonych w odrębnych przepisach;
11) jawnym, bezstronnym, sprawiedliwym i obiektywnym ocenianiu wspierającym
każdego ucznia wg zasad obowiązujących w Szkole;
12) dostarczaniu rodzicom uczniów informacji o postępach i trudnościach w nauce oraz
o szczególnych uzdolnieniach;
13) prowadzeniu z uczniami dodatkowych zajęć, uwzględniających ich potrzeby
rozwojowe i edukacyjne albo zainteresowania, wynikających z odrębnych przepisów;
14) realizowaniu zadań wyznaczonych w planie pracy Szkoły na dany rok szkolny;
15) systematycznym i właściwym prowadzeniu dokumentacji przebiegu nauczania,
wychowania i opieki;
16) aktywnym uczestniczeniu w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, pracach zespołów
zadaniowych albo jej komisjach;
17) współpracy z poradniami w procesie diagnostycznym;
18) przestrzeganiu zapisów Statutu i postanowień przepisów prawa.
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3. W ramach realizacji zadań, o których mowa w ust. 2, nauczyciel przede wszystkim:
1) sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami oraz odpowiada za ich życie,
zdrowie i bezpieczeństwo, w szczególności poprzez reagowanie na wszystkie
dostrzeżone sytuacje stanowiące zagrożenie, zwracanie uwagi na osoby postronne
przebywające na terenie Szkoły lub wszelkie dostrzeżone zdarzenia noszące znamiona
przestępstwa albo stanowiące zagrożenie dla zdrowia i życia uczniów;
2) zapewnia prawidłowy przebieg procesu edukacyjnego, w szczególności poprzez:
a) planową realizację podstawy programowej oraz wybranego programu nauczania
lub wychowania w zakresie przydzielonych mu zajęć edukacyjnych,
b) formułowanie wymagań edukacyjnych,
c) stosowanie metod i form pracy dostosowanych do sposobu uczenia się ucznia,
d) pełne wykorzystywanie czasu przeznaczonego na prowadzone zajęcia,
e) właściwe prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania;
3) wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania;
4) w oparciu o rozpoznane potrzeby udziela uczniom pomocy w przezwyciężeniu
niepowodzeń szkolnych, a w przypadkach szczególnych dostosowuje wymagania;
5) bezstronnie, rzetelnie i sprawiedliwie ocenia postępy i osiągnięcia edukacyjne ucznia,
stosuje wspierającą i motywacyjną funkcję oceny poprzez właściwe uzasadnianie;
6) sprawdzone pisemne prace odpowiednio udostępnia uczniom oraz ich rodzicom;
7) permanentnie doskonali umiejętności dydaktyczne oraz podnosi poziom wiedzy
merytorycznej, w szczególności poprzez pracę własną oraz korzystanie ze szkolnych
i pozaszkolnych form wspierania działalności pedagogicznej: kursów, warsztatów
i konferencji metodycznych i szkoleń;
8) bierze czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, w tym zespołów zadaniowoproblemowych i przedmiotowych;
9) dba o pomoce naukowe i sprzęt szkolny.
4. Zasady i tryb sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz oceniania pracy nauczycieli
regulują odrębne przepisy.
ROZDZIAŁ 2
ZADANIA WYCHOWAWCY
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§ 67. 1. Wychowawca, sprawując opiekę nad uczniami danego oddziału, realizuje zadania
określone dla nauczycieli oraz dodatkowe zadania wychowawcze i opiekuńcze,
a w szczególności:
1) tworzy warunki wspomagające rozwój każdego ucznia, proces jego uczenia się oraz
przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie;
2) inspiruje i wspomaga działania zespołowe uczniów oddziału;
3) rozwija ich umiejętności rozwiązywania problemów życiowych;
4) podejmuje działania umożliwiające rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów
oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.
2. Wychowawca, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1:
1) diagnozuje warunki życia i otacza indywidualną opieką każdego wychowanka;
2) wspólnie z uczniami i ich rodzicami (prawnymi opiekunami):
a) planuje i organizuje różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki
i integrujące zespół uczniowski,
b) ustala treści i formy zajęć tematycznych podczas godzin do dyspozycji
wychowawcy;
3) zapoznaje uczniów oraz ich rodziców z obowiązującymi w Szkole zasadami
oceniania zachowania, a także warunkami i trybem otrzymania wyższej niż
przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
4) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi
i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych
uczniów, którym z racji szczególnych uzdolnień albo z powodu napotykanych
trudności i niepowodzeń szkolnych potrzebne jest zapewnienie indywidualnej opieki
i wsparcia;
5) utrzymuje stały kontakt z rodzicami uczniów, w celu:
a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,
b) określenia i realizowania programu wychowawczo-profilaktycznego,
c) włączania ich w sprawy życia klasy oraz społeczności szkolnej,
d) przekazywania im informacji o postępach i trudnościach w nauce oraz
zachowaniu uczniów swojego oddziału, a także o przeciwdziałaniu trudnościom
i niepowodzeniom szkolnym;
6) współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi
kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu i zaspakajaniu potrzeb, także zdrowotnych,
oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów;
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7) udziela porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia, wyboru zawodu itd.;
8) kształtuje właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając je na zasadach tolerancji
i poszanowania godności osoby ludzkiej;
9) prowadzi określoną przepisami dokumentację przebiegu nauczania oraz pomocy
psychologiczno-pedagogicznej;
10) systematycznie dokonuje analizy frekwencji uczniów;
11) kontroluje, aby nieobecności ucznia w szkole zostały usprawiedliwione przez
rodzica/prawnego opiekuna w ciągu 14 dni i dokonuje tego w dzienniku
elektronicznym.
§ 68. 1. Wychowawca koordynuje udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla
uczniów swojego oddziału.
2. Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowanie
i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym określenie
warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki, jest zadaniem zespołu
utworzonego odpowiednio z nauczycieli, wychowawcy i specjalistów prowadzących zajęcia
z dzieckiem lub uczniem.
ROZDZIAŁ 3
ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO
§ 69. 1. W szkole zatrudnia się pedagoga szkolnego.
2. Pedagog koordynuje udzielaną w Szkole pomocą psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci
i młodzieży oraz współdziała z rodzicami, wychowawcami, nauczycielami i innymi
specjalistami oraz instytucjami pozaszkolnymi.
3. Do zadań pedagoga należy w szczególności:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie
indywidualnych

potrzeb

rozwojowych

i

edukacyjnych

oraz

możliwości

psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji,
zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub
trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających
funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;
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2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów
wychowawczych

stanowiących

barierę

i

ograniczających

aktywne

i

pełne

uczestnictwo ucznia w życiu szkoły;
3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich
do rozpoznanych potrzeb;
4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci
i młodzieży;
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom
zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym uczniów;
6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach
kryzysowych;
7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych
możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.
ROZDZIAŁ 4
ZADANIA INNYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY
§ 70. 1. W szkole zatrudnia się nauczyciela wspomagającego i pomoc nauczyciela. Realizują
oni zadania wyznaczone przez Dyrektora Szkoły.
2. Do zadań nauczyciela wspomagającego w szczególności należy wspieranie nauczyciela
prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze. Nauczyciel wspomagający
wykonuje zadania wyłącznie pod kierunkiem nauczyciela.
3. Do zadań pomocy nauczyciela w szczególności należy wspomaganie nauczyciela
w przygotowywaniu, organizacji i prowadzeniu zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych, dbanie o ład i porządek w czasie tych zajęć oraz po ich zakończeniu, a także
wspieranie uczniów w czynnościach samoobsługowych. Pomoc nauczyciela wykonuje
zadania wyłącznie pod kierunkiem nauczyciela lub wychowawcy świetlicy.
§ 71. 1. W Szkole tworzy się następujące stanowiska pracowników obsługi:
1) uchylono
2) konserwator;
3) starszy konserwator;
4) robotnik do pracy lekkiej;
5) uchylono
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6) uchylono
7) referent;
8) starszy referent;
9) sekretarz szkoły;
10) sprzątaczka;
11) pomoc nauczyciela świetlicy;
12) pomoc nauczyciela bibliotekarza.
2. Szczegółowy zakres zadań i czynności dla zatrudnionych pracowników obsługi sporządza
Dyrektor w Regulaminie Pracy Szkoły, uwzględniając przepisy ustawy o pracownikach
samorządowych i Kodeksu pracy.
DZIAŁ VI
UCZNIOWIE
§ 72. 1. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci z obwodu szkoły na podstawie zgłoszenia
rodziców.
2. Uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej po
przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi
miejscami.
ROZDZIAŁ 1
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA
§ 73. Prawa uczniów wynikają w szczególności z Konwencji o prawach dziecka, przepisów
oświatowych i niniejszego Statutu.
§ 74. 1. Uczeń w szkole ma prawo w szczególności do:
1) wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz uzyskiwania na nie
wyjaśnień i odpowiedzi;
2) przedstawiania wychowawcy, dyrektorowi i innym nauczycielom swoich problemów
oraz uzyskiwania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień;
3) poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich;
4) jawnego wyrażania opinii dotyczących życia szkoły, nie może to jednak uwłaczać
niczyjej godności osobistej;
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5) działalności w wybranej przez siebie organizacji istniejącej na terenie szkoły, oraz
działalności wolontariackiej;
6) być wybieranym i reprezentowanym przez organ szkoły jakim jest samorząd
uczniowski;
7) uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych;
8) reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach,
zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami;
9) do odpoczynku w przerwach międzylekcyjnych. Na okres przerw świątecznych nie
zadaje się prac domowych;
10) do korzystania ze szkolnej opieki lekarskiej oraz pomocy materialnej jak stypendia,
zapomogi;
11) do korzystania z obozów, wycieczek i innych imprez organizowanych przez szkołę;
12) do informacji o zakresie wymagań metod i form oceniania wiadomości i umiejętności
zawartych w ZWO oraz ZPO poszczególnych przedmiotów;
13) do skorzystania z zapisów wszystkich praw zawartych w ZWO i ZPO;
14) do jawnej, przeprowadzonej na bieżąco oceny swego stanu wiedzy i umiejętności
(oceny z poszczególnych przedmiotów otrzymuje wyłącznie za wiadomości
i umiejętności);
15) do powiadamiania go z wyprzedzeniem tygodniowym o terminie i zakresie pisemnych
sprawdzianów wiadomości (w ciągu dnia może odbyć się tylko jeden sprawdzian,
a w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy);
16) zwolnienia na 7 dni przed klasyfikacją ze wszystkich pisemnych form sprawdzania
wiadomości;
17) informacji

nauczycieli

i

wychowawcy

na

miesiąc

przed

klasyfikacyjnym

posiedzeniem rady pedagogicznej o przewidywanych ocenach z przedmiotów
i zachowania;
18) informacji nauczycieli i wychowawcy na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem
rady pedagogicznej o wystawionych ocenach z przedmiotów i zachowania;
19) do zdawania egzaminu sprawdzającego;
20) zgłoszenia w przypadkach losowych nieprzygotowania do lekcji;
21) do otrzymania w ciągu dwóch tygodni informacji o wyniku pisemnego sprawdzianu
wiedzy;
22) informacji o programach nauczania i podręcznikach;
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23) do złożenia skargi w formie ustnej lub pisemnej do dyrektora szkoły lub rzecznika
praw ucznia;
24) właściwie zorganizowanego procesu uczenia się, w sposób optymalny i zgodny
z zasadami higieny pracy umysłowej;
25) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru
biblioteki podczas zajęć szkolnych i pozalekcyjnych;
26) do ochrony przed wszelkimi przejawami przemocy, agresji, zastraszania itp.;
27) do pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
28) przygotowania do właściwego wyboru zawodu i kierunku kształcenia.
2.Realizacja

praw,

o

których

mowa

w

ust.

1,

polega

przede

wszystkim

na

zindywidualizowanej pracy z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednich do potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
§ 75. Uczeń w szkole jest zobowiązany do:
1. Postępowania zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dbania o honor szkoły,
współtworzenia jej autorytetu.
2. Godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią.
3. Znajomości wymagań, metod i form oceniania wiadomości i umiejętności zawartych
w Zasadach Wewnątrzszkolnego Oceniania.
4. Wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę, rzetelnej pracy nad
poszerzeniem swej wiedzy i umiejętności.
5. Podporządkowania

się

zaleceniom

i

zarządzeniom

dyrektora

szkoły,

rady

pedagogicznej, nauczycieli oraz ustaleniom rady samorządu szkolnego lub klasowego.
6. Okazywania szacunku dorosłym i kolegom.
7. Przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności.
8. Szanowania godności osobistej, poglądów i przekonań innych ludzi.
9. Zachowania w tajemnicy korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych
powierzonych w zaufaniu.
10. Naprawienia wyrządzonej przez siebie szkody.
11. Dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów; uczeń nie pali
papierosów/e-papierosów, nie pije alkoholu, nie używa narkotyków i innych środków
odurzających.
12. Dbania o czysty wygląd zewnętrzny, nie stosowania zbyt mocnego makijażu,
dopuszcza się noszenie skromnych ozdób, w dni świąteczne obowiązuje uczniów
uroczysty strój (ciemne spodnie, biała koszula lub bluzka, czarna lub granatowa
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spódnica, biała bluzka, czarna, biała lub granatowa sukienka). Obowiązuje zakaz
noszenia obuwia na podwyższonych obcasach, odzieży zbyt krótkiej (odkrywającej
dekolt, brzuch, plecy i uda).
13. Uczestniczenia we wszystkich obowiązkowych imprezach organizowanych przez
szkołę i klasę i godnie się na nich zachowywać.
14. Brania udziału w apelach i uroczystościach szkolnych i godnie reprezentować
społeczność uczniowską.
15. Troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd.
16. Starania się o utrzymanie czystości i porządku na terenie szkoły.
17. Punktualnego uczęszczania na lekcje i inne obowiązkowe zajęcia.
18. Regularnego uczestniczenia w zajęciach szkolnych, usprawiedliwiania w ciągu
tygodnia nieobecności na lekcjach. Nieobecności ucznia usprawiedliwiane są przez
wychowawcę na podstawie zwolnień lekarskich lub zwolnień podpisanych przez
rodziców ucznia.
19. W razie nieobecności na zajęciach lekcyjnych uczeń ma obowiązek nadrobić materiał
i napisać w miarę możliwości zaległe sprawdziany i kartkówki zgodnie z WZO po
uzgodnieniu z nauczycielem przedmiotu.
20. Aktywnego uczenia się, dopełniania starań o wypełnianie wszystkich poleceń
i wymagań nauczycieli, właściwego przygotowywania się do zajęć.
21. Przestrzegania norm i zasad współżycia społecznego, traktowania z szacunkiem
wszystkich dorosłych i rówieśników, kulturalnego i życzliwego zachowania się na
terenie szkoły i poza terenem szkoły.
§ 76. 1. Podczas zajęć edukacyjnych oraz przerw śródlekcyjnych obowiązuje całkowity
zakaz używania telefonów komórkowych i innych środków komunikacji elektronicznej,
chyba że urządzenie to stanowi pomoc naukową.

Telefon komórkowy i

inne środki

komunikacji powinno być wyłączone i schowane.
2. W przypadku naruszenia przez ucznia zakazu używania telefonu komórkowego lub innego
środka komunikacji podczas zajęć edukacyjnych oraz przerw śródlekcyjnych nauczyciel ma
obowiązek nakazać uczniowi wyłączenie telefonu lub innego środka komunikacji. Jeżeli
nieregulaminowe użycie telefonu lub innego środka komunikacji elektronicznej ma miejsce
po raz kolejny, wówczas nauczyciel ma prawo do odebrania uczniowi telefonu lub innego
środka komunikacji i jeśli uzna za konieczne nakazać umieszczenie telefonu lub innego
środka komunikacji na biurku nauczyciela na czas zajęć. O zaistniałej sytuacji nauczyciel
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bezzwłocznie informuje wychowawcę oddziału. W przypadku kiedy uczeń odmawia oddania
telefonu lub innego środka komunikacji nauczyciel lub wychowawca przekazuje informuję
dyrektorowi lub wicedyrektorowi szkoły. Każde nieregulaminowe użycie przez ucznia
telefonu lub innego środka komunikacji zostaje odnotowane w dzienniku. Wobec takiego
ucznia stosuje się sankcje zgodnie z zasadami WZO.
3. W szkole obowiązuje uczniów zakaz nagrywania, robienia zdjęć i publikowania ich na
portalach społecznościowych.
4. Szkoła nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie, zgubienie i kradzież telefonów
komórkowych i innych środków elektronicznych.
ROZDZIAŁ 2
TRYB SKŁADANIA SKARG W PRZYPADKU NARUSZENIA PRAW UCZNIA
§ 77. 1. W przypadku naruszenia praw uczeń lub jego rodzic może złożyć skargę do:
1) wychowawcy klasy,
2) pedagoga szkolnego,
3) rzecznika praw ucznia,
4) dyrektora szkoły.
2. Skarga powinna być złożona na piśmie do sekretariatu szkoły i zawierać imię oraz
nazwisko ucznia, klasę zgłaszającego, a także zwięzły opis zaistniałej sytuacji.
3. Skargi anonimowe nie będą przyjmowane.
4. Wycofanie skargi powoduje wstrzymanie biegu rozpatrzenia skargi.
5. Rozpatrywanie skargi następuje do 14 dni od jej zgłoszenia. W uzasadnionych przypadkach
termin ten może być przedłużony o 30 dni po uprzednim poinformowaniu osób
zainteresowanych.
6. Dyrektor w porozumieniu z wychowawcą, pedagogiem szkolnym rozpatruję skargę.
7. W przypadku niemożności ustalenia przedmiotu sprawy zobowiązuje się wnoszącego
skargę do złożenia dodatkowych wyjaśnień w nieprzekraczalnym terminie 7 dni,
z jednoczesnym pouczeniem, że nie usunięcie tych braków pozostawia skargę bez
rozpatrzenia.
8. Dyrektor informuje w formie pisemnej zainteresowane strony o sposobie rozstrzygania
skargi, podjętych środkach i działaniach oraz o trybie odwołania się od wydanej decyzji
w terminie do 14 dni.
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9. W szkole prowadzony jest rejestr wszystkich złożonych skarg dotyczących naruszenia
praw ucznia.
10. Uczeń lub jego rodzice mają prawo do odwołania się od decyzji Dyrektora do organu
prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny.
ROZDZIAŁ 3
NAGRODY I KARY
§ 78. 1. Uczeń może otrzymać wyróżnienia i nagrody.
2. Z wnioskiem o przyznanie nagród mogą występować:
1) wychowawcy klas;
2) inni nauczyciele;
3) rada rodziców;
4) dyrektor szkoły;
5) samorząd uczniowski.
§ 79. 1. Ucznia można nagrodzić za:
1) wybitne osiągnięcia w nauce;
2) 100% frekwencję;
3) wzorową postawę uczniowską;
4) reprezentowanie Szkoły w turniejach, konkursach, olimpiadach lub zawodach;
5) działalność na rzecz społeczności lokalnej i ochrony środowiska naturalnego,
6) działalność wolontariacką.
2. Nagrodami, o których mowa w ust. 1, mogą być:
1) pochwała wychowawcy wobec całej klasy;
2) pochwała wychowawcy lub Dyrektora wobec uczniów Szkoły;
3) list pochwalny Dyrektora do rodziców ucznia;
4) dyplom uznania od Dyrektora Szkoły;
5) nagroda rzeczowa Dyrektora dla najlepszego ucznia;
6) wyjazd na wycieczkę;
7) statuetka dla najlepszego absolwenta szkoły podstawowej;
8) uchylono
9) uchylono
10) stypendium naukowe;
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11) stypendium sportowe.
3. Nagrody i wyróżnienia, o których mowa w ust. 2 pkt 3 – 11 przyznaje dyrektor szkoły na
apelu ogólnym wobec całej społeczności szkolnej.
ROZDZIAŁ 4
TRYB WNOSZENIA ZASTRZEŻEŃ OD PRZYZNANEJ NAGRODY
§ 80. 1. W przypadku zastrzeżeń do przyznanej nagrody uczeń lub rodzic może złożyć
uzasadniony pisemny wniosek do dyrektora szkoły.
2. Wniosek z zastrzeżeniem do przyznanej nagrody dyrektor szkoły rozpatruje niezwłocznie
w terminie do trzech dni.
3. Dyrektor szkoły uwzględnia wniosek i podejmuje kroki zmierzające do uchylenia
niesłusznie przyznanej nagrody albo oddala wniosek, uzasadniając go poczynionymi
ustaleniami.
ROZDZIAŁ 5
RODZAJE KAR STOSOWANYCH WOBEC UCZNIÓW
§ 81. 1. Szkoła może stosować wobec uczniów kary, w szczególności za nieprzestrzeganie
statutu szkoły.
2. Z wnioskami o zastosowanie kar mogą występować wszyscy członkowie Rady
Pedagogicznej i inni pracownicy szkoły.
3. Uczeń może ponieść następujące kary:
1) upomnienie wychowawcy klasy;
2) upomnienie dyrektora szkoły;
3) zakaz uczestnictwa w imprezach klasowych i szkolnych;
4) przeniesienie do równorzędnej klasy;
5) obniżenie oceny zachowania;
6) praca społeczna na rzecz szkoły za zgodą rodziców;
7) przeniesienie ucznia do innej szkoły;
8) skreślenie ucznia z listy uczniów.
4. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia.
5. Uczeń może otrzymać za to samo przewinienie tylko jedną karę.
6. Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu ucznia.
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7. O każdej wyznaczonej karze wychowawca klasy lub dyrektor szkoły informuje rodzica.
8. W szkole nie stosuje się kar naruszających nietykalność i godność osobistą ucznia.
ROZDZIAŁ 6
PRZENIESIENIE UCZNIA DO INNEJ SZKOŁY
§ 82. 1. Dyrektor może wystąpić do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem
o przeniesienie ucznia do innej szkoły.
2. Kara, o której mowa w pkt 1 stosowana jest za szczególnie rażące naruszenie przez ucznia
szkolnych obowiązków:
1) udowodnione przez uprawniony organ popełnienie przestępstwa;
2) picie alkoholu i przebywanie pod jego wpływem na terenie szkoły oraz na imprezach
i wycieczkach organizowanych przez szkołę;
3) posiadanie, używanie i rozprowadzanie substancji psychoaktywnych;
4) stosowanie agresji i przemocy wobec uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły;
5) stwarzanie sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa swojego i innym uczniom.
3.Wyniki w nauce nie mogą być podstawą do wnioskowania o przeniesienie ucznia do innej
szkoły.
ROZDZIAŁ 7
SKREŚLENIE UCZNIA Z LISTY UCZNIÓW
§ 83. 1. Skreślenie z listy uczniów następuje wyłącznie w przypadku ucznia, który ukończył
18 lat (wobec którego ustał obowiązek nauki).
2. Skreślenie następuje w drodze decyzji administracyjnej Dyrektora, na podstawie uchwały
Rady Pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego.
3. Uczeń pełnoletni może być skreślony za:
1) świadome działanie stanowiące zagrożenie życia lub skutkujące uszczerbkiem zdrowia
dla innych uczniów lub pracowników szkoły;
2) rozprowadzanie i używanie środków odurzających, w tym alkoholu i narkotyków,
dopalaczy;
3) świadome fizyczne i psychiczne znęcanie się nad członkami społeczności szkolnej lub
naruszanie godności, uczuć religijnych lub narodowych;
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4) dewastacja i celowe niszczenie mienia szkolnego;
5) kradzież;
6) wyłudzanie (np. pieniędzy), szantaż, przekupstwo;
7) wulgarne odnoszenie się do nauczycieli i innych członków społeczności szkolnej;
8) czyny nieobyczajne;
9) stwarzanie sytuacji zagrożenia publicznego, np. fałszywy alarm;
10) notoryczne łamanie postanowień niniejszego Statutu, pomimo zastosowania
wcześniejszych środków dyscyplinujących;
11) zniesławienie szkoły, np. na stronie internetowej;
12) fałszowanie dokumentów szkolnych;
13) popełnienie innych czynów karalnych w świetle Kodeksu karnego.
4. Wyniki w nauce nie mogą być podstawą do skreślenia ucznia z listy uczniów.
§ 84. 1. Podstawą wszczęcia postępowania w przypadku skreślenia ucznia lub przeniesienia
do innej szkoły jest zaistnienie zdarzenia stanowiącego podstawę do nałożenia na ucznia
takiej kary. Zdarzenie ma być udokumentowane (w szczególności poprzez sporządzenie
notatki o zaistniałym zdarzeniu oraz protokołu zeznań świadków zdarzenia). Jeśli czyn ucznia
stanowi czyn zabroniony w świetle przepisów kodeksu karnego, to dyrektor szkoły lub
pedagog szkolny niezwłocznie powiadamia organy ścigania.
2. Dyrektor szkoły, po otrzymaniu informacji i kwalifikacji danego czynu, zwołuje zebranie
rady pedagogicznej.
3. Uczeń ma prawo wskazać swoich rzeczników obrony. Rzecznikami ucznia mogą być
wychowawca klasy, pedagog szkolny, rzecznik praw ucznia. Uczeń może się również zwrócić
o opinię do samorządu uczniowskiego.
4. Wychowawca ma obowiązek przedstawić radzie pedagogicznej pełną analizę postępowania
ucznia jako członka społeczności szkolnej. Podczas przedstawiania analizy, wychowawca
klasy zobowiązany jest zachować obiektywność. Wychowawca klasy informuje radę
pedagogiczną

o

zastosowanych

dotychczas

środkach

wychowawczych

i dyscyplinujących, zastosowanych karach regulaminowych, rozmowach ostrzegawczych,
ewentualnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
5. Rada pedagogiczna w głosowaniu tajnym, po wnikliwym wysłuchaniu stron, podejmuje
uchwałę dotyczącą przedmiotowej sprawy.
6. Rada pedagogiczna powierza wykonanie uchwały dyrektorowi szkoły.
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7. Dyrektor szkoły informuje samorząd uczniowski o decyzji rady pedagogicznej w celu
uzyskania opinii. Brak opinii samorządu w terminie 7 dni od zawiadomienia nie wstrzymuje
wykonania uchwały rady pedagogicznej.
8.

W

przypadku

niepełnoletniego

ucznia

dyrektor

szkoły

kieruje

sprawę

do

Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty – jako wniosek o przeniesienie ucznia do innej
szkoły.
9. Jeżeli uczeń nie jest pełnoletni, decyzję o przeniesieniu ucznia do innej szkoły odbierają
i podpisują rodzice lub prawny opiekun.
10. W przypadku pełnoletniości ucznia, oprócz wręczenia decyzji uczniowi, do rodziców lub
opiekuna prawnego kierowane jest pisemne powiadomienie listem poleconym.
11. Uczniowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji do organu wskazanego
w pouczeniu zawartym w decyzji w terminie 14 dni od jej doręczenia.
12. W trakcie całego postępowania odwoławczego uczeń ma prawo uczęszczać na zajęcia do
czasu otrzymania ostatecznej decyzji, chyba że decyzji tej nadano rygor natychmiastowej
wykonalności. Rygor natychmiastowej wykonalności obowiązuje w sytuacjach wynikających
z art. 108 K.p.a.
ROZDZIAŁ 8
TRYB ODWOŁANIA OD KARY
§ 85. 1. Od kary nałożonej przez wychowawcę przysługuje odwołanie do dyrektora szkoły.
2. Odwołanie może wnieść rodzic w ciągu 7 dni od uzyskania informacji o nałożonej karze.
3. Dyrektor rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni od jego otrzymania po zasięgnięciu opinii
wychowawcy ucznia.
4. Wykonanie kary może być anulowane lub zawieszone na czas próby, jeżeli uczeń złoży
przyrzeczenie poprawy i uzyska poręczenie z samorządu uczniowskiego, rady pedagogicznej
lub rady rodziców.
5. Rozstrzygnięcie Dyrektora jest ostateczne.
6. Od kary udzielonej przez Dyrektora szkoły przysługuje odwołanie do kuratora oświaty.
DZIAŁ VII
ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA
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§ 86. Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania stanowi załącznik nr 7 do niniejszego
Statutu.
DZIAŁ VIII
SZTANDAR I CEREMONIAŁ SZKOŁY
§ 87. Szkoła posiada własny sztandar i wewnątrzszkolny ceremoniał.
1. Sztandar:
1) wyprowadzany jest przez poczet sztandarowy podczas uroczystości szkolnych
i państwowych, w których uczestniczy społeczność szkolna;
2) w skład pocztu sztandarowego wchodzą uczniowie najstarszych klas szkoły, którzy
będąc uczniami klasie niższej osiągnęli na koniec roku szkolnego średnią ocen
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych powyżej 4,00 (nie posiadają ocen
dostatecznych) i otrzymali ocenę zachowania - bardzo dobry lub wzorowy;
3) przekazanie sztandaru odbywa się w dniu zakończenia roku szkolnego;
4) przekazanie sztandaru odbywa się w dniu zakończenia roku szkolnego;
5) sztandar przechowywany jest w gablocie w holu szkoły.
2. W szkole każdego roku odbywa się ślubowanie uczniów klas pierwszych.
3. Dni galowe, w których szkoła dekoruje budynek flagami państwowymi:
1) święta państwowe i narodowe;
2) Dzień Edukacji Narodowej;
3) dzień rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego;
4) inne dni wskazane przez MEN oraz Prezydenta RP.
4. Inne tradycje szkoły:
1) hymn szkoły;
2) księga pamiątkowa szkoły;
3) kronika szkoły;
4) zbiór prasowych artykułów promocyjnych o szkole;
5) ekspozycja pucharów;
6) uroczyste podpisywanie ważnych dokumentów wobec całej społeczności szkolnej.
5. Szkoła posiada pieśń apelową, w brzmieniu:
„Przez ile dróg musi przejść każdy z nas,
By mógł człowiekiem się stać.
Przez ile mórz ma lecieć biały ptak,
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Nim w końcu opadnie na piach.
Przez ile lat będzie kanion ten trwał,
Nim w końcu rozkruszy go czas.
Ref.

(2x)

Opowie Ci wiatr wiejący przez świat,
Odpowie Ci bracie tylko wiatr

Przez ile lat przetrwać ma górski szczyt,
Nim deszcz go na mórz zniesie dno.
Przez ile ksiąg pisze się ludzki byt,
Nim wolność wypisze w nim ktoś.
Przez ile lat nie odważy się nikt,
Zawołać, że czas zmienić świat.
Ref. (2x)

Opowie Ci wiatr wiejący przez świat,
Odpowie Ci bracie tylko wiatr

Przez ile lat ludzie giąć będą kark,
Nie wiedząc, że niebo jest tuż.
Przez ile łez, ile bólu i skarg przejść trzeba,
I przeszło się już.
Jak blisko śmierć musi przejść obok nas,
By człowiek zrozumiał swój los.
Ref. (2x)

Opowie Ci wiatr wiejący przez świat,
I Ty swą odpowiedź rzuć na wiatr.
Odpowie Ci wiatr wiejący przez świat,
Odpowie Ci bracie tylko wiatr.

6. Szkoła kultywuje tradycje historyczne i patriotyczne współpracując z

organem

prowadzącym szkołę oraz miejscowymi organizacjami w Kaliszu Pomorskim.
DZIAŁ IX
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 88. 1. Stałą opiekę zdrowotną nad uczniami Szkoły sprawuje pielęgniarka medycyny
szkolnej.
2. Do zadań pielęgniarki szkolnej należy w szczególności udzielanie pomocy doraźnej
w nagłych

wypadkach,

prowadzenie

profilaktyki

zdrowotnej

oraz

czuwanie

nad

prowadzeniem okresowych badań i bilansów zdrowia dzieci i młodzieży.
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3. Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej określają odrębne przepisy.
§ 89. 1. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli lub szkół
wyższych w celu odbycia praktyk pedagogicznych.
2. Właściwa forma prowadzenia praktyk wymaga pisemnego porozumienia pomiędzy
Dyrektorem Szkoły lub, za jego zgodą, nauczycielem opiekunem praktyki a zakładem
kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.
§ 90. 1. Szkoła używa pieczęci i stempli zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w odrębnych
przepisach.
§ 91. 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 prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania regulują odrębne przepisy.
§ 92. 1. Postanowienie niniejszego Statutu dotyczą wszystkich nauczycieli, uczniów,
rodziców

i pracowników Szkoły.

2.Regulaminy działalności Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego
oraz inne uchwalone przez te organy nie mogą być sprzeczne ze statutem.
3.Statut Szkoły dostępny jest w czytelni szkolnej, sekretariacie oraz na stronie internetowej
Szkoły.
4.Ze Statutem wychowawcy klas zapoznają rodziców na pierwszym zebraniu w danym roku
szkolnym.
§ 93. Wykaz załączników do Statutu:
1. Załącznik nr 1 - Program Wychowawczo - Profilaktyczny;
2. Załącznik nr 2 – Regulamin dyżurów nauczycieli;
3. Załącznik nr 3 - Regulamin Rady Pedagogicznej;
4. Załącznik nr 4 - Regulamin Rady Rodziców;
5. Załącznik nr 5 - Regulamin Samorządu Uczniowskiego;
6. Załącznik nr 6 – Regulamin przyjmowania uczniów do oddziałów sportowych;
7. Załącznik nr 7 – Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania.
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§ 94. Statut Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego wchodzi w życie z dniem 01
grudnia 2017 roku - Uchwałą nr 31 /17/18 z dnia 29 listopada 2017 roku.
§ 95. Ujednolicony i poprawiony tekst Statutu Szkoły Podstawowej im. Kornela
Makuszyńskiego wchodzi

w życie z dniem 19 kwietnia 2021 roku - Uchwałą Nr

35/2020/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 roku.
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