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Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Oleśnie

Podstawa prawna:
1. Akt założycielski szkoły;
2. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.);
3. Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r. (Dz. U. Nr
120 z 1991 r. poz. 526);
4. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1481 ze zm.);
5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.);
6. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.
60 z późn. zm.);
7. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.);
8. Akty wykonawcze MEN wydane na podstawie ustaw: Prawo oświatowe, Przepisy wprowadzające, Karta
Nauczyciela;
9. Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 756);
10. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 688);
11. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 z późn. zm.);
12. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869);
13. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
1111 ze zm.);
14. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 682);
15. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096);
16. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).
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I.

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE
§1

1. Pełna nazwa Szkoły brzmi: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
w Oleśnie.
2. Szkoła jest publiczną ośmioletnią szkołą podstawową, jej ukończenie umożliwia
kontynuację nauki na III etapie kształcenia.
3. Siedzibą Szkoły jest budynek przy ul. Pieloka 12 w Oleśnie.
4. Szkoła nosi imię Tadeusza Kościuszki.
5. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Olesno z siedzibą przy ul. Pieloka 21 w Oleśnie.
6. W Szkole mogą być organizowane oddziały przysposabiające do pracy.
7. Przysposobienie do pracy odbywa się poza szkołą na podstawie porozumienia zawartego
między Dyrektorem Szkoły, a komendantem Ochotniczego Hufca Pracy w Opolu.
8. W Szkole mogą być organizowane oddziały sportowe, w których prowadzone jest Szkolenie
w dwóch dyscyplinach sportowych: piłka siatkowa i lekka atletyka.
9. Oddziały sportowe tworzy się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół
mistrzostwa sportowego.
10. Dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą być
organizowane klasy integracyjne.
11. Szkoła umożliwia uczniom należącym do mniejszości narodowych podtrzymywanie
i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej.
12. Do uczniów i rodziców oddziałów, o jakich mowa w ust. 6 i 7, mają zastosowanie zapisy
w §28. W zakresie tam nieuregulowanym należy stosować zapisy pozostałych rozdziałów
Statutu.
13. Rekrutację uczniów do Szkoły regulują przepisy rozdziału 6 Ustawy.
14. Uczniowie mają możliwość korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych
i ćwiczeniowych, zakupionych z dotacji celowej MEN, zgodnie z przyjętym regulaminem.
15. Szkoła jest jednostką budżetową.
16. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej wynikają z ustawy o finansach publicznych.
§2
1. Ilekroć w statucie, bez bliższego określenia, jest mowa o:
1) „Ustawie” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo
oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.).;
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2) „Szkole” – należy przez to rozumieć Publiczną Szkołę Podstawową nr 1 im. Tadeusza
Kościuszki w Oleśnie;
3) „Organie Prowadzącym Szkołę” – należy przez to rozumieć Gminę Olesno;
4) „Dyrektorze” – należy przez to rozumieć Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr
1 im. Tadeusza Kościuszki w Oleśnie;
5) „nauczycielu” – należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika
pedagogicznego Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
w Oleśnie;
6) „pracowniku niepedagogicznym” – należy przez to rozumieć pracownika Publicznej
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Oleśnie nie będącego
nauczycielem;
7) „uczniu” – należy przez to rozumieć ucznia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im.
Tadeusza Kościuszki w Oleśnie;
8) „rodzicach” – należy przez to rozumieć rodziców uczniów Publicznej Szkoły
Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Oleśnie, a także ich prawnych opiekunów;
9) „Statucie” – należy przez to rozumieć Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im.
Tadeusza Kościuszki w Oleśnie;
10) „Radzie Pedagogicznej” – należy przez to rozumieć organ Publicznej Szkoły
Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Oleśnie, w zakresie realizacji jej zadań
dotyczących kształcenia, wychowania i opieki, o jakim jest mowa w art. 69 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;
11) „Radzie Rodziców” – należy przez to rozumieć Radę Rodziców przy Publicznej
Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Oleśnie;
12) „Samorządzie Uczniowskim” – należy przez to rozumieć Samorząd Uczniowski
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Oleśnie.
§3
1. Ustalona nazwa Szkoły jest używana w pełnym brzmieniu; na pieczęciach może być użyty
czytelny skrót nazwy.
2. Szkoła używa różnych pieczęci zgodnie z odrębnymi przepisami. Są to:
1) mała i duża pieczęć urzędowa – okrągła z godłem państwa w środku i napisem w otoku:
„Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Oleśnie”;
2) podłużne pieczęcie adresowe o następującej treści: „Publiczna Szkoła Podstawowa nr
1 im. Tadeusza Kościuszki w Oleśnie 46-300 Olesno, ul. Pieloka 12, tel. 34 358 20
82 REGON: 367993413”
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3. Zasady używania pieczęci urzędowych regulują odrębne przepisy.
4. Tablice Szkoły zawierają nazwę Szkoły w jej pełnym brzmieniu.
§4
1. Zgodę na działalność organizacji harcerskich czy stowarzyszeń na terenie Szkoły wyraża –
po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej – Dyrektor, który uzgadnia zakres,
zasady i warunki tej działalności.
2. Szkoła ma charakter apolityczny i na jej terenie w czasie trwania zajęć edukacyjnych nie
mogą prowadzić działalności partie i organizacje polityczne.

II.

CELE I ZADANIA SZKOŁY
§5

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
w Powszechnej

Deklaracji

Praw

Człowieka,

Międzynarodowym

Pakcie

Praw

Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka, Ustawie Prawo
oświatowe oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności w podstawie
programowej i Programie wychowawczo-profilaktycznym Szkoły.
2. Głównymi celami Szkoły jest:
1) prowadzenie kształcenia i wychowania służącego rozwijaniu u młodzieży poczucia
odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa
kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata;
2) zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju;
3) dbałość o wszechstronny rozwój każdego ucznia;
4) przygotowanie uczniów do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich,
w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności;
5) realizacja prawa do nauki obywateli zagwarantowana w art. 70 Konstytucji RP, na
zasadach określonych w Statucie i stosownie do formy organizacyjnej Szkoły oraz
prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki odpowiednich do wieku i osiągniętego
rozwoju.
3. Celem kształcenia ogólnego jest:
1) przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad
i praktyki, zgodnie z aktualnym stanem nauki, na wysokim poziomie merytorycznym,
określonym w dokumentacji pedagogicznej Szkoły;
2) zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości
podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;
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3) kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne
funkcjonowanie we współczesnym świecie;
4) przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym;
5) kontynuowanie kształcenia umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym
dbałości o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów;
6) przygotowanie uczniów do kontynuowania nauki na kolejnym etapie edukacyjnym oraz
uczenia się przez całe życie.
§6
1. Do zadań Szkoły należy:
1) zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w Szkole oraz
zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez szkołę;
2) zorganizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego odpowiednio do istniejących
potrzeb;
3) kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy,
emocjonalny i fizyczny uczniów w warunkach poszanowania ich godności osobistej
oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej;
4) realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową kształcenia
ogólnego dla przedmiotów objętych ramowym planem nauczania;
5) rozpoznawanie

możliwości

psychofizycznych

oraz

indywidualnych

potrzeb

rozwojowych i edukacyjnych uczniów i wykorzystywanie wyników diagnoz w procesie
uczenia i nauczania;
6) organizowanie

pomocy

psychologiczno-pedagogicznej

uczniom,

rodzicom

i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami;
7) organizowanie

obowiązkowych

i

nadobowiązkowych

zajęć

dydaktycznych

z zachowaniem zasad higieny psychicznej;
8) dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych
uczniów lub poszczególnego ucznia;
9) wyposażanie Szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych Szkoły;
10) organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych oraz
niedostosowanych społecznie w formach i na zasadach określonych w odrębnych
przepisach;
11) wspomaganie wychowawczej roli rodziców oraz opiekunów prawnych;
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12) umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,
językowej i religijnej;
13) zapewnienie, w miarę posiadanych środków, opieki i pomocy materialnej uczniom
pozostających w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;
14) sprawowanie opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie
realizowania indywidualnych programów nauczania;
15) kształtowanie porozumiewania się w językach obcych nowożytnych, skuteczne
nauczanie języków obcych poprzez dostosowywanie ich nauczania do poziomu
przygotowania uczniów;
16) przygotowanie uczniów do dokonania świadomego wyboru kierunku dalszego
kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu poprzez doradztwo zawodowe;
17) kształtowanie zachowań prozdrowotnych,
18) zapewnienie opieki zdrowotnej przez służbę zdrowia;
19) upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie
właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych;
20) stworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień przez organizowanie
zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz wykorzystywanie różnych form
organizacyjnych nauczania;
21) przygotowanie uczniów do podejmowania przemyślanych decyzji, poprzez
umożliwienie im samodzielnego wyboru części zajęć edukacyjnych;
22) kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu;
23) rozwijanie u uczniów dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności
tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu;
24) zapewnienie opieki uczniom dojeżdżającym lub wymagających opieki ze względu na
inne okoliczności poprzez zorganizowanie świetlicy szkolnej;
25) zorganizowanie stołówki lub innej formy dożywiania uczniów;
26) współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m.in. policją, strażą pożarną,
stowarzyszeniami,

parafią,

rodzicami

w

celu

kształtowania

środowiska

wychowawczego w Szkole;
27) kształtowanie i rozwijanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi
indywidualnemu

i

społecznemu,

takich

jak

uczciwość,

wiarygodność,

odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi,
kultura osobista, kreatywność, przedsiębiorczość, gotowość do uczestnictwa w kulturze,
podejmowanie inicjatyw i pracy zespołowej;
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28) rozwijanie postaw obywatelskich, patriotycznych i społecznych, poszanowanie
tradycji i kultury narodowej;
29) upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie
właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska;
30) zapobieganie wszelkiej dyskryminacji;
31) stworzenie warunków do nabywania przez uczniów umiejętności wyszukiwania,
porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem
technologii informacyjno-komunikacyjnej na zajęciach z różnych przedmiotów;
32) prowadzenie edukacji medialnej w celu przygotowania uczniów do właściwego
odbioru i wykorzystywania mediów;
33) ochrona uczniów przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla ich
prawidłowego rozwoju, a w szczególności instalowanie programów filtrujących
i ograniczających dostęp do zasobów sieciowych w Internecie;
34) egzekwowanie obowiązku szkolnego w trybie przepisów o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji;
35) dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, zgodnie
z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej i archiwizacji;
36) przygotowanie uczniów do wyboru kierunku kształcenia i zawodu, kształtowanie
u uczniów postaw przedsiębiorczości sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu
gospodarczym;
37) kształtowanie komunikowania się w języku polskim na każdym przedmiocie;
38) zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia;
39) stosowanie metody projektu edukacyjnego.
2. Szkoła organizuje wolontariat. W tym zakresie: zapoznaje uczniów i propaguje idee
wolontariatu, kreuje wizerunek Szkoły jako centrum lokalnej aktywności, uczy postaw
szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka oraz postaw niesienia bezinteresownej
pomocy w środowisku szkolnym i poza szkołą, wspiera uczniów w organizacji pomocy
koleżeńskiej w nauce oraz organizacji wsparcia dla uczniów niepełnosprawnych, sprawuje
opiekę nad uczniami klas młodszych, pracuje na rzecz biblioteki szkolnej, kształtuje postawy
prospołeczne, uwrażliwiając na cierpienie, samotność i potrzeby innych, organizuje
działania na rzecz środowiska z instytucjami działającymi na rzecz innych osób;
3. Szkoła kładzie bardzo duży nacisk na współpracę ze środowiskiem, systematycznie
diagnozuje oczekiwania wobec Szkoły, stwarza mechanizmy zapewniające możliwość
realizacji tych oczekiwań.
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4. Szkoła systematycznie diagnozuje osiągnięcia uczniów, stopień zadowolenia uczniów
i rodziców, realizację zadań wykonywanych przez pracowników Szkoły i wyciąga wnioski
z realizacji celów i zadań Szkoły.
5. Statutowe cele i zadania realizuje Dyrektor Szkoły, nauczyciele i zatrudnieni pracownicy
administracyjno-obsługowi we współpracy z uczniami, rodzicami, poradnią pedagogicznopsychologiczną, z organizacjami i instytucjami gospodarczymi, społecznymi i kulturalnymi
w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
6. W okresie stanu epidemii ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, w której może
zagrożone być zdrowie uczniów, szkoła może funkcjonować w następujący sposób:
1) zajęć realizowanych w trybie stacjonarnym z zachowaniem odrębnych przepisów
dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
na terenie całego kraju stanowionych przez Prezesa Rady Ministrów, Ministra Zdrowia
oraz Głównego Inspektora Sanitarnego udostępnionych na stronie Ministerstwa
Edukacji i Nauki.
2) zawieszenia wszystkich zajęć lub części zajęć na czas oznaczony z uwzględnieniem
aktualnej sytuacji epidemiologicznej, zgodnie z zasadami określonymi przez
Ministerstwo Edukacji i Nauki lub dyrektora szkoły.
§7
Formy realizacji zadań Szkoły
1. Praca wychowawczo-dydaktyczna w Szkole prowadzona jest w oparciu o obowiązującą
podstawę programową kształcenia ogólnego, zgodnie z przyjętymi programami nauczania
dla poszczególnych edukacji przedmiotowych w poszczególnych typach. Program
nauczania stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych w podstawie programowej
kształcenia ogólnego.
2. Program nauczania zawiera:
1) szczegółowe cele edukacyjne;
2) treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej;
3) sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości
indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów;
4) opis założonych osiągnięć ucznia;
5) propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia.
3. Program nauczania może być:
1) opracowany samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami;
9
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2) opracowany przez innego autora (autorów);
3) opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi zmianami.
4. Każdy nauczyciel przedstawia Dyrektorowi program nauczania przedmiotu w danej klasie.
5. Programy nauczania stanowią szkolny zestaw programów nauczania.
6. Dyrektor Szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów całości
podstawy programowej.
§8
12. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział opiece jednemu nauczycielowi, zwanemu dalej
wychowawcą klasy. Dyrektor Szkoły zapewnia zachowanie ciągłości pracy wychowawczej
przez cały okres funkcjonowania klasy.
13. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku
uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych Szkoły.
14. Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy w danej klasie na własny
wniosek w oparciu o wyniki prowadzonego nadzoru pedagogicznego lub na wniosek
wszystkich rodziców uczniów danej klasy.
§9
1. Szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych przez
szkołę, poprzez:
1) pełnienie dyżurów nauczycieli, zgodnie z regulaminem wprowadzonym zarządzeniem
Dyrektora;
2) opracowanie planu lekcji, który uwzględnia: równomierne rozłożenie zajęć
w poszczególnych dniach, różnorodność zajęć w każdym dniu, niełączenie
w kilkugodzinne jednostki zajęć z tego samego przedmiotu, z wyłączeniem
przedmiotów, których program tego wymaga;
3) przestrzeganie

liczebności

grup

uczniowskich

na

zajęciach

praktycznych,

w pracowniach i innych przedmiotach wymagających podziału na grupy;
4) umożliwienie pozostawiania w Szkole wyposażenia dydaktycznego ucznia;
5) odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń;
6) oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami;
7) kontrolę obiektów budowlanych należących do Szkoły pod kątem zapewnienia
bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Kontroli
obiektów dokonuje Dyrektor Szkoły co najmniej raz w roku;
8) umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji i oznaczenie dróg ewakuacyjnych
w sposób wyraźny i trwały;
10
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9) zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren Szkoły w sposób
uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię;
10) ogrodzenie terenu Szkoły;
11) zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień;
12) zabezpieczenie przed swobodnym dostępem uczniów do pomieszczeń kuchni
i pomieszczeń gospodarczych;
13) wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed
ewentualnym zsuwaniem się po nich. Otwartą przestrzeń pomiędzy biegami schodów
zabezpiecza się kratami;
14) wyposażenie pomieszczeń Szkoły w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki do
udzielenia pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy;
15) dostosowanie mebli, krzesełek, szafek do warunków antropometrycznych uczniów,
w tym dzieci niepełnosprawnych;
16) zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad uczniami uczestniczącymi
w imprezach i wycieczkach poza terenem Szkoły;
17) przez szkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy;
18) udostępnianie kart charakterystyk niebezpiecznych substancji i preparatów
chemicznych zgromadzonych w Szkole osobom prowadzącym zajęcia z użyciem tych
substancji i preparatów;
19) zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego
poprzez mocowanie na stałe bramek i koszy do gry oraz innych urządzeń, których
przemieszczanie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących.
2. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą, pedagogiczną, psychologiczną
i materialną:
1) nad uczniami rozpoczynającymi naukę w Szkole poprzez:
a) organizowanie spotkań Dyrektora Szkoły z nowo przyjętymi uczniami i ich
rodzicami,
b) rozmowy indywidualne wychowawcy z uczniami i rodzicami na początku roku
szkolnego w celu rozpoznania cech osobowościowych ucznia, stanu jego
zdrowia, warunków rodzinnych i materialnych,
c) organizację zajęć integracyjnych,
d) pomoc w adaptacji w nowym środowisku organizowana przez pedagoga lub
psychologa szkolnego,
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e) udzielanie niezbędnej - doraźnej pomocy przez pielęgniarkę szkolną lub
wychowawcę,
f) współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym specjalistyczną,
g) respektowanie zaleceń lekarza specjalisty oraz orzeczeń poradni psychologicznopedagogicznej,
h) organizowanie

w

porozumieniu

z

organem

prowadzącym

nauczania

indywidualnego na podstawie orzeczenia o potrzebie takiej formy edukacji.
2) Nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków
rodzinnych i losowych poprzez:
a) udzielanie pomocy materialnej,
b) występowanie o pomoc dla uczniów do Rady Rodziców i sponsorów.
3. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniem zdolnym:
1) umożliwia się uczniom szczególnie zdolnym realizację indywidualnego programu
nauki lub toku nauki, zgodnie z odrębnymi przepisami;
2) organizuje się zajęcia wspierające przygotowanie uczniów do konkursów i olimpiad;
3) nawiązuje się współpracę z innym Szkołami ponadpodstawowymi (uczelniami
wyższymi) w celu wzbogacenia procesu dydaktycznego;
4) organizuje się wewnętrzne konkursy wiedzy i umiejętności;
5) wypracowuje się indywidualne formy i metody pracy z nim;
6) dostosowuje się wymagania edukacyjne do potrzeb ucznia;
7) indywidualizuje się pracę z uczniem na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych.
§10
1. Szkoła współdziała z rodzicami ucznia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych poprzez udzielanie
porad, przeprowadzanie konsultacji, organizowanie warsztatów i szkoleń.
2. Szkoła organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do Szkoły.
W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole,
w tym ustalenie dla ucznia form udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar
godzin, w których poszczególne formy będą udzielane, jest zadaniem zespołu, o którym
mowa w Rozporządzeniu w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania
i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie
i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
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3. Podczas planowania i koordynowania udzielania uczniowi pomocy psychologicznopedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania
uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wnioski do dalszej pracy z uczniem
zawarte w dokumentacji prowadzonej zgodnie z przepisami.
4. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców
ucznia.
5. Szkoła umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,
językowej i religijnej, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji
i ochrony zdrowia.
6. W Szkole funkcjonuje zespół nauczycieli, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie
zestawu programów nauczania, oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb. Dyrektor może
tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowozadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez Dyrektora Szkoły.
7. Szkoła współdziała ze stowarzyszeniami oraz innymi organizacjami w zakresie
organizowania ewentualnej działalności innowacyjnej.
8. Szkoła umożliwia uczniom korzystanie z:
1) pomieszczeń do nauki wraz z niezbędnym wyposażeniem,
2) biblioteki,
3) świetlicy,
4) szatni,
5) zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych.
§11
1. Szkoła zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, tworzy optymalne
warunki do realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, podejmuje
niezbędne działania podnoszące jakość pracy Szkoły wpływające na jej

rozwój

organizacyjny.
2. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej Szkoły są:
1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego;
2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia, dla których nie została
ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do
szkolnego zestawu programów nauczania (rozszerzona nauka języka obcego,
rozszerzona edukacja matematyczno-informatyczna);
3) zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla uczniów niepełnosprawnych;
4) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
13
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5) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów kształtujące aktywność
i kreatywność uczniów;
6) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego.
3. Na życzenie rodziców Szkoła może prowadzić naukę religii/etyki..
4. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością,
zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia
rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów organizowane są i realizowane zgodnie
z przepisami prawa dotyczącymi zasad udzielania i organizowania pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych szkołach.

III.

ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE
§12

1.

Organami Szkoły są:
1)

Dyrektor,

2)

Rada Pedagogiczna,

3)

Rada Rodziców,

4)

Samorząd Uczniowski.
§13

Dyrektor Szkoły
1. Dyrektor kieruje działalnością Szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zadaniem Dyrektora jest w szczególności:
1) sprawowanie opieki nad uczniami i wychowankami oraz stwarzanie warunków
harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne;
2) kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą Szkoły;
3) sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad działalnością nauczycieli i wychowawców;
4) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji;
5) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Szkoły oraz ponoszenie
odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;
6) występowanie w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz
pozostałych pracowników Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej;
7) przyznawanie nagród nauczycielom oraz pracownikom administracyjnym;
8) dokonywanie oceny pracy nauczycieli i pracowników samorządowych zatrudnionych
w Szkole;
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9) sprawowanie nadzoru nad awansem zawodowym nauczycieli zgodnie z odrębnymi
przepisami;
10) prowadzenie dokumentacji pedagogicznej i sprawowanie nadzoru nad jej
sporządzaniem przez nauczycieli zgodnie z odrębnymi przepisami;
11) zarządzanie funduszem socjalnym Szkoły;
12) współdziałanie ze Szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
13) nadzorowanie realizacji zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego ucznia;
14) przewodniczenie Radzie Pedagogicznej;
15) przygotowywanie zebrań Rady Pedagogicznej i informowanie o ich terminie członków
rady;
16) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zgodnie
z odrębnymi przepisami prawa;
17) stwarzanie w Szkole odpowiednich warunki do działania: wolontariuszy,
stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których
celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form
działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły;
18) dbanie o właściwą atmosferę i dyscyplinę pracy w Szkole oraz o powierzone mienie;
19) opracowywanie arkusza organizacyjnego Szkoły;
20) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.
3. Dyrektor Szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli
i innych pracowników.
4. Dyrektor Szkoły ma prawo do wstrzymania uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych
z przepisami prawa, o których wstrzymaniu wykonania, Dyrektor Szkoły zawiadamia
kuratora oświaty i organ prowadzący.
5. Dyrektor szkoły w sytuacji stanu epidemii w drodze zarządzenia (np. w regulaminie
organizacji pracy i zajęć w szkole w czasie epidemii w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19) ustala procedury bezpiecznego i zgodnego z
wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Edukacji i Nauki zachowania
uczniów na zajęciach lekcyjnych, w bibliotece, na przerwach, w szatni, na stołówce, przy
wchodzeniu i wychodzeniu ze szkoły, procedury postępowania z uczniem i nauczycielem
(pracownikiem), u którego zaobserwowano objawy zakażenia górnych dróg oddechowych
oraz zasady organizacji zajęć zdalnych.
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6. Dyrektor szkoły decyduje o tym, którzy uczniowie będą uczęszczać do szkoły w tradycyjnej
formie w przypadku wprowadzenia hybrydowego sposobu nauczania.
§14
Rada Pedagogiczna
1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły realizującym zadania dydaktyczne,
wychowawcze i opiekuńcze, wynikające z przepisów prawa, statutu Szkoły oraz innych
regulaminów wewnątrzszkolnych.
2. Rada Pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności, który musi być zgodny
z przepisami prawa oraz niniejszym statutem.
3. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor Szkoły i wszyscy nauczyciele zatrudnieni
w Szkole.
4. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby
zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej,
w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest
działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej Szkoły.
5. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,
w każdym okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu
rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.
6. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego
nadzór pedagogiczny, z inicjatywy Dyrektora Szkoły, organu prowadzącego szkołę albo z
inicjatywy co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
7. Obecność nauczycieli na zebraniach Rady Pedagogicznej jest obowiązkowa. Członkowie
rady usprawiedliwiają swoją nieobecność na zebraniu rady jej przewodniczącemu.
Nieusprawiedliwioną nieobecność członka rady na jej zebraniu należy traktować jako
nieobecność w pracy ze wszystkimi tego konsekwencjami.
8. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy podejmowanie uchwał w sprawie:
1) wyników klasyfikacji i promocji uczniów
2) eksperymentów pedagogicznych w Szkole po zaopiniowaniu ich projektów przez radę
rodziców
3) zatwierdzanie planów pracy Szkoły;
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły;
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5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym
sprawowanego nad szkołą przez organ nadzoru pedagogicznego, w celu doskonalenia
pracy Szkoły.
9. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu Szkoły albo jego zmian.
10. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska
Dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w Szkole.
11. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy Szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;
2) projekt planu finansowego Szkoły;
3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
4) propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć
w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych.
12. Niezgodne z przepisami prawa uchwały Rady Pedagogicznej wstrzymuje Dyrektor.
O wstrzymaniu wykonania uchwały niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę
oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
13. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej
niezgodności z przepisami prawa, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę.
Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
14. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania poruszanych na
posiedzeniach spraw, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także
nauczycieli i innych pracowników Szkoły.
15. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności
co najmniej połowy jej członków.
16. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane zgodnie z odrębnymi przepisami.
§15
Rada Rodziców
1. W Szkole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów.
2. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych
w tajnych wyborach podczas zebrania rodziców uczniów danego oddziału.
3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory
przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:
1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
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2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad rodziców oraz przedstawicieli do
rad oddziałowych.
5. Rada rodziców może występować do Dyrektora Szkoły i innych organów Szkoły
z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Szkoły.
6. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
1) uchwalanie, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, programu wychowawczoprofilaktycznego Szkoły;
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub
wychowania Szkoły;
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły;
4) opiniowanie projektów eksperymentów.
7. W celu wspierania działalności statutowej Szkoły rada rodziców może gromadzić fundusze
z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
8. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin Rady Rodziców.
9. Fundusze, o których mowa w ust. 7, mogą być przechowywane na odrębnym rachunku
bankowym Rady Rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz
dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne
upoważnienie udzielone przez radę rodziców.
§16
Samorząd Uczniowski
1. W Szkole działa Samorząd Uczniowski.
2. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.
3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin samorządu uchwalany
przez ogół uczniów.
4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny z przepisami prawa i niniejszym statutem.
5. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
6. Samorząd może przedstawiać Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi
wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji
podstawowych praw uczniowskich, takich jak:
1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treściami, celami oraz
stawianymi wymaganiami;
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
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3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych
proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania się i zaspokajania
własnych zainteresowań;
4) prawo do wydawania i redagowania gazetki szkolnej, pod warunkiem, że jej treść nie
godzi w dobre imię żadnego z nauczycieli i uczniów oraz nie zawiera ona wulgaryzmów
i treści obraźliwych dla czytelników;
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej
zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z
Dyrektorem Szkoły;
7. Samorząd ponadto zajmuje stanowisko w niektórych sprawach uczniowskich, gdzie
podjęcie decyzji przez inne organy jest ustawowo związane z zasięgnięciem opinii tego
organu.
8. Samorząd może podejmować działania z zakresu wolontariatu i może ze swojego składu
wyłonić radę wolontariatu.
§17
Zasady współdziałania organów Szkoły
1. Organy Szkoły mają możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach
swoich kompetencji określonych prawem.
2. Każdy organ Szkoły zobowiązane są do współdziałania ze wszystkimi organami Szkoły
w celu wymiany informacji o podejmowanych i planowanych działaniach i decyzjach.
3. Współdziałanie organów Szkoły ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju
uczniów oraz podnoszenie poziomu jakości pracy Szkoły.
3a. W okresie epidemii w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19 czynności organów szkoły mogą być realizowane przy pomocy środków
porozumiewania się na odległość, a w przypadku kolegialnych organów jednostek systemu
oświaty – także w trybie obiegowym. Treść podjętej w ten sposób czynności powinna być
utrwalona w formie np. protokołu
4. Organy Szkoły planują swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być
uchwalone do końca września i przekazane do wiadomości pozostałym organom.
5. Każdy organ, po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do
realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie
naruszając kompetencji organu uprawnionego.
6. Organy Szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli
innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.
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7. Rodzice przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi poprzez swoją reprezentację tzn.
radę rodziców w formie pisemnej lub Radzie Pedagogicznej w formie ustnej na jej zebraniu.
8. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków
obowiązującą w Szkole.
9. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest Dyrektor, który zapewnia
każdemu organowi możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach
swoich kompetencji oraz umożliwia bieżącą wymianę informacji.
10. Wszelkie spory pomiędzy organami Szkoły rozstrzygane są wewnątrz Szkoły,
z zachowaniem drogi służbowej i zasad ujętych w § 18 niniejszego statutu.

§18
Sposób rozwiązywania sporów pomiędzy organami Szkoły
1. W przypadku sporu między radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim, radą rodziców:
1) Dyrektor prowadzi mediacje w sprawie spornej i podejmuje ostateczne decyzje;
2) Dyrektor, przed rozstrzygnięciem sporu jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem
każdej ze stron i zachować bezstronność w ocenie tych stanowisk;
3) Dyrektor podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu;
4) Dyrektor informuje zainteresowanych o swoim rozstrzygnięciu na piśmie wraz
z uzasadnieniem w ciągu 14 dni od złożenia wniosku, o którym mowa w pkt. 3.
2. W przypadku sporu między organami Szkoły, w którym stroną jest Dyrektor Szkoły,
powoływany jest zespół mediacyjny. W skład zespołu mediacyjnego wchodzi po jednym
przedstawicielu organów Szkoły, a Dyrektor Szkoły wyznacza swojego przedstawiciela do
pracy w zespole.
3. Zespół mediacyjny w pierwszej kolejności prowadzi postępowanie mediacyjne,
a w przypadku niemożności rozwiązania sporu podejmuje decyzję w drodze głosowania.
4. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie zespołu mediacyjnego jako
rozwiązanie ostateczne.
5. Każdej ze stron przysługuje prawo wniesienia zażalenia do organu prowadzącego.
§19
Stanowiska kierownicze
1.W Szkole tworzy się stanowiska:
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1) sekretarza Szkoły;
2) gminnego koordynatora sportu;
3) pracowników obsługi.
2.Zasady nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy pracowników niepedagogicznych
oraz ich prawa i obowiązki określają odrębne przepisy oraz ich zakresy czynności.
3.Dla wyżej wymienionych stanowisk Dyrektor Szkoły opracowuje szczegółowy zakres
obowiązków lub przydział czynności, uprawnień i odpowiedzialności zgodnie z potrzebami
i organizacją Szkoły.
4.Dyrektor Szkoły za zgodą organu prowadzącego szkołę może tworzyć dodatkowe stanowiska
kierownicze.

IV.

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY
§20

Organizacja nauczania i wychowania – zasady ogólne
1. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego
roku.
2. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział.
3. Oddziałem opiekuje się wychowawca.
4. Podział uczniów na grupy uzależniony jest od możliwości finansowych Szkoły oraz
wielkości sal i pomieszczeń dydaktycznych.
5. Szkoła jest szkołą koedukacyjną.
6. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa
arkusz organizacji Szkoły.
7. Arkusz organizacji Szkoły opracowuje Dyrektor uwzględniając ramowe plany nauczania,
po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych będących jednostkami
organizacyjnymi, organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy
o Radzie Dialogu Społecznego albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych
wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o
Radzie Dialogu Społecznego, zrzeszających nauczycieli.
8. Arkusz organizacji Szkoły zatwierdza organ prowadzący do 29 maja każdego roku, po
zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
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9. Na podstawie arkusza organizacyjnego, Dyrektor Szkoły przygotowuje tygodniowy rozkład
zajęć edukacyjnych na nowy rok szkolny, uwzględniając zasady ochrony zdrowia i higieny
pracy.
10. Dyrektor Szkoły przygotowuje zmiany do arkusza organizacji Szkoły w formie aneksu do
arkusza i przekazuje je organowi prowadzącemu szkołę do zatwierdzenia. Zmiany wdrażane
są przez Dyrektora Szkoły po ich zatwierdzeniu przez organ prowadzący.
11. Dyrektor Szkoły, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne Szkoły,
ustala w danym roku szkolnym dodatkowe 8 dni wolnych od zajęć dydaktycznowychowawczych.
12. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych zaproponowane przez Dyrektora
opiniuje Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski.

Do ogólnej

wiadomości podane są do dnia 30 września każdego roku.
13. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych, wychowania fizycznego i
informatyki oraz na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność
prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych.
14. Podział na grupy jest obowiązkowy z języków obcych i informatyki w oddziałach
liczących 25 uczniów i więcej oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach
liczących powyżej 30 uczniów.
15. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach do 26 uczniów.
§21
1. Szkoła przyjmuje na praktyki pedagogiczne i nauczycielskie studentów szkół wyższych
kształcących nauczycieli, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy
Dyrektorem, a poszczególnymi nauczycielami czy zakładem kształcenia nauczycieli lub
szkołą wyższą.
2. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę.
3. Dyrektor Szkoły wyznacza nauczyciela, który sprawować będzie opiekę nad praktykantem.
§22
1. W Szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest
działalność wychowawcza oraz rozszerzająca i wzbogacająca formy działalności
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
§23
1. W Szkole organizuje się naukę religii oraz etyki w oparciu o odrębne przepisy prawa.
2. Stosowny wniosek, w formie pisemnego oświadczenia, składany jest w sekretariacie Szkoły.
22

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Oleśnie

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, nie musi być ponawiany w kolejnym roku szkolnym,
może jednak zostać zmieniony.
§24
1. W Szkole organizowane są zajęcia pozalekcyjne uwzględniające potrzeby rozwojowe
uczniów i ich zainteresowania.
2. Na początku roku szkolnego, Dyrektor wraz z Radą Pedagogiczną, opracowują propozycję
zajęć pozalekcyjnych.
3. Udział uczniów we wszystkich formach zajęć pozalekcyjnych jest dobrowolny.
4. Na zajęciach pozalekcyjnych nauczyciele odpowiadają za uczniów, za jakość zajęć oraz
przestrzegają zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
5. Nauczyciel zobowiązany jest do opracowania programu zajęć pozalekcyjnych na początku
roku szkolnego i przedstawienia go do zatwierdzenia Dyrektorowi Szkoły.
6. Organizowanie zajęć pozaszkolnych nie może powodować zakłóceń toku realizacji
programów nauczania i podstawy programowej.
7. Wszystkie zajęcia pozaszkolne mogą odbywać się w dni wolne od nauki szkolnej,
w godzinach otwarcia Szkoły i po zakończeniu obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć
realizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej

przez uczniów

uczestniczących w nich.
8. Organizacja zajęć pozalekcyjnych w terminach innych niż wymienione w ust. 5.,
z wyłączeniem form turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku, wymaga uzyskania zgody
Dyrektora Szkoły.
9. Każdy organizator zajęć pozalekcyjnych, o których mowa w ust. 5. jest obowiązany
zapoznać się i przestrzegać postanowień regulaminu organizacji imprez okolicznościowych
i zajęć pozaszkolnych.
10. Zajęcia prowadzone z funduszy Unii Europejskiej lub z innych, odnotowywane są
w dziennikach dedykowanych dla danych zajęć lub w dziennikach zajęć innych.
11. W przypadku prowadzenia zajęć przez inny podmiot, za bezpieczeństwo uczniów
i organizację zajęć odpowiada ten podmiot, po wcześniejszym podpisaniu odpowiedniej
umowy przez Dyrektora Szkoły.
§25
Organizacja oddziałów sportowych
1. W Szkole mogą być tworzone oddziały sportowe.
2. Główną dyscypliną sportu w oddziale sportowym jest piłka siatkowa lub lekka atletyka.
3. Uczeń – kandydat ubiegający się o przyjęcie do oddziału sportowego powinien posiadać:
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1) pisemną zgodę rodziców;
2) orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
3) pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.
4. W przypadku, jeśli kandydatów spełniających powyższe warunki byłoby więcej niż miejsc,
rozpoczyna się postępowanie rekrutacyjne.
5. Rekrutacji uczniów do oddziału sportowego dokonują nauczyciele wychowania fizycznego
na podstawie Regulaminu naboru uczniów do oddziału sportowego.
6. Nauczyciele

wychowania

fizycznego

przedstawiają

Dyrektorowi

Szkoły

wykaz

zakwalifikowanych uczniów do oddziału sportowego.
7. Szkolenie sportowe w szkolnym oddziale sportowym jest prowadzone na podstawie
programu Szkolenia, opracowanego dla określonego rodzaju sportu, przez polski związek
sportowy i zatwierdzonego przez ministra sportu.
8. Programy Szkolenia, o których mowa w ust. 6., mogą być realizowane we współpracy ze
związkami, stowarzyszeniami i uczelniami.
9. Współpraca ta polega na wzajemnym udostępnianiu obiektów lub urządzeń sportowych,
korzystania z opieki medycznej i zabiegów odnowy biologicznej, prowadzenia badań
diagnostycznych, a także tworzenia warunków do uczestnictwa uczniów w zawodach
krajowych i międzynarodowych.
10. Obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć sportowych wynosi 10 godzin.
11. Liczba uczniów w klasie sportowej wynosi co najmniej 20, w pierwszym roku szkolenia.
12. Ze względu na złe zachowanie uczeń może być zawieszony w zawodach i imprezach
sportowych.
13. Uczeń może być przeniesiony do równoległego oddziału (niesportowego), jeżeli:
1) nie wywiązuje się z podstawowych obowiązków szkolnych: opuszcza zajęcia bez
powodu, nie odrabia zadań domowych, zachowuje się nieodpowiednio, nie uczestniczy
we wskazanych zawodach i imprezach sportowych;
2) nie kwalifikuje się, na podstawie opinii lekarza lub nauczyciela wychowania
fizycznego, do dalszego Szkolenia sportowego.
§26
Organizacja oddziału integracyjnego
1. Liczba uczniów w oddziale integracyjnym powinna wynosić nie więcej niż 20, w tym do 5
uczniów niepełnosprawnych.
2. W oddziale integracyjnym na wszystkich zajęciach lub ich części zatrudniony jest
nauczyciel wspomagający.
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3. W oddziale integracyjnym podział na grupy jest obowiązkowy, z tym, że grupa nie powinna
liczyć mniej niż 5 osób.
4. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach, w których liczba uczniów nie
powinna liczyć mniej niż 5 osób.

§27
Organizacja nauczania języka mniejszości narodowej
1. W celu podtrzymania i rozwijania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej
prowadzone są zajęcia z języka mniejszości narodowej – język niemiecki oraz własnej
historii i kultury.
2. Naukę języka mniejszości i naukę własnej historii i kultury w Szkole organizuje Dyrektor,
na wniosek złożony przez rodziców ucznia. Wniosek składa się w postaci papierowej.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, składa się Dyrektorowi Szkoły, w terminie do dnia 20
września.
4. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności, gdy Szkoła dysponuje wolnymi
miejscami, Dyrektor może przyjąć wniosek, o którym mowa w ust. 2, po terminie, o którym
mowa w ust. 3. Wniosek dotyczy całego okresu nauki ucznia w Szkole.
5. Złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 2, jest równoznaczne z:
1) w przypadku nauki języka mniejszości - zaliczeniem tych zajęć do obowiązkowych
zajęć edukacyjnych ucznia;
2) w przypadku nauki własnej historii i kultury - zaliczeniem tych zajęć do dodatkowych
zajęć edukacyjnych ucznia.
6. Rodzice ucznia mogą złożyć oświadczenie o rezygnacji z nauki języka mniejszości i nauki
własnej historii i kultury. Oświadczenie składa się Dyrektorowi Szkoły, nie później niż do
dnia 29 września roku szkolnego, którego dotyczy rezygnacja. Złożenie oświadczenia jest
równoznaczne z zaprzestaniem udziału dziecka lub ucznia w nauce języka mniejszości
i nauce własnej historii i kultury.
§28
Organizacja oddziału przysposabiającego do pracy
1. Oddziały przysposabiające do pracy przeznaczone są dla uczniów, którzy po rocznym
ukończeniu 15 roku życia nie rokują ukończenia Szkoły w ustawowym trybie.
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2. Dyrektor po zapoznaniu się z sytuacją i możliwościami ucznia, za zgodą rodziców,
przyjmuje ucznia do Szkoły, uwzględniając opinię wydaną przez lekarza oraz opinię poradni
psychologiczno-pedagogicznej.
3. Kształcenie ogólne realizuje się zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego
w formach dostosowanych do potrzeb i możliwości ucznia.
4. Przysposobienie do pracy organizowane jest przez Ośrodek Szkolenia i Wychowania
w Oleśnie, na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Opolską Wojewódzką
Komendą OHP a Publiczną Szkołą Podstawową nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Oleśnie.
5. Na podstawie porozumienia ust. 4 zajęcia lekcyjne mogą być organizowane w siedzibie
Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Oleśnie oraz na terenie Szkoły.
6. Harmonogram zajęć przysposabiających do pracy uzgadnia Dyrektor w porozumieniu
z kierownikiem Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Oleśnie.
7. Absolwent uzyskuje przyuczenie do zawodów:
1) kucharz
2) murarz
3) ślusarz
4) tokarz
8. W miarę potrzeb na rynku pracy mogą zostać wprowadzone inne zawody, w których
uczniowie będą zdobywali przyuczenie.
9. Praktyczna nauka przysposobienia do pracy jest organizowana w formie praktyk
zawodowych lub zajęć praktycznych, w wymiarze określonym w podstawie programowej
dla danego zawodu.
10. Podmiot przyjmujący uczniów na zajęcia praktyczne czy praktyki zawodowe zapewnia
środki dydaktyczne oraz zapewnia warunki BHP.
§29
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej
1. W Szkole organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Pomoc udzielana jest
wychowankom, rodzicom i nauczycielom.
2. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem Dyrektora.
3. Pomoc psychologiczno –pedagogiczna polega na :
1) diagnozowaniu środowiska ucznia;
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2) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia
i umożliwianiu ich zaspokojenia;
3) rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez
ucznia;
4) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;
5) opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych
dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz
indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych odpowiednio o charakterze
resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym dla uczniów niedostosowanych społecznie
oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym;
6) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców;
7) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu
wychowawczego Szkoły i programu profilaktyki oraz wspieraniu nauczycieli w tym
zakresie;
8) wspieraniu uczniów metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego
kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym
kierunku;
9) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne
dzieci;
10) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych
wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia
i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające
sprostanie tym wymaganiom;
11) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
12) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;
13) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
4. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna realizowana jest we współpracy z:
1) rodzicami;
2) psychologiem;
3) pedagogiem;
4) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi;
5) podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.
5. Pomoc psychologiczno-pedagogicznej jest udzielana z inicjatywy:
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1) rodziców;
2) ucznia;
3) nauczyciela lub wychowawcy prowadzącego zajęcia z uczniem;
4) specjalisty;
5) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
6) pielęgniarki szkolnej;
7) pracownika socjalnego;
8) asystenta rodziny;
9) kuratora sądowego.
6. Celem

pomocy

psychologiczno-pedagogicznej

jest

rozpoznawanie

możliwości

psychofizycznych, rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
uczniów oraz rozpoznawanie indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka,
wynikających z:
1) z niepełnosprawności;
2) z niedostosowania społecznego;
3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
4) z zaburzeń zachowania lub emocji;
5) ze szczególnych uzdolnień;
6) ze specyficznych trudności w uczeniu się;
7) z zaburzeń komunikacji językowej;
8) z choroby przewlekłej;
9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
10) z niepowodzeń edukacyjnych;
11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny,
sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą
środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
7. W Szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy
z uczniem oraz w formie:
1) zajęć rozwijających uzdolnienia;
2) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
3) zajęć specjalistycznych:
a) korekcyjno-kompensacyjnych,
b) logopedycznych,
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c) rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne,
d) innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
4) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia;
5) warsztatów;
6) oddziałów integracyjnych;
7) porad i konsultacji.
§30
1. W Szkole obowiązuje szkolny system rozpoznawania indywidualnych możliwości i potrzeb
edukacyjnych uczniów.
2. Zainteresowania uczniów oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie wywiadów
z rodzicami, uczniami, prowadzenia obserwacji pedagogicznych oraz z opinii i orzeczeń
poradni psychologiczno-pedagogicznych.
3. W Szkole organizuje się kółka zainteresowań zgodnie z zainteresowaniami i uzdolnieniami
uczniów.
§31
Realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły
1. Szkoła realizuje program wychowawczo-profilaktyczny, dostosowany do potrzeb
rozwojowych uczniów, przygotowany w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb
i problemów występujących w społeczności szkolnej.
2. Działania profilaktyczne ustalone w programie wychowawczo-profilaktycznym skierowane
są do uczniów, nauczycieli i rodziców.
3. Program wychowawczo-profilaktyczny opracowany jest przez nauczycieli Szkoły przy
współpracy z rodzicami i uchwalony przez radę rodziców w porozumieniu z radą
pedagogiczną.
4. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska
porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego
Szkoły, program ten ustala Dyrektor w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór
pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora obowiązuje do czasu uchwalenia
programu przez radę rodziców w porozumienie z radą pedagogiczną.
5. Na podstawie uchwalonego programu wychowawczo-profilaktycznego, wychowawca
oddziału opracowuje na dany rok szkolny plan pracy wychowawczej i uzgadnia go
z rodzicami oddziału.
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6. Program, o którym mowa w ust. 1., realizowany jest przez wszystkich nauczycieli Szkoły.

§32
Organizacja zajęć rewalidacyjnych
1. Do Szkoły przyjmuje się uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego, na wniosek rodziców.
2. Uczniowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się program nauczania do jego
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych.
Program ten stanowi indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny.
3. Uczniom objętym kształceniem specjalnym Szkoła zapewnia:
1) pełną realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
2) odpowiednie warunki do nauki i środki dydaktyczne;
3) integrację ze środowiskiem rówieśniczym.
4. W okresie stanu epidemii w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19 organizacja zajęć rewalidacyjnych i wychowawczych odbywa się w miarę
możliwości i z uwzględnieniem specyfiki nauczania z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość.
5. Zajęcia mogą być prowadzone przy wykorzystaniu:
1) materiałów zamieszczonych na Platformie Edukacyjnej udostępnionej przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej (https://zpe.gov.pl/),
2) materiałów wskazanych przez nauczycieli za zgodą dyrektora szkoły,
3) środków komunikowania się na odległość (dziennik elektroniczny, poczta
elektroniczna, media społecznościowe, komunikatory, platformy meetingowe).
§33
Organizacja indywidualnego nauczania
1. Jeżeli stan zdrowia ucznia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do Szkoły,
zostaje on objęty indywidualnym nauczaniem.
2. Zorganizowanie

indywidualnego

nauczania

dla

prowadzącego i jest udzielane na wniosek rodziców.
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3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2., rodzice składają do Dyrektora Szkoły wraz
z orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej o konieczności objęcia ucznia
indywidualnym nauczaniem.
4. Indywidualne nauczanie organizuje się na czas określony, wskazany w orzeczeniu
o potrzebie indywidualnego nauczania.
5. Indywidualne nauczanie organizuje się w sposób zapewniający wykonanie zaleceń
określonych w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania.
6. Zajęcia indywidualnego nauczania są prowadzone przez nauczyciela w indywidualnym
i bezpośrednim kontakcie z uczniem.
7. W indywidualnym nauczaniu realizuje się obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające
z ramowego planu nauczania z dostosowaniem do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
8. Dyrektor Szkoły, na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania,
może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania objętych
obowiązkowymi zajęciami edukacyjnym, stosownie do możliwości psychofizycznych
ucznia oraz warunków, w miejscu, w którym są organizowane zajęcia indywidualnego
nauczania.
9. Wniosek, o którym mowa w ust. 8, składa się w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem.
10. Uczniowi objętemu indywidualnym nauczaniem Dyrektor umożliwia udział w zajęciach
rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach szkolnych oraz
udziela wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.
§34
1. Na wniosek lub za zgodą rodziców, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i publicznej
poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, Dyrektor może
zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki oraz wyznaczyć nauczycielaopiekuna.
2. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki jest klasyfikowany na podstawie egzaminu
klasyfikacyjnego.
3. Uczeń realizujący indywidualny program nauki kształci się w zakresie jednego, kilku lub
wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, przewidzianych w szkolnym planie
nauczania dla danej klasy według programu dostosowanego do jego uzdolnień,
zainteresowań i możliwości edukacyjnych.
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4. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki kształci się według systemu innego niż udział
w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, w zakresie jednego, kilku lub wszystkich
obowiązkowych zajęć edukacyjnych przewidzianych w szkolnym planie nauczenia.
5. Uczeń objęty indywidualnym tokiem nauki może realizować w ciągu jednego roku
szkolnego program nauczania z zakresu dwóch lub więcej klas i może być klasyfikowany
i promowany w czasie całego roku szkolnego.
6. W przypadku zezwolenia na indywidualny tok nauki, umożliwiający realizację w ciągu
jednego roku szkolnego programu nauczania z zakresu więcej niż dwóch klas, wymaga się
także pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.
7. Nauczyciel – opiekun opracowuje dla ucznia indywidualny program nauki lub akceptuje
program nauki opracowany poza szkołą, który uczeń ma realizować pod jego kierunkiem.
8. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki może uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne
do danej klasy lub do klasy programowo wyższej, w tej lub innej Szkole, na wybrane zajęcia
edukacyjne w Szkole wyższego stopnia albo realizować program w całości lub w części we
własnym zakresie.
9. Jeżeli uczeń o wybitnych uzdolnieniach jednokierunkowych nie może sprostać
wymaganiom z zajęć edukacyjnych nieobjętych indywidualnym programem lub tokiem
nauki, nauczyciel prowadzący zajęcia może, na wniosek wychowawcy lub innego
nauczyciela uczącego ucznia, dostosować wymagania edukacyjne z tych zajęć do
indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia, z zachowaniem wymagań edukacyjnych
wynikających z podstawy programowej.
§35
Biblioteka
1. W Szkole funkcjonuje biblioteka, którą prowadzi specjalny pracownik – bibliotekarz, który
w ramach realizacji swoich zadań propaguje czytelnictwo wśród uczniów. Czas pracy
normują odrębne przepisy zawarte w Karcie Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r.
z późniejszymi zmianami.
1a. W okresie stanu epidemii w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19 uczeń ma prawo dostępu do księgozbioru na zasadach wskazanych przez
dyrektora określonych w oparciu o wytyczne Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora
Sanitarnego. Zajęcia z nauczycielem biblioteki mogą odbywać się także z wykorzystaniem
technik i metod porozumiewania się na odległość.
2. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią Szkoły, z której mogą korzystać wszyscy
uczniowie oraz ich rodzice/opiekunowie prawni, nauczyciele i inni pracownicy Szkoły.
32

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Oleśnie

3. Zadaniem biblioteki jest gromadzenie i udostępnianie zbiorów oraz innych materiałów
z zakresu piśmiennictwa, grafiki itp. w celu realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych
Szkoły i doskonalenia zawodowego nauczycieli.
4. (uchylony).
5. Nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor, który zapewnia właściwe pomieszczenia i ich
wyposażenie oraz środki finansowe na zakup zbiorów, materiałów i czasopism.
6. Biblioteka jest finansowana z budżetu Szkoły oraz może otrzymywać dotacje celowe a także
darowizny.
7. Do obowiązków nauczyciela-bibliotekarza w ramach pracy pedagogicznej należy:
1) organizacja i udostępnianie zbiorów w wypożyczalni i czytelni;
2) indywidualne doradztwo w doborze lektury;
3) udzielanie

informacji,

prowadzenie

zajęć

z

przysposobienia

czytelniczego

i informacyjnego, przy współpracy z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych
przedmiotów;
4) prowadzenie zespołu uczniów współpracujących z biblioteką i pomagających
bibliotekarzowi w pracy;
5) informowanie nauczycieli i wychowawców na podstawie obserwacji pedagogicznej
i prowadzonej statystyki o poziomie czytelnictwa w poszczególnych klasach;
6) prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa (konkursy, wystawy,
imprezy czytelnicze itp.);
7) doskonalenie własnego warsztatu pracy w ramach pracy organizacyjno-technicznej;
8) gromadzenie zbiorów – zgodnie z profilem programowym i potrzebami Szkoły;
9) ewidencjonowanie zbiorów – zgodnie z obowiązującymi przepisami;
10) opracowanie zbiorów (klasyfikowanie, katalogowanie, opracowanie techniczne);
11) selekcja zbiorów (materiałów zbędnych i zniszczonych);
12) organizacja warsztatu informacyjnego (wydzielanie księgozbioru podręcznego,
prowadzenie katalogów, kartotek, teczek tematycznych, zestawień bibliograficznych);
13) sporządzanie planu pracy, harmonogramu zajęć z przysposobienia czytelniczego
i informacyjnego oraz okresowych i rocznych sprawozdań z pracy;
14) prowadzenie dziennej, miesięcznej, semestralnej i rocznej statystyki wypożyczeń,
dziennika pracy biblioteki, księgi inwentarzowej, rejestru ubytków, ewidencji
czasopism, ewidencji wypożyczeń.
8. Czas pracy biblioteki określa regulamin, który powinien uwzględniać możliwość
korzystania z biblioteki w czasie i po zajęciach lekcyjnych.
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9. Zakres zadań wychowawcy i nauczycieli w ramach pracy biblioteki obejmuje:
1) współpracę z biblioteką w rozbudzeniu potrzeby czytania;
2) uświadamianie uczniom konieczności przestrzegania regulaminu biblioteki (np. pomoc
w egzekwowaniu zwrotu książek i rozliczeń za książki zagubione i zniszczone);
3) pomoc w selekcji zbiorów;
4) współudział w tworzeniu warsztatu informacyjnego;
5) znajomość zawartości zbiorów biblioteki dotyczących nauczanego przedmiotu.
10. Szczegółowe zasady korzystania z biblioteki oraz centrum multimedialnego przez uczniów
określa regulamin.
§36
Świetlica
1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w Szkole ze względu na czas pracy rodziców,
organizację dojazdu do Szkoły lub z powodu innych okoliczności wymagających
zapewnienia uczniom opieki, zostaje zorganizowana świetlica szkolna.
2. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.
3. Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom opieki wychowawczej
umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości poprzez rozwijanie zainteresowań
i uzdolnień uczniom oraz stworzenie odpowiednich warunków do nauki własnej i pomocy
w nauce.
4. Zadaniami szczegółowymi świetlicy szkolnej są :
1) zapewnienie uczniom dojeżdżającym opieki przed i po lekcjach;
2) pomoc w organizowaniu dojazdów uczniów do Szkoły;
3) zapewnienie uczniom warunków do odrabiania lekcji po skończonych zajęciach
edukacyjnych oraz wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej;
4) organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów;
5) prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u uczniów właściwej
postawy społeczno – moralnej;
6) upowszechnianie zasad kultury osobistej oraz kształtowanie nawyków kulturalnego
spożywania posiłków;
7) współdziałanie z dyrekcją, nauczycielami i wychowawcami.
5. Założenia organizacyjne:
1) ze świetlicy mogą korzystać wszyscy uczniowie, którzy ze względu na dojazd do Szkoły
muszą dłużej przebywać w Szkole;
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2) opieką wychowawczą zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy przez
Dyrektora z powodu nieobecności nauczyciela. Zapis "świetlica" dla klasy na
zastępstwach traktowany jest jak każde inne zastępstwo;
3) świetlica czynna jest codziennie od godziny 7.00 do 15.45 lub do odjazdu ostatniego
autobusu;
4) wychowawca

świetlicy

odpowiedzialny

jest

za

bezpieczeństwo

uczniów

dojeżdżających od chwili zgłoszenia się do Szkoły do chwili rozpoczęcia zajęć
lekcyjnych (nauczyciel świetlicy przejmuje uczniów z autobusu) oraz od chwili
zakończenia zajęć lekcyjnych do przekazania uczniów opiekunowi w autobusie.
5) świetlica dysponuje jedną salą, która służy do prowadzenia zajęć opiekuńczowychowawczych.
6) o wszystkich problemach zaistniałych podczas zajęć świetlicy szkolnej lub
powtarzających się nieobecnościach uczniów, wychowawca świetlicy ma obowiązek
niezwłocznie powiadomić Dyrektora.
6. Warunki korzystania ze świetlicy szkolnej:
1) przed i po lekcjach na świetlicy mogą przebywać tylko uczniowie dojeżdżający.
w trakcie zajęć przebywają uczniowie skierowani do świetlicy przez Dyrektora Szkoły
z powodu nieobecności nauczyciela lub uczniowie mający zajęcia świetlicowe zgodnie
z planem lekcji;
2) uczniom nie wolno przebywać w świetlicy bez zgody nauczyciela lub wychowawcy
świetlicy;
3) każdego ucznia podczas pobytu w świetlicy obowiązują przepisy regulaminu
porządkowego Szkoły;
4) obecność na zajęciach w świetlicy jest sprawdzana jak na każdej lekcji. Nieobecność na
zajęciach w świetlicy ma wpływ na frekwencję ucznia;
5) samowolne opuszczenie świetlicy traktowane będzie jak ucieczka z lekcji;
6) zachowanie na świetlicy ma wpływ na ocenę zachowanie ucznia w I półroczu i na
koniec roku;
7. Uczniowie korzystający ze świetlicy maja obowiązek stosować się do poleceń wydawanych
przez wychowawcę świetlicy.

§37
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Stołówka szkolna
1. Szkoła prowadzi stołówkę umożliwiającą uczniom higieniczne spożywanie jednego
ciepłego posiłku dziennie.
2. Ze stołówki mogą korzystać uczniowie i pracownicy Szkoły na zasadach określonych
w regulaminie stołówki i osoby spoza Szkoły za zgodą Dyrektora.
3. Korzystanie z posiłków w stołówce jest odpłatne.
4. Odpłatność za korzystanie z obiadów ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z organem
prowadzącym.
5. W celu usprawnienia wydawania posiłków i ograniczenia ilości spóźnień na lekcje, obiady
wydawane są na 2 przerwach piętnastominutowych.
6. W czasie wydawania obiadów na stołówce mogą przebywać tylko uczniowie jedzący obiad.
§38
Gabinet pielęgniarki szkolnej
1. Gabinet pielęgniarki szkolnej jest wyodrębnionym na terenie Szkoły pomieszczeniem
urządzonym w formie gabinetu pierwszej pomocy przedlekarskiej.
2. Opiekę nad gabinetem sprawuje pielęgniarka szkolna.
3. Gabinet ma za zadanie udzielanie pomocy doraźnej w nagłych wypadkach, prowadzenia
profilaktyki sanitarnej i zdrowotnej oraz czuwania nad prowadzeniem badań okresowych
i bilansowych dzieci.
4. Pielęgniarka prowadzi stosowną dokumentację medyczną.
5. Z gabinetu pielęgniarki mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy Szkoły.
6. Gabinet pielęgniarki funkcjonuje na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Dyrektora
Szkoły.
§39
Bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę
1. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo w budynku i na terenie Szkoły.
1a. W okresie stanu epidemii w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19 realizacja zadań nauczycieli oraz innych pracowników szkoły odbywa się
zgodnie z określoną przez dyrektora organizacją zajęć, w tym z wykorzystaniem metod
porozumiewania się na odległość. Wszyscy pracownicy szkoły, a nauczyciele
w szczególności, zobowiązani są do zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w sieci.
2. W Szkole obowiązuje instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, zgodnie z którą co roku
przeprowadza się próbną ewakuację uczniów i pracowników w terminie nie dłuższym niż 3
miesiące od dnia rozpoczęcia roku szkolnego.
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3. Wychowawcy oddziałów mają obowiązek zapoznać uczniów z zasadami ewakuacji
obowiązującymi w Szkole.
4. Dyrektor Szkoły powołuje spośród nauczycieli koordynatora do spraw bezpieczeństwa
i ewakuacji, w celu koordynacji prawidłowego przebiegu działań, o których mowa w ust. 2.
5. Szkoła przestrzega przepisów bezpieczeństwa i higieny wynikających z odrębnych
przepisów obowiązujących w placówkach oświatowych, ich przestrzeganie podlega kontroli
wewnętrznej i zewnętrznej.
6. Każdy nauczyciel zobowiązany jest do systematycznego kontrolowania miejsca
prowadzenia zajęć, w przypadku zagrożenia opuszcza wraz z uczniami to miejsce
i powiadamia o tym fakcie Dyrektora Szkoły oraz odpowiednie służby.
7. Nauczyciel nie może przystąpić do prowadzenia zajęć zanim zagrożenie nie zostanie
usunięte.
8. Do zagrożeń zalicza się w szczególności: pęknięte lub rozbite szyby, odsłonięte przewody
elektryczne, ostre przedmioty, uszkodzone sprzęty lub narzędzia itp.
9. W sali gimnastycznej, w siłowni i boisku szkolnym oraz w innych miejscach, w których
prowadzone są zajęcia ruchowe, nauczyciel kontroluje sprawność sprzętu przed
rozpoczęciem zajęć, dba o prawidłową organizację pracy, dobiera odpowiednie metody,
dostosowuje wymagania i formy zajęć do możliwości fizycznych i zdrowotnych uczniów.
Podczas ćwiczeń na przyrządach uczniowie są asekurowani przez nauczyciela. Pod
nieobecność nauczyciela uczniowie nie mogą przebywać w sali gimnastycznej ani nie wolno
wydawać uczniom sprzętu sportowego.
10. Nauczyciel zapoznaje uczniów z obowiązującym regulaminem korzystania z sali
gimnastycznej, sprzętu sportowego i terenu rekreacyjnego na pierwszych zajęciach roku
szkolnego.
11. Nauczyciele prowadzący zajęcia wychowania fizycznego zobowiązani są do zapoznania
się z informacją dotyczącą stanu zdrowia ucznia przekazaną przez rodziców.
12. Wyjazdy na zawody sportowe każdorazowo wymagają uzyskania pisemnej zgody
rodziców wraz z oświadczeniem, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wysiłku
fizycznego. Zgody rodziców przechowywane są do zakończenia roku szkolnego
w dokumentacji nauczyciela organizującego zawody.
§40
1. Nauczyciel jest zobowiązany do sprawdzania listy obecności uczniów przed przystąpieniem
do zajęć i oznaczenia obecności lub nieobecności ucznia w dzienniku.
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2. W przypadku stwierdzenia samowolnego opuszczenia Szkoły przez ucznia, nauczyciel
zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym wychowawcę oddziału lub pedagoga oraz
rodziców.
3. Uczeń pozostaje pod opieką nauczycieli w czasie 15 minut przed rozpoczęciem
obowiązkowych dla niego zajęć edukacyjnych danego dnia, do ich zakończenia
z wyjątkiem:
1) uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej, którzy od chwili zgłoszenia się do
świetlicy do momentu jej opuszczenia, znajdują się pod opieką nauczyciela świetlicy
szkolnej; świetlica szkolna działa od godz. od godz. 7.55 do 8.55 oraz od 14.25 do 15.25;
2) uczniów korzystających z zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę, którzy
pozostają pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia od godziny ich rozpoczęcia do
chwili ich zakończenia.
4. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za uczniów, którzy znaleźli się na jej terenie
z przyczyn niemających uzasadnienia w organizacji nauczania, wychowania i opieki
realizowanej w danym dniu.
5. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów ponoszą:
1) nauczyciele prowadzący zajęcia obowiązkowe i pozalekcyjne;
2) za uczniów przebywających na przerwach poza salami lekcyjnymi nauczyciele pełniący
dyżury podczas przerw do ostatniej lekcji danego dnia;
3) za uczniów przebywających w bibliotece – nauczyciel bibliotekarz, za uczniów
przebywających w świetlicy – nauczyciel świetlicy szkolnej.
6. Na przerwach sale lekcyjne są zamknięte, a uczniowie oczekują na lekcje na korytarzu przy
sali, w której będą mieli zajęcia.
7. Jeżeli z ważnych, uzasadnionych przyczyn konieczne jest zwolnienie ucznia z zajęć przed
ich zakończeniem w danym dniu, wychowawca, a pod jego nieobecność pedagog szkolny
lub Dyrektor może:
1) na pisemną prośbę rodziców zamieszczoną w dzienniku elektronicznym lub
dostarczoną przez ucznia zwolnić ucznia z zajęć na warunkach określonych przez
rodzica, z tym, że od tej chwili odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponoszą
rodzice;
2) zwolnić z zajęć ucznia, który uskarża się na złe samopoczucie, zachorował lub uległ
urazowi, na wniosek pielęgniarki szkolnej. W tym wypadku:
a) niezwłocznie zawiadamia się rodziców o dolegliwościach dziecka i postępuje
zgodnie z poczynionymi ustaleniami;
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b) ucznia musi odebrać ze Szkoły rodzic lub inna osoba dorosła przez rodzica
upoważniona. Niedopuszczalne jest, aby chore dziecko opuściło budynek Szkoły
bez opieki osoby dorosłej.
8. W chwili opuszczenia szatni i wyjścia przez uczniów z budynku Szkoły do domu,
odpowiedzialność Szkoły za ich bezpieczeństwo kończy się.
9. Po zakończeniu zajęć obowiązkowych, uczeń który oczekuje na zajęcia dodatkowe, ma
obowiązek zgłosić się pod opiekę nauczyciela świetlicy.
10. Każdy uczeń na terenie Szkoły jest objęty dozorem osób dorosłych, nauczycieli
i pracowników niepedagogicznych i jest zobowiązany podporządkować się ich poleceniom.
11. Na terenie boiska szkolnego obowiązuje regulamin korzystania z boiska.
12. Uczniowie zobowiązani są bezwzględnie przestrzegać zasad regulaminu korzystania
z boiska oraz przebywać na boisku wyłącznie pod nadzorem nauczycieli, trenerów,
rodziców.
13. Podczas pobytu uczniów na wycieczkach, zielonych Szkołach, w czasie pobytu na
pływalni, zawodach sportowych i innych, Szkoła zapewnienia im bezpieczeństwo, które
uregulowane jest wewnętrznymi zarządzeniami Dyrektora Szkoły.
14. Każda impreza w Szkole odbywa się za zgodą Dyrektora Szkoły i musi być zgłoszona.
15. Za bezpieczeństwo uczniów w czasie imprezy organizowanej w Szkole lub poza nią
odpowiada nauczyciel – organizator oraz nauczyciele, którym Dyrektor powierzył opiekę
nad uczniami.
16. W razie zaistnienia wypadku uczniowskiego, nauczyciel ma obowiązek: udzielenia
pierwszej pomocy, wezwania pogotowia ratunkowego, powiadomienia Dyrektora Szkoły i
rodziców ucznia o zaistniałym zdarzeniu. Postępowanie
w razie wypadku regulują odrębne przepisy.
17. W Szkole prowadzone są zajęcia edukacyjne wspierające ucznia w radzeniu sobie w
sytuacjach: przemocy, demoralizacji, zagrożeń uzależnieniami oraz innych utrudniających
funkcjonowanie w społeczeństwie i grupie rówieśniczej.
18. Pracownicy Szkoły mają obowiązek kontrolowania osób wchodzących na teren placówki
dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniom.
19. Uczeń nie może bez pozwolenia nauczyciela opuścić sali lekcyjnej ani samodzielnie
opuścić budynku Szkoły w czasie trwania jego planowanych zajęć.
20. Nauczyciel niezwłocznie zawiadamia Dyrektora Szkoły w przypadku stwierdzenia, iż
uczeń przebywający na terenie Szkoły znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków
odurzających.
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21. Dyrektor w trybie natychmiastowym zgłasza ten fakt policji oraz zawiadamia rodziców
ucznia.
22. Uczniowie pozostawiający rowery przy budynku Szkoły zobowiązani są do zabezpieczenia
ich przed kradzieżą tak, jak w każdym innym publicznym miejscu.
23. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności materialnej za skradziony lub zniszczony rower. Fakt
kradzieży Dyrektor Szkoły zgłasza na policję.
24. Uczniom zabrania się przebywania na przystanku autobusowym Szkoły bez opiekuna.
25. Uczniowie, którzy mają pisemną zgodę rodziców na samodzielny powrót do domu po
zakończeniu zajęć, obowiązkowo, niezwłocznie opuszczają teren Szkoły.
§41
1. W Szkole prowadzony jest monitoring wizyjny w celu zapewnienia uczniom, pracownikom
i wszystkim pozostałym osobom przebywającym na terenie Szkoły bezpieczeństwa oraz
w celu zabezpieczenia budynku Szkoły przed zagrożeniami.
2. Rejestr i podgląd kamer znajduje się w pomieszczeniu Szkoły przy gabinecie Dyrektora.
§42
Organizacja szkolnego systemu doradztwa zawodowego
1. W Szkole organizuje się doradztwo zawodowe dla uczniów klas VII i VIII.
2. Doradztwo zawodowe to planowe działania realizowane przez doradcę zawodowego, które
zapewnią uczniom rozwijanie świadomości własnych uzdolnień, posiadanych kompetencji
i zainteresowań – w aspekcie własnych pragnień i ich realizacji w rzeczywistym życiu.
3. Zadaniem doradztwa zawodowego jest rozwijanie umiejętności aktywnego poszukiwania
pracy,

podejmowania

racjonalnych

decyzji

oraz

uświadomienie

konsekwencji

dokonywanych wyborów.
4. Celem zajęć organizowanych w zakresie doradztwa jest wykształcenie u uczniów
umiejętności radzenia sobie ze zmianami poprzez szybką adaptację oraz wychodzenia
naprzeciw nowym sytuacjom i wyzwaniom zawodowym.
5. Doradca zawodowy prowadzi zajęcia metodami aktywnymi oraz stara się przybliżyć
poszczególne zawody uczniom podczas wycieczek organizowanych do różnorodnych
zakładów i instytucji.
6. Doradztwo zawodowe obejmuje indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami
i nauczycielami.
§43
Organizacja wolontariatu w Szkole
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1. W Szkole, w ramach działań Samorządu Uczniowskiego, organizuje się pracę
wolontarystyczną uczniów na rzecz pomocy innym uczniom i instytucjom współpracującym
ze szkołą.
2. Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności Szkoły: nauczycieli,
uczniów oraz rodziców na rzecz potrzebujących.
3. Wolontariuszem może być każdy, kto dobrowolnie i za darmo chce pracować na rzecz
innych.
4. Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary:
1) środowisko szkolne;
2) środowisko pozaszkolne.
5. Prawa i obowiązki wolontariusza oraz zakres jego działania i realizowanych zadań określa
program Samorządu Uczniowskiego.
6. Świadczenia wolontariuszy są wykonywane w zakresie, w sposób i w miejscu i czasie
określonym w porozumieniu z korzystającym z usług wolontarystycznych.
7. Wolontariusz może wykonywać świadczenia na rzecz:
1) stowarzyszenia, którego jest członkiem;
2) fundacji.
8. Działalność wolontarystyczna jest potwierdzana zaświadczeniem, które wydaje się na
zakończenie roku szkolnego lub na żądanie zainteresowanego.
9. Organizacja i realizacja działań w zakresie wolontariatu może odbywać się z
wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
§44
Działalność innowacyjna Szkoły
1. Szkoła prowadzi innowacje pedagogiczne z własnej inicjatywy, zwane dalej „innowacjami”.
2. Innowacja to nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające
na celu poprawę jakości pracy Szkoły.
3. Innowacja nie może prowadzić do zmiany typu Szkoły.
4. Do realizacji planowanych działań innowacyjnych niezbędne warunki kadrowe
i organizacyjne zapewnia Dyrektor Szkoły.
5. Dyrektor Szkoły zwraca się o odpowiednie środki finansowe do organu prowadzącego
szkołę w przypadku, gdy innowacja wymaga nakładów finansowych.
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6. Innowacja, wymagająca nakładów finansowych, może być podjęta wówczas, gdy organ
prowadzący szkołę wyrazi pisemną zgodę na finansowanie planowanych działań.
7. Nauczyciele uczestniczą w innowacji dobrowolnie.
8. Zasady innowacji w postaci opisu, opracowuje zespół autorski lub autor innowacji,
z którymi autorzy (autor) innowacji zapoznają radę pedagogiczną.
9. Dyrektor wyraża zgodę na prowadzenie innowacji w Szkole po uzyskaniu:
1) zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyli w realizacji innowacji;
2) opinii Rady Pedagogicznej;
3) pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej prowadzenie
w Szkole, w przypadku, gdy założenia innowacji nie były wcześniej opublikowane.
10. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji.
11. Innowacja po jej zakończeniu podlega ewaluacji. Sposób przeprowadzenia ewaluacji
danej innowacji zawarty jest w jej opisie.
§45
Współpraca Szkoły z rodzicami
1. Szkoła współpracuje z rodzicami poprzez:
1) organizację zebrań poszczególnych oddziałów wg wcześniej przedstawionego
harmonogramu;
2) prowadzenie konsultacji (dni otwartych), w trakcie których rodzice mogą uzyskać
informację na temat osiągnięć swojego dziecka, ustalić z nauczycielem (nauczycielami)
sposób dalszej pracy z dzieckiem, uzyskać formy wsparcia pedagogicznego i
psychologicznego;
3) organizowanie wspólnych spotkań okolicznościowych np. jasełka, wieczór poezji;
4) włączanie w realizację programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły;
5) włączanie w organizację imprez danego oddziału i Szkoły;
6) udzielanie, przez nauczycieli, bieżącej informacji na temat osiągnięć ucznia, wydarzeń
klasowych i szkolnych za pośrednictwem dziennika elektronicznego;
7) możliwość wglądu przez rodziców w dokumentację dotyczącą ich dziecka.
2. Rodzice mają prawo do:
1) wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami w duchu tolerancji
i zrozumienia dla innych, bez dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy,
narodowości, wyznania, płci oraz pozycji ekonomicznej;
2) uznania ich prymatu jako „pierwszych nauczycieli” swoich dzieci;
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3) pełnego dostępu dla ich dzieci do wszystkich działań edukacyjnych na terenie Szkoły
z uwzględnieniem potrzeb i możliwości ich dziecka;
4) wszelkich informacji dotyczących ich dziecka i jego funkcjonowania w Szkole;
5) wpływać na politykę oświatową realizowaną w Szkole ich dzieci za pośrednictwem
Rady Rodziców;
6) żądania wysokiej jakości usług edukacyjnych;
7) pomocy materialnej ze strony władz publicznych, w przypadku trudności finansowych
uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie ich dziecka w Szkole;
8) zapoznania się z obowiązującymi w Szkole dokumentami, w szczególności
z wymaganiami edukacyjnymi obowiązującymi na danym etapie edukacji ich dziecka,
zasadami wewnątrzszkolnego oceniania, statutem Szkoły i innymi dokumentami
mającymi wpływ na funkcjonowanie jego dziecka w Szkole;
9) pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie Szkoły;
10) wyboru dla swojego dziecka zajęć pozalekcyjnych oraz nadobowiązkowych takich
jak: religia, etyka, wychowanie do życia w rodzinie.
3. Rodzice mają obowiązek:
1) wychowywać swoje dzieci w duchu odpowiedzialności za siebie i innych ludzi;
2) wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny i nie zaniedbywać ich;
3) angażowania się jako partnerzy w nauczaniu ich dzieci w Szkole;
4) przekazywania wszelkich informacji związanych z możliwością osiągnięcia wspólnych
(tj. domu i Szkoły) celów edukacyjnych;
5) osobiście włączać się w życie Szkoły ich dziecka i stanowić istotną część społeczności
lokalnej;
6) poświęcać swój czas i uwagę swoim dzieciom i ich Szkole tak, aby wzmocnić ich
wysiłki skierowane na osiągnięcie określonych celów nauczania;
7) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
8) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć;
9) poinformowania Szkoły o nieobecności dziecka w dniu tej nieobecności, dłuższej niż 3
dni.
4. Rodzic ma prawo zwrócenia się do Dyrektora Szkoły z wnioskiem o:
1) objęcie dziecka nauką religii, etyki, języka mniejszości narodowej;
2) odroczenie obowiązku szkolnego;
3) przyspieszenie obowiązku szkolnego;
4) objęcie dziecka indywidualnym nauczaniem;
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5) objęcie dziecka indywidualnym tokiem lub programem nauki;
6) realizację obowiązku szkolnego poza szkołą.
5. Zebrania oddziałów są protokołowane.
6. Wychowawca na początku każdego roku szkolnego przekazuje rodzicom kalendarz roku
szkolnego oraz harmonogram spotkań.
7. Wychowawca oddziału może zwołać nadzwyczajne zebranie rodziców z własnej inicjatywy
lub na wniosek Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej oraz rady oddziałowej. O każdym
nadzwyczajnym zebraniu wychowawca oddziału ma obowiązek poinformowania Dyrektora
Szkoły.
8. Wychowawca oddziału może komunikować się z rodzicami wykorzystując: telefon, pocztę
e-mailową lub dziennik elektroniczny.
§46
1. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez szkołę informacji w zakresie
nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od
rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji.
2. 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.
3. W razie potrzeby uczniom wypożyczany jest sprzęt elektroniczny niezbędny do
kontynuowania nauki w domu na podstawie umowy użyczenia podpisywanej z rodzicem
(opiekunem prawnym).

§47
Zasady organizacji zespołów nauczycielskich
1. W zależności od potrzeb programowych i zadań Szkoły, Dyrektor Szkoły tworzy zespoły
nauczycielskie, które realizują jej zadania statutowe według opracowanego harmonogramu.
2. Zespoły mogą porozumiewać się z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych.
3. Spotkania zespołów są protokołowane.
4. Zespół nauczycieli prowadzących nauczanie przedstawia Dyrektorowi Szkoły propozycje:
1) jednego podręcznika do zajęć edukacyjnych lub materiału edukacyjnego do danych
zajęć edukacyjnych, dla uczniów danego oddziału;
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2) materiałów ćwiczeniowych.
5. Zespoły nauczycieli, o których mowa w ust. 1, mogą przedstawić Dyrektorowi Szkoły
więcej niż jeden podręcznik lub materiał edukacyjny:
1) do danego języka obcego nowożytnego w danej klasie, biorąc pod uwagę poziomy
nauczania języków obcych nowożytnych;
2) w przypadku uczniów niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym, biorąc
pod uwagę ich możliwości edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów;
3) w przypadku uczniów objętych kształceniem w zakresie niezbędnym do podtrzymania
poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej.
6. Dyrektor Szkoły, na podstawie przedstawionych propozycji zespołów, po zasięgnięciu
opinii Rady Pedagogicznej, ustala szkolny zestaw programów nauczania.
7. Dyrektor Szkoły, na podstawie propozycji nauczycieli oraz w przypadku braku
porozumienia

w

zespole

nauczycielskim

w

sprawie

przedstawienia

propozycji

podręczników lub materiałów edukacyjnych – po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej
i Rady Rodziców ustala:
1) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich
oddziałach danej klasy;
2) materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku
szkolnym.
V.

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY
§48

1. Prawa i obowiązki nauczyciela określą zapisy ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta
Nauczyciela z zastrzeżeniem art. 15 ustawy Prawo oświatowe.
2. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma
obowiązek poszanowania godności osobistej ucznia, kieruje się dobrem uczniów i troską
o ich zdrowie.
3. Szczegółowy zakres obowiązków dla nauczyciela przygotowuje i zapoznaje z nim Dyrektor
Szkoły.
4. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta
z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych
w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks Karny.
§49
Prawa i obowiązki nauczycieli
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1. Nauczyciel w szczególności ma prawo do:
1) poszanowania godności osobistej i godności zawodu nauczyciela;
2) swobody w doborze i stosowaniu takich metod nauczania i wychowania, jakie uważa
za najwłaściwsze spośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne;
3) wyposażenia stanowiska pracy, które umożliwia realizację programu dydaktycznowychowawczego;
4) wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami;
5) korzystania z prawa do ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych
w związku z pełnieniem funkcji służbowych;
6) pomocy ze strony Dyrektora Szkoły i innych osób z kierownictwa w sprawach
związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
2. Do obowiązków nauczyciela w szczególności należy:
1) zapewnienia warunków do rozwoju ucznia;
2) zaangażowanie się do tworzenia i modyfikowania programu rozwoju Szkoły;
3) zapewnianie wysokiego poziomu pracy dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej oraz realizowanych zadań organizacyjnych;
4) prowadzenie zajęć zgodnie z tygodniowym rozkładem;
5) kształtowanie u uczniów oraz u siebie umiejętności posługiwania się technologią
informatyczną i wykorzystywaniem jej na zajęciach przez siebie prowadzonych;
6) udzielanie uczniom pomocy w planowaniu własnego rozwoju oraz w osiąganiu
postępów i sukcesów;
7) uwzględnianie w swojej pracy udzielanie pomocy uczniom o specjalnych potrzebach
edukacyjnych;
8) zapewnianie uczniom rozwoju zainteresowań i uzdolnień;
9) stosowanie metod pracy z uczniami, które są odpowiednio dobrane, zróżnicowane
i skuteczne, celem pobudzenia ich aktywności;
10) precyzyjne określanie wymagań edukacyjnych i dostosowanie do indywidualnych
możliwości i predyspozycji uczniów;
11) przestrzeganie obowiązujących w Szkole zasad oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów oraz zasad przeprowadzania sprawdzianów;
12) pełna realizacja podstawy programowej;
13) przestrzeganie praw dziecka i prawa ucznia oraz upowszechnianie wiedzy na ich
temat;
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14) zapewnianie uczniom równych szans uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych
i pozalekcyjnych;
15) realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły;
16) rozpoznawanie problemów wychowawczych i psychologiczno-pedagogicznych
uczniów, zgłaszanie ich wychowawcy oddziału, psychologowi, pedagogowi szkolnemu,
specjaliście;
17) przestrzeganie przepisów prawa oraz zapisów niniejszego statutu;
18) ochrona danych osobowych swoich uczniów;
19) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej zgodnie z przepisami prawa
i zaleceniami Dyrektora Szkoły.
3. Nauczyciel rzetelnie realizuje zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz
podstawowymi funkcjami Szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadań
związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez
szkołę, a w szczególności:
1) sprawuje opiekę nad uczniami w Szkole podczas zajęć obowiązkowych,
nadobowiązkowych, pozalekcyjnych;
2) uczestniczy w zebraniach Rady Pedagogicznej;
3) jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy spraw omawianych podczas zebrań Rady
Pedagogicznej;
4) sprawuje dyżury, zgodnie z harmonogramem dyżurów, zapewniając uczniom
bezpieczeństwo;
5) odpowiednio

do

potrzeb

rozwojowych

i

edukacyjnych

oraz

możliwości

psychofizycznych ucznia poprzez dostosowanie metod i form pracy z uczniem
indywidualizuje pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych;
6) przestrzega czasu pracy ustalonego w Szkole;
7) przestrzega przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów
przeciwpożarowych oraz stosuje się do wydawanych w tym zakresie poleceń
i wskazówek przez Dyrektora Szkoły;
8) uczestniczy w Szkoleniach i instruktażu z zakresu bhp i ppoż. oraz poddaje się
wymaganym egzaminom sprawdzającym;
9) przestrzega w Szkole zasad współżycia społecznego;
10) stosuje środki ochrony zbiorowej, używa przydzielonych środków ochrony
indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem;
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11) poddaje się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom
lekarskim;
12) niezwłocznie zawiadamia Dyrektora Szkoły o zauważonym w Szkole wypadku albo
zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzega współpracowników, a także inne
osoby znajdujące się w Szkole o grożącym im niebezpieczeństwie;
13) współpracuje z Dyrektorem Szkoły oraz upoważnionymi osobami, w wypełnianiu
obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
4. Do zadań asystenta nauczyciela lub asystenta wychowawcy świetlicy należy:
1) wspieranie nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze
i opiekuńcze lub wspieranie nauczyciela świetlicy;
2) wykonywanie zadań wyłącznie pod kierunkiem osoby prowadzącej zajęcia edukacyjne
lub świetlicowe;
3) pomaganie w zapewnieniu uczniom bezpiecznych warunków nauki;
4) przygotowanie sali oraz pomocy wykorzystywanych do zajęć edukacyjnych lub
świetlicowych;
5) zapewnienie opieki uczniom w stołówce, świetlicy, szatni, łazience oraz na placu
zabaw;
6) spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do wychowanków
zlecane przez wychowawcę klasy oraz inne czynności wynikające z rozkładu zajęć
uczniów w ciągu dnia;
7) opiekowanie się uczniami w trakcie ich wyjścia z klasy np. do pielęgniarki, toalety itp.;
8) sprawowanie opieki nad uczniami w trakcie organizowanych przez nauczyciela
wycieczek, wyjść klasowych;
9) wspieranie uczniów w czynnościach samoobsługowych, w szczególności udzielanie
wsparcia dzieciom wymagającym szczególnej troski.
§50
Zadania wychowawcy oddziału
1. W procesie dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczym Szkoły, wychowawca oddziału pełni
odpowiedzialną rolę opiekuna i organizatora życia społeczności danego oddziału.
2. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu
z nauczycieli, zwanemu dalej „wychowawcą oddziału”.
3. Dyrektor Szkoły powierza nauczycielowi funkcję wychowawcy oddziału w całym cyklu
kształcenia, dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, która trwa
do końca etapu edukacyjnego, jeśli nie zajdą szczególne okoliczności.
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4. Wychowawca oddziału pełni zasadniczą rolę w systemie wychowawczym Szkoły. Jest
animatorem życia zbiorowego uczniów, ich powiernikiem i mediatorem w rozstrzyganiu
wszelkich kwestii spornych.
5. Formy spełniania zadań przez wychowawcę oddziału powinny być dostosowane do wieku
uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych Szkoły.
§51
1. Do obowiązków wychowawcy oddziału należy w szczególności:
1) sprawowanie opieki wychowawczej nad powierzonymi uczniami uczęszczającymi do
określonego oddziału;
2) diagnozowanie warunków życia i nauki swoich uczniów;
3) rozwijanie u wychowanków umiejętności rozwiązywania życiowych problemów;
4) podejmowanie działań kształtujących osobowość uczniów, wspierających ich rozwój
intelektualny i emocjonalny;
5) kontrolowanie i korygowanie procesu przygotowania uczniów do pełnienia
odpowiedzialnych ról w życiu dorosłym;
6) nawiązanie i utrzymywanie indywidualnych kontaktów z rodzicami ucznia w celu
ustalenia jego potrzeb wychowawczo-opiekuńczych;
7) informowanie

rodziców

o

zagrożeniach,

trudnościach

edukacyjnych

czy

wychowawczych;
8) informowanie rodziców o stałych terminach spotkań z rodzicami oraz konsultacjach na
pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym;
9) prowadzenie dokumentacji wychowawczej zgodnie z zaleceniami Dyrektora Szkoły;
10) opracowywanie i realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego swojego
oddziału;
11) systematyczne utrzymywanie kontaktu z innymi nauczycielami w celu koordynacji
oddziaływań wychowawczych;
12) analizowanie i ocenianie efektów pracy wychowawczej, profilaktycznej i opiekuńczej;
13) powiadamianie

rodziców

ucznia

o

przewidywanym

dla

ucznia

stopniu

niedostatecznym lub nieklasyfikowaniu;
14) powiadomienie ucznia na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym
o przewidywanych dla niego stopniach półrocznych (rocznych);
15) informowanie o realizacji zadań wychowawczych swojego oddziału, dwa razy w roku,
w trakcie klasyfikacji.
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2. Wychowawca oddziału, w swoich działaniach, ściśle współpracuje z Dyrektorem Szkoły,
pedagogiem szkolnym, psychologiem, nauczycielami przedmiotów uczących w danym
oddziale i rodzicami uczniów.
§52
1. Wychowawca oddziału ma prawo:
1) otaczać indywidualną opieką każdego wychowanka, poznać jego mocne i słabe strony,
umiejętnie je wykorzystać w procesie wychowawczym;
2) kształtować umiejętność zespołowego współdziałania poprzez organizowanie zajęć
pozalekcyjnych (wycieczki, wyjścia do kina, teatru, muzeum, uroczystości rocznicowe,
świąteczne, itp.);
3) rozpoznawać warunki społeczno-ekonomiczne ucznia i występować o odpowiednią
pomoc;
4) decydować o ostatecznych ocenach zachowania uczniów oddziału.
§53
1. Wychowawca jest odpowiedzialny za właściwe, zgodne z przepisami i terminowe
wykonywanie obowiązków określonych w zakresie czynności, a w szczególności:
1) prawidłowe i terminowe wypełnianie dokumentacji: dzienników, arkuszy ocen,
świadectw szkolnych itp.;
2) prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich i innej dokumentacji uczniowskiej i jej
aktualizację;
3) podsumowywanie i kontrolę frekwencji tygodniowej i miesięcznej;
4) informowanie rodziców ucznia, o postępach i osiągnięciach szkolnych wychowanków
oraz o ewentualnych zagrożeniach;
5) efektywne podejmowanie działań i osiąganie wysokich wyników w pracy,
przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy;
6) wykonywanie

innych

prac

zleconych

przez

Dyrektora,

dotyczących

jego

wychowanków;
7) stworzenie odpowiednich warunków zapewniających bezpieczeństwo uczniom
biorącym udział w wycieczkach, imprezach i spotkaniach organizowanych poza szkołą;
nadzorowanie przestrzegania przez wszystkich uczestników obowiązujących zasad oraz
bezpieczeństwa i higieny.
§54
Zadania nauczycieli specjalistów
1. Do zadań nauczyciela pedagoga szkolnego i psychologa należy:
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1) indywidualna opieka pedagogiczna i psychologiczna nad uczniami i rodzinami
wymagającymi jej;
2) udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych narastających na tle
niepowodzeń szkolnych;
3) udzielanie porad i pomocy uczniom mającym trudności w kontaktach rówieśniczych
i środowiskowych;
4) udzielanie rodzicom i nauczycielom porad ułatwiających rozwiązywanie trudnych
problemów wychowawczych i rodzinnych;
5) koordynowanie działań mających na celu udzielanie uczniom pomocy materialnej
przez ośrodki pomocy społecznej i inne instytucje świadczące ten rodzaj wspierania
rodziny;
6) koordynowanie pomocy przez instytucje społeczne, administracyjne i inne placówki
świadczące pomoc społeczną;
7) prowadzenie badań i działań diagnostycznych w celu określenia przyczyn niepowodzeń
edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron ucznia;
8) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów
związanych z etapem rozwojowym uczniów;
9) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom
zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym
i pozaszkolnym uczniów;
10) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach
kryzysowych;
11) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologicznopedagogicznej;
12) prowadzenie warsztatów i innych form pracy z uczniami celem wspierania działań
wychowawczych nauczycieli.
§55
1. Do zadań logopedy należy w szczególności:
1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu
ustalenia stanu mowy uczniów;
2) prowadzenie zajęć logopedycznych z uczniami, u których stwierdzono zaburzenia
rozwoju mowy;
3) współpraca z rodzicami w zakresie porad i konsultacji dotyczących prowadzenia
ćwiczeń z dzieckiem z zaburzeniami rozwoju mowy;
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4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń
komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;
5) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologicznopedagogicznej.
§56
1. Do zadań doradcy zawodowego należy:
1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne
oraz zawodowe, pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych oraz zawodowych
właściwych dla danego poziomu kształcenia;
3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę;
5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnianiu ciągłości działań
w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego;
6) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy
psychologiczno-pedagogicznej.
§57
1. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami
i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się;
2) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze
terapeutycznym;
3) podejmowanie

działań

profilaktycznych

zapobiegających

niepowodzeniom

edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów;
4) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy
psychologiczno-pedagogicznej.
§58
1. Nauczyciele specjaliści przygotowują, w każdym roku szkolnym, plan swojej pracy
i przedstawiają do akceptacji Dyrektorowi Szkoły.
§59
Rzecznik Praw Ucznia
1. Rzecznikiem Praw Ucznia może zostać nauczyciel Szkoły.
2. Rzecznik Praw Ucznia jest organem niezależnym od administracji oświatowej.
3. Do kompetencji Rzecznika Praw Ucznia należy:
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1) obserwacja realizacji praw ucznia;
2) reprezentowanie interesów ucznia wobec Rady Pedagogicznej i Dyrektora;
3) czuwanie nad przestrzeganiem praw ucznia;
4) wspieranie działalności Samorządu Uczniowskiego;
5) rozstrzyganie spraw spornych między uczniem a nauczycielem, uczestnictwo w tym
zakresie w posiedzeniach Komisji Rozjemczej;
6) występowanie do Dyrektora z odpowiednimi wnioskami dotyczącymi realizacji praw
ucznia;
7) upowszechnianie wśród uczniów wiedzy dotyczącej ich praw i obowiązków.
4. Rzecznika Praw Ucznia powołuje Dyrektor.
§60
Zadania nauczycieli bibliotekarzy
1. Nauczyciel bibliotekarz wykonuje następujące zadania:
1) gromadzi, ewidencjonuje i opracowuje zbiory biblioteczne;
2) udostępniania zbiory biblioteczne i udziela informacji bibliograficznych, źródłowych
i tekstowych;
3) prowadzi poradnictwo w doborze odpowiedniej literatury;
4) dokonuje konserwacji zbiorów;
5) prowadzi inwentaryzację i selekcję zbiorów;
6) prowadzi zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej;
7) uczestniczy w realizacji programu dydaktycznego i wychowawczo-profilaktycznego
Szkoły;
8) rozpoznaje zainteresowania oraz inne potrzeby czytelnicze;
9) prowadzi różnorodne formy upowszechniania czytelnictwa;
10) prowadzi dokumentację pracy biblioteki.
2. Nauczyciel bibliotekarz na koniec roku kalendarzowego dokonuje, z działem księgowości,
porównania zapisów wynikających z książki inwentarzowej z zapisami zawartymi na koncie
środków trwałych (książki) tego działu.
§61
Pracownicy obsługi i administracji
1. W Szkole zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi.
2. Pracownicy obsługi oraz administracji są pracownikami samorządowymi i podlegają
regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych.
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3. Stosunek pracy z pracownikami obsługi i administracji Szkoły regulują przepisy Ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks Pracy i wydane na tej podstawie przepisy wykonawcze.
4. Podstawowym zadaniem pracowników obsługi i administracji jest zapewnienie sprawnego
funkcjonowania Szkoły, jako instytucji publicznej oraz utrzymanie obiektu, a także jego
otoczenia w czystości i porządku.
5. Do obowiązków pracownika samorządowego zatrudnionego w Szkole należy
w szczególności:
1) przestrzeganie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i innych przepisów prawa;
2) sumienne, sprawne i bezstronne wykonywanie zadań;
3) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;
4) stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
5) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;
6) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z rodzicami, zwierzchnikami,
podwładnymi oraz współpracownikami;
7) udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie
dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest
zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania;
8) składanie oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej, zgodnie z wymogami
ustawy.
6. Szczegółowy zakres obowiązków, a w tym szczegółowe zadania pracowników administracji
i obsługi niepedagogicznych, ustala Dyrektor Szkoły.
7. Pracownik zatrudniony w Szkole zobowiązany jest do przestrzegania zakresu obowiązków
na zajmowanym stanowisku.
§62
Organizacja pracowni szkolnych
1. Zajęcia w pracowni szkolnej odbywają się pod nadzorem nauczyciela.
2. W pracowni w widocznym miejscu powinien być wywieszony regulamin pracowni
określający zasady BHP dostosowane do specyfiki pracy w danej pracowni.

VI.

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA UCZNIÓW
§63
Założenia wstępne
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1. Ocenianie osiągnięć uczniów odbywa się na zasadach i w ramach określonych
rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzenia sprawdzianów i
egzaminów w Szkołach publicznych.
2. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych polega na rozpoznawaniu przez
nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności
w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania.
3. Wewnątrzszkolny system oceniania określa:
1) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania;
2) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania
przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych, ocen klasyfikacyjnych z
obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości
narodowej;
3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej, a także
śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
4) dostosowywanie wymagań do możliwości ucznia;
5) skalę i tryb oceniania śródrocznego i rocznego będącego podsumowaniem osiągnięć
uczniów;
6) przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych, sprawdzających oraz poprawkowych;
7) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
8) promowanie uczniów;
9) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
10) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i
trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.
4. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia i jego zachowanie.
5. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli
poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:
1) określonych w postawie programowej

kształcenia ogólnego lub

wymagań

edukacyjnych wynikających z realizowanych w Szkole programów nauczania;
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2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w Szkole programów
nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.
6. Ocenia się również aktywność ucznia na zajęciach oraz przygotowanie do zajęć.
7. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału,
nauczycieli oraz uczniów danego oddziału klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad
współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie Szkoły.
§64
Cele oceniania
1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym
zakresie;
2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
3) motywowanie ucznia do dalszej pracy, dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom)
i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach
ucznia;
4) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno–
wychowawczej;
5) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym,
co zrobił dobrze i jak dalej powinien się uczyć;

6) kształtowanie u ucznia umiejętności wyboru wartości pożądanych społecznie
i kierowanie się nimi we własnym działaniu.
§65
Formułowanie wymagań edukacyjnych oraz zwolnienia z zajęć
1. Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i
rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
2) sposobu sprawdzania przez uczniów osiągnięć edukacyjnych;
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
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2. Na początku roku szkolnego nauczyciele zapoznają rodziców z wyżej wymienionymi
wymaganiami za pośrednictwem strony internetowej Szkoły lub informacji przekazanej w
zeszytach przedmiotowych lub podczas indywidualnych spotkań.
3. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich
rodziców o:
1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania;
3) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
4. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do przypadku ucznia:
1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego
orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjnoterapeutycznym;
2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania -na podstawie tego
orzeczenia;
3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni
specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę
takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;
4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który objęty jest pomocą psychologicznopedagogiczną w Szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych
ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów.
5. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych
ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność,
posiadane kwalifikacje lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na
wcześniejszym etapie edukacyjnym.
6. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć komputerowych lub informatyki oraz
z wykonywanych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie
opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej
przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
7. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z wykonywanych ćwiczeń fizycznych na zajęciach
wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki uniemożliwia ustalenie
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śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast
oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
8. Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologicznopedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu
edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją,
z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
z nauki drugiego języka obcego.
9. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 7, posiadającego orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka
obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
10. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo
„zwolniona”.

§66
Ocenianie bieżące
1. Ocenianie bieżące ma na celu wspieranie uczenia się i polega na systematycznej obserwacji,
sprawdzaniu oraz dokumentowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia, wysiłku wkładanego w
wywiązywanie się z obowiązków oraz postępów w nabywaniu wiadomości i umiejętności.
2. Główne formy oceniania to :
1) wypowiedzi ustne;
2) prace pisemne;
3) prace terminowe np. referaty itp.;
4) prace dodatkowe;
5) aktywność na lekcji;
6) konkursy;
7) umiejętności praktyczne;
8) umiejętności pracy w grupie.
3. Poziom opanowania wiadomości i umiejętności ucznia w stosunku do wymagań
edukacyjnych określa się w stopniach cząstkowych od 1 do 6. W przypadku oceniania
bieżącego przy ocenach od 2 do 5 stosować można znak +:
1) stopień celujący – 6;
2) stopień bardzo dobry – 5;
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3) stopień dobry – 4;
4) stopień dostateczny – 3;
5) stopień dopuszczający – 2;
6) stopień niedostateczny - 1.
4. Kryteria oceniania:
1) na ocenę celującą:
uczeń opanował maksymalnie treści zawarte w programie nauczania, buduje
samodzielnie oryginalną wypowiedź ustną lub pisemną, zawierającą elementy analizy i
wnioskowania, samodzielnie wykorzystuje wiedzę w sytuacjach problemowych, bywa
liderem pracy grupowej, swobodnie operuje wiedzą pochodzącą z różnych źródeł,
potrafi posługiwać się ze zrozumieniem różnymi pojęciami, wypowiedzi buduje
w sposób oryginalny, samodzielny, poprawny językowo, jest stale aktywny,
poszukujący, twórczy, rozwija zainteresowania i uzdolnienia, potrafi wykorzystać
nabytą wiedzę na lekcjach różnych przedmiotów, w ścieżkach przedmiotowych, chętnie
bierze udział w konkursach, olimpiadach, i in. odnosząc w nich znaczące sukcesy;
2) na oceną bardzo dobrą:
uczeń wyczerpująco opanował wiedzę ustaloną programem, potrafi przytaczać
rzeczowe argumenty na obronę swego stanowiska, potrafi aktywnie uczestniczyć
w rozwiązywaniu zadań i problemów, chętnie dociera do różnych źródeł informacji,
samodzielnie interpretuje fakty, posługuje się poprawnym językiem, jest aktywny,
poszukujący samodzielny, chętnie uczestniczy w konkursach, olimpiadach i odnosi
w nich pewne sukcesy;
3) na ocenę dobrą:
uczeń opanował wiedzę w stopniu dobrym (z niewielkimi brakami), potrafi uzasadniać
i argumentować w sposób niepełny, uczestniczy w rozwiązywaniu problemów,
częściowo inspirowany przez nauczyciela, w wypowiedziach zdarzają się usterki
komunikacyjne, jest aktywny, współpracuje z nauczycielem, zwłaszcza w zakresie
swoich zainteresowań, zainspirowany przez nauczyciela podejmuje zadania związane
z treściami przedmiotowymi, np. opracowuje referaty i in.;
4) na ocenę dostateczną:
uczeń opanował materiał w stopniu zadawalającym, ma trudności z samodzielnym
myśleniem, ale potrafi wykonywać zadania i polecenia o średnim stopniu trudności,
biernie uczestniczy w rozwiązywaniu problemów, ma trudności z komunikowaniem,
chętniej buduje proste odpowiedzi. Wykonuje powierzone zadania o średnim stopniu
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trudności, najchętniej wyuczone treści wykorzystuje w zależności od własnych
zainteresowań i potrzeb;
5) na ocenę dopuszczającą:
uczeń posiada sporo braków w opanowanym materiale, dysponuje podstawowymi
umiejętnościami,

umożliwiającymi

uzupełnienie

braków,

ma

trudności

w rozwiązywaniu problemów oraz w budowaniu poprawnej odpowiedzi, ale potrafi je
jednak przezwyciężać. Jest bierny, ale swoją postawą stwarza szansę na uzupełnienie
braków, opanowane treści wykorzystuje w niewielkim stopniu;
6) na ocenę niedostateczną:
uczeń nie opanował podstawowych wiadomości, oraz umiejętności związanych
z myśleniem kategoriami danego przedmiotu. Nie potrafi rozwiązywać problemów,
zbudować poprawnej odpowiedzi na zadany temat. Jest bierny i nie wykazuje
zainteresowania treściami przedmiotu, nie potrafi stosować treści przedmiotowych
w różnych sytuacjach.
5. Wprowadza się znaki "+" i "-" za aktywność ucznia na lekcji. Nauczyciele w ramach
przedmiotowych systemów oceniania ustalają kryteria według których aktywność ta będzie
uwzględniana w ocenianiu uczniów.
6. Znak „bz” uczeń otrzymuje w przypadku: braku niezbędnych przyborów, podręcznika lub
ćwiczeń, braku stroju gimnastycznego na lekcjach wychowania fizycznego, a także braku
zadania domowego. Nauczyciele w ramach przedmiotowych systemów oceniania ustalają
kryteria według których przypadki te będą uwzględniane w ocenianiu uczniów.
7. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki należy
w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się
z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
8. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców. Sprawdzone i ocenione pisemne
prace kontrolne rodzice otrzymują do wglądu na konsultacjach nauczycieli z rodzicami.
9. Na wniosek ucznia lub jego rodziców, nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.
10. Uczeń ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej ze sprawdzianu. Termin poprawy
ustala nauczyciel. Poprawa nie oznacza zastąpienia starej oceny nową, ale jest informacją,
że uczeń opanował daną partię materiału. Obie oceny niedostateczna i ta z poprawy - mają
wpływ na ocenę końcową.
11. Nauczyciel informuje ucznia i rodziców o uzyskanej ocenie cząstkowej poprzez wpis do
e-dziennika.
12. Pisemne prace klasowe, sprawdziany i kartkówki ocenia się wg skali:
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ocena ze sprawdzianu

procent liczby punktów

celujący

100 %

bardzo dobry plus

95 – 99 %

bardzo dobry

91 – 94 %

dobry plus

85 – 90 %

dobry

75 – 84 %

dostateczny plus

68 – 74 %

dostateczny

50 – 67 %

dopuszczający plus

41 – 49 %

dopuszczający

30 – 40 %

niedostateczny

0 – 29 %
§67

Dostosowanie wymagań do możliwości ucznia
1. Nauczyciele przedmiotów ustalają kryteria ocen dla poszczególnych klas z poszczególnych
przedmiotów, dostosowując je do zdolności poszczególnych uczniów i odnoszą ocenę do
danego ucznia, a nie do średniego poziomu klas.
2. Wymagania edukacyjne powinny uwzględnić w szczególności specyficzne trudności
w uczeniu się, potwierdzone opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej.
3. Szkoła stwarza szansę uzupełnienia braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniom,
którzy w wyniku śródrocznej klasyfikacji otrzymali oceny niedostateczne.
§68
Klasyfikacja śródroczna i roczna
1. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza (I i II półrocze)
2. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w drugim tygodniu
miesiąca stycznia.
3. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne są ustalane przez nauczycieli danych zajęć
w tygodniu poprzedzającym tydzień, w którym odbywa się zebranie Rady Pedagogicznej,
na którym Rada Pedagogiczna zatwierdza wyniki klasyfikacji śródrocznej lub klasyfikacji
rocznej.
4. Uczeń podlega klasyfikacji:
1) śródrocznej i rocznej;
2) końcowej.
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5. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych
ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen
klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
6. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć
edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen
klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
7. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w oddziale klasy programowo najwyższej.
8. Na klasyfikację końcową składają się:
1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalone w oddziale klasy
programowo najwyższej;
2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w
oddziale klas programowo niższych;
3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w oddziale klasy programowo
najwyższej.
9. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub
znacznym klasyfikacji śródrocznej i rocznej dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń
zawartych w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym.
10. Ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na ocenę klasyfikacyjną
zachowania.
11. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na
promocję do oddziału klasy programowo wyższej, ani na ukończenie Szkoły.
12. Śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych
zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej dla ucznia posiadającego
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
13. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla ucznia posiadającego
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia
edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela zatrudnionego w celu współorganizowania
kształcenia integracyjnego.
14. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych
ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w oddziale klasy programowo
wyższej, Szkoła w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.
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15. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz
laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymuje z danych zajęć
edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł
laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub
tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu
rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych
najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną.

§69
Ocena klasyfikacyjna zachowania
1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy,
nauczycieli, innych pracowników Szkoły oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania
przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych
w statucie Szkoły.
2. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe
obszary:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
2) postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej;
3) dbałość o honor i tradycje Szkoły;
4) dbałość o piękno mowy ojczystej;
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych;
6) godne, kulturalne zachowanie w Szkole i poza nią;
7) okazywanie szacunku innym osobom.
3. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania ustala wychowawca oddziału po
zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.
4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
5. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia
lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń
na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo
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indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni
specjalistycznej.
6. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie Szkoły.
§70
Uzasadnienie ocen i wgląd do prac
1. Uczeń w trakcie nauki otrzymuje oceny:
1) bieżące;
2) klasyfikacyjne:
a) śródroczne i roczne,
b) końcowe.
2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
3. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne (bez kartkówek) nauczyciel ma obowiązek
przechowywać cały rok szkolny. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel powinien
uzasadnić ustaloną ocenę.
4. Uzasadniając ocenę nauczyciel ma obowiązek:
1) odwoływać się do wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia
poszczególnych rocznych i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych, w przypadku oceny
zachowania – do kryteriów ocen zachowania;
2) przekazywać uczniowi informację o tym, co zrobił dobrze, co wymaga poprawienia lub
dodatkowej pracy ze strony ucznia;
3) wskazać uczniowi jak powinien się dalej uczyć.
5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel udostępnia do wglądu dokumentację
dotyczącą egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego lub inną dokumentację dotyczącą
oceniania ucznia.
6.

Dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz inna
dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi i jego
rodzicom.
§71

Informacja o ocenach klasyfikacyjnych
1. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów mają obowiązek na miesiąc przed zakończeniem
półrocza/roku poinformować wychowawców o przewidywanych okresowych i rocznych
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ocenach niedostatecznych. Wychowawca ma obowiązek poinformować rodziców o ocenach
niedostatecznych oraz zagrożeniu nieklasyfikowaniem z jednego, kilku lub wszystkich
przedmiotów w formie pisemnej.
2. Na 1 miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej nauczyciel
prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału informują
o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz
o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania:
1) ucznia na poszczególnych godzinach zajęć w rozmowie bezpośredniej z wpisem tematu
lekcji do dziennika lekcyjnego;
2) rodziców ucznia informuje wychowawca poprzez dziennik elektroniczny lub wskazany
adres e-mail, za potwierdzeniem odbioru. Rodzice, którzy nie korzystają z dziennika
elektronicznego oraz poczty internetowej, mają obowiązek przybyć do Szkoły na dni
otwarte, podczas których zostaną poinformowani przez wychowawcę o w/w
przewidywanych ocenach w formie pisemnej z potwierdzeniem odbioru.
3. Rodzice nieobecni na dniach otwartych mają obowiązek w ciągu 3 dni roboczych po dniach
otwartych, skontaktować się z wychowawcą oddziału (w ustalonym terminie) i odebrać od
wychowawcy, za potwierdzeniem odbioru, pisemną informację o przewidywanych
rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie zachowania.
W czasie nieobecności wychowawcy oddziału, informację pisemną rodzice odbierają
w sekretariacie Szkoły.
4. Jeżeli rodzice nie dopełnią ww. obowiązków, Szkoła listem poleconym ze zwrotnym
potwierdzeniem odbioru przesyła pisemną informację o przewidywanych rocznych ocenach
z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie zachowania na adres zamieszkania
rodziców. Wysyłanie do rodziców ucznia dwukrotnie listu poleconego ze zwrotnym
potwierdzeniem odbioru, który nie został odebrany przez rodziców, uznaje się za odebrany.
5. Nauczyciele są zobowiązani przekazywać wychowawcom informacje o przewidywanych
dla uczniów półrocznych czy rocznych ocenach niedostatecznych lub nieklasyfikowaniu,
w czasie umożliwiającym wychowawcy terminowe powiadomienie rodziców.
§72
Procedura podwyższenia przewidywanej oceny rocznej z zajęć edukacyjnych i
zachowania
1. Uczeń może ubiegać się o ocenę wyższą niż przewidywana jeżeli spełni następujące
warunki:
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1) długotrwała nieobecność ucznia spowodowana chorobą lub inną sytuacją losową;
2) systematyczne przygotowywanie się ucznia do zajęć, w miarę jego możliwości;
3) usprawiedliwianie nieobecności na zajęciach szkolnych ;
4) korzystanie z oferowanych przez szkołę form pomocy;
5) zaistniały inne ważne okoliczności uniemożliwiające uzyskanie oceny wyższej niż
przewidziana przez nauczyciela.
2. Uczeń, który otrzymał informację o przewidywanych dla niego rocznych ocenach
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz przewidywanej rocznej ocenie
zachowania i chciałby uzyskać wyższe oceny niż przewidywane, może zgłosić wniosek w tej
sprawie do nauczyciela zajęć edukacyjnych lub wychowawcy w terminie 5 dni od
otrzymania informacji.
3. Nauczyciel zajęć edukacyjnych, których dotyczy wniosek ucznia lub rodzica, ustala termin
poprawy oraz formę zadań związanych z programowym materiałem realizowanym w roku
na daną ocenę, o którą ubiega się uczeń. W poprawie na wniosek ucznia może uczestniczyć
wychowawca i rodzic ucznia.
4. Sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia przeprowadza nauczyciel danych zajęć
edukacyjnych w obecności, wskazanego przez Dyrektora, nauczyciela takich samych lub
pokrewnych zajęć edukacyjnych.
5. Z przeprowadzonych czynności sprawdzających sporządza się protokół (oddzielny dla
każdych zajęć edukacyjnych), który zwiera:
1) imiona i nazwiska nauczycieli, korzy przeprowadzili czynności sprawdzające;
2) termin tych czynności;
3) zadania sprawdzające;
4) wynik czynności sprawdzających oraz ustaloną ocenę;
5) podpisy nauczycieli, którzy przeprowadzili czynności sprawdzające.
6. Pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców oraz protokół z przeprowadzonych czynności
sprawdzających stanowi dokumentację w ww. sprawie; do protokołu dołącza się pisemne
prace ucznia i informację o jego ustnych odpowiedziach.
7. Dyrektor wraz z wychowawcą oddziału przeprowadza analizę zasadności przewidywanej
przez wychowawcę oddziału oceny zachowania w oparciu o argumentację wychowawcy
i obowiązującą dokumentację (opinia zespołu nauczycieli uczących ucznia, opinia zespołu
klasowego, opinia ocenianego ucznia) z odwołaniem do kryteriów ocen zachowania,
w terminie 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia pisemnych zastrzeżeń ucznia lub jego
rodziców.
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8. Dyrektor może powołać zespół nauczycieli uczących dany oddział, do którego uczęszcza
uczeń, poszerzony o udział w pracach zespołu: pedagoga, psychologa, uczniów samorządu
klasowego (najmniej 3 przedstawicieli), celem dodatkowej analizy proponowanej przez
wychowawcę oddziału oceny zachowania. Dyrektor jest przewodniczącym tego zespołu.
9. Argumenty nauczycieli oraz uczniów mogą przekonać wychowawcę oddziału o zmianie
przewidywanej oceny. Wychowawca oddziału może zmienić lub utrzymać przewidywaną
ocenę zachowania po analizie przeprowadzonej z Dyrektorem lub po analizie
przeprowadzonej w ww. zespole.
10. Z przeprowadzonej analizy zasadności proponowanej oceny sporządza się protokół, który
zawiera:
1) imiona i nazwiska uczestników, którzy brali udział w analizie proponowanej oceny;
2) termin spotkania zespołu;
3) ostateczną ocenę zachowania przewidywaną przez wychowawcę oddziału;
4) podpisy osób uczestniczących w spotkaniu.
11. Pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców oraz protokół z przeprowadzonej analizy
zasadności proponowanej oceny stanowią dokumentację w ww. sprawie.
12. Z przeprowadzonego postępowania wychowawca lub nauczyciel sporządza krótką notatkę
potwierdzoną przez ucznia podpisem.
13. Wniosek, o którym mowa w powyższych ustępach może także złożyć rodzic ucznia.
14. Ustalenie ocen rocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania musi nastąpić najpóźniej na
jeden dzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
§73
Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, sprawdzających i poprawkowych
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych,
jeżeli brak jest podstaw do ustalenia półrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu
nieobecności

ucznia

na

zajęciach

edukacyjnych

przekraczającej

połowę

czasu

przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin
klasyfikacyjny.
3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub
na wniosek jego rodziców Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin
klasyfikacyjny.
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4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki;
2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 4. pkt. 2), nie
obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie
fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.
6. Uczniowi, o którym mowa w ust. 4. pkt. 2), zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala
się oceny zachowania.
7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem ust.
8.
8. Egzamin

klasyfikacyjny

z

plastyki,

muzyki,

techniki,

informatyki,

technologii

informacyjnej i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
9. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2., 3. i 4. pkt. 1), przeprowadza
nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez Dyrektora Szkoły,
nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4. pkt. 2), przeprowadza
komisja, powołana przez Dyrektora Szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia
odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji
wchodzą:
1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
12. Dyrektor uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4. pkt 2), oraz jego rodzicami, liczbę
zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający
w szczególności:
1) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10, a w przypadku egzaminu
klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w ust. 4. pkt 2) - skład
komisji;
2) termin egzaminu klasyfikacyjnego;
3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;
4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny;
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5) nazwę zajęć edukacyjnych;
6) imiona i nazwisko ucznia.
15. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
16. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany".
17. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego
niedostateczna roczna (półroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być
zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem ust.19.
18. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest
ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 19.
19. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora
Szkoły, jeżeli uznają, że roczna (półroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub
roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2
dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. . Zastrzeżenia wnosi się z
wykorzystaniem technik porozumiewania się na odległość.
20. W przypadku stwierdzenia, że roczna (półroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć
edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z
przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje
komisję, która:
1) w przypadku rocznej (półrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych –
przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę
klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych; w okresie stanu epidemii w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w formie pisemnej z
wykorzystaniem technik porozumiewania się na odległość,
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę
klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów;
w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
21. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
22. W skład komisji wchodzą:
1) w przypadku rocznej (półrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) Dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora - jako przewodniczący
komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
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c) dwóch nauczycieli z danej lub innej Szkoły tego samego typu, prowadzący takie
same zajęcia edukacyjne;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) Dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora - jako przewodniczący
komisji,
b) wychowawca klasy,
c) wskazany przez Dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej
klasie,
d) pedagog,
e) psycholog,
f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
g) przedstawiciel Rady Rodziców.
23. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 22 pkt. 1) lit. b), może być zwolniony z udziału w pracy
komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim
przypadku Dyrektor powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia
edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej Szkole następuje
w porozumieniu z Dyrektorem tej Szkoły.
24. Ustalona przez komisję roczna (półroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz
roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej
(półrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona
w wyniku egzaminu poprawkowego.
25. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) w przypadku rocznej (półrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) skład komisji,
b) termin sprawdzianu,
c) zadania (pytania) sprawdzające,
d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę,
e) nazwa zajęć, z których był przeprowadzany sprawdzian,
f) imię i nazwisko ucznia.
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) skład komisji,
b) termin posiedzenia komisji,
c) wynik głosowania,
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d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem,
e) imię i nazwisko ucznia.
26. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
27. Do protokołu, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia.
28. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu,
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie,
wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.
29. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych
przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch
obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
30. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej z wyjątkiem egzaminu
z plastyki, muzyki i informatyki (techniki) oraz wychowania fizycznego, z których egzamin
powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.
31. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor w ostatnim tygodniu ferii letnich.
32. Pytania egzaminacyjne zatwierdza Dyrektor.
33. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora. W skład komisji
wchodzą:
1) Dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora - jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminator;
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek
komisji.
34. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, może być zwolniony z udziału w pracy
komisji na własną prośbę lub innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim
przypadku Dyrektor powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego
takie same zajęcia edukacyjne z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej
Szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej Szkoły.
35. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład
komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną
przez komisję.
36. Do protokołu załącza się pisemne prace uczniów i zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia.
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37. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym
przez Dyrektora.
38. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę
z zastrzeżeniem sytuacji uwzględnionej w § 52 ust. 2 Statutu Szkoły.
§74
Kryteria oceny zachowania
1. Prawo do wyrażania opinii o uczniu mają: wychowawca klasy, inni nauczyciele, dyrekcja,
pozostali pracownicy oraz uczniowie. Celem oceniania jest takie oddziaływanie na ucznia,
by był on świadom popełnianych błędów i dążył do ich eliminowania, potrafił krytycznie
oceniać postępowanie własne oraz innych, mógł w pełni wykorzystać i rozwijać swoje
zdolności i umiejętności.
2. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną ustala się według następującej skali:
1) wzorowe;
2) bardzo dobre;
3) dobre;
4) poprawne;
5) nieodpowiednie;
6) naganne.
3. Ocenę roczną zachowania ustala się z uwzględnieniem oceny za I półrocze.
4. Przyjmuje się punktowy system oceniania.
5. Na początku każdego semestru uczeń otrzymuje 100 punktów, co stanowi ocenę dobrą.
6. W zależności od swojego zachowania uczeń zyskuje lub traci punkty.
7. Przyjmuje się, że uczeń otrzymujący ocenę: wzorową – nie może mieć więcej niż
10 punktów ujemnych; bardzo dobrą – nie może mieć więcej niż 15 punktów ujemnych;
dobrą – nie może mieć więcej niż 25 punktów ujemnych.
8. Uczeń, który został ukarany naganą wychowawcy lub Dyrektora, nie może otrzymać oceny
wzorowej lub bardzo dobrej niezależnie od ilości zdobytych punktów.
9. Ocena końcowa z zachowania dla uczniów klas Szkoły podstawowej wystawiana będzie na
podstawie ilości otrzymanych przez ucznia punktów wg następującej skali:
OCENA

ILOŚĆ PUNKTÓW
201 i więcej

Wzorowa
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Bardzo dobra

151 do 200

Dobra

100 do 150

Poprawna

50 do 99

Nieodpowiednia

1 do 49

Naganna

0 i mniej

Uczeń otrzymuje punkty ujemne ( -).
ZA CO

ILOŚĆ PUNKTÓW

Przeszkadzanie nauczycielowi i innym uczniom w trakcie lekcji.

Każdorazowo: od -5 do -10

Niewykonywanie poleceń nauczyciela i innych pracowników
Szkoły (dotyczy również zachowania w autobusie przed i po

Każdorazowo: od -5 do -10

zajęciach szkolnych).
Niewłaściwy stosunek do nauczyciela i innych pracowników
Szkoły (dotyczy również zachowania w autobusie przed i po

Każdorazowo: od -5 do -10

zajęciach szkolnych).
Ubliżanie słowne kolegom lub koleżankom.

Każdorazowo: od -5 do -10

Wulgarne słownictwo.

Każdorazowo: -5

Inicjowanie bójek.

Każdorazowo: -30

Zaczepianie słowne lub fizyczne.

Każdorazowo: -10

Samowolne opuszczenie terenu Szkoły w czasie trwania zajęć i
przerw.

Każdorazowo: -10

Niszczenie mienia (szkolnego, innego ucznia).

Każdorazowo: -20

Kradzież na terenie Szkoły.

Każdorazowo: -40

Zaśmiecanie otoczenia (klasa, korytarz szkolny, ubikacja,
szatnia, szatnia w-f, otoczenie Szkoły).

Każdorazowo: -10

Przynoszenie, posiadanie i palenie papierosów, e-papierosów.

Każdorazowo: -30

Bierne palenie papierosów, e-papierosów.

Każdorazowo: -30

Przynoszenie, posiadanie i picie alkoholu.

Każdorazowo: -30

Przynoszenie, posiadanie i zażywanie narkotyków bądź innych
środków wywołujących zmianę świadomości.
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Nieuzasadnione spóźnienie się na lekcję – każda godzina.

-2

Wagary – każda godzina.

-10

Godzina nieusprawiedliwiona – każda godzina.

-3

Wyłudzanie pieniędzy.

Każdorazowo: -20

Niszczenie przyrody.

Każdorazowo: -10

Znęcanie się nad zwierzętami.

Każdorazowo: -30

Niechlujny, niestosowny wygląd, brak higieny osobistej.

Każdorazowo: -10

Kłamstwo, fałszerstwo, oszustwo.

Każdorazowo: od -10 do 30

Stosowanie przemocy fizycznej.

Każdorazowo: -40

Bierna postawa wobec negatywnego zachowania.

Każdorazowo: -10

Przynoszenie do Szkoły niebezpiecznych przedmiotów.

Każdorazowo: -20

Używanie telefonów komórkowych, dyktafonów, aparatów
fotograficznych, odtwarzaczy mp3 itp., niezgodne z zasadami
zapisanymi w Statucie dotyczącymi korzystania i wnoszenia tych

Każdorazowo: od -5 do -30

urządzeń
Brak stroju galowego.

Każdorazowo: -10

Niewłaściwy strój szkolny, makijaż, pomalowane paznokcie,

Raz w jednym dniu: od -5 do -

zafarbowane włosy.

10

Złe zachowanie na stołówce.

Każdorazowo: -5

Złe zachowanie na wycieczce (odłączenie się od grupy
ignorowanie poleceń nauczyciela bądź przewodnika itp.).

Każdorazowo: -20

Niewłaściwe zachowanie w grupie poza obrębem Szkoły.

Każdorazowo: -10

Naruszanie zasad BHP.

Każdorazowo: -10

Niewypełnianie obowiązków dyżurnego.

Każdorazowo: -2

Nieterminowy zwrot książek do biblioteki.

Każdorazowo: -5

Brak obuwia zmiennego.

Raz w jednym dniu: -5

Nieobecność nieusprawiedliwiona na obowiązkowych zajęciach
pozalekcyjnych.
Powtarzające się nieobecności na sprawdzianach, lekcjach
powtórzeniowych.

Każdorazowo: -5
Każdorazowo: -10

Nagana wychowawcy

- 30

Nagana Dyrektora

- 40

Nieobecność nieusprawiedliwiona na świetlicy (zastępstwa,

Każdorazowo: - 5
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okienka)
Każdorazowo: -10

Odmowa wykonania pracy na rzecz klasy
Stosowanie cyberprzemocy: fotografowanie, filmowanie,
nagrywanie zdarzeń z udziałem innych bez ich zgody,
publikowanie tych materiałów, rozpowszechnianie, ośmieszanie

Każdorazowo: od -10 do -50

innych osób na stronach społecznościowych.
Uczeń otrzymuje punkty dodatnie (+).
ILOŚĆ PUNKTÓW

ZA CO
Zajęcie I, II, III miejsca w konkursie ogłoszonym przez
kuratora (najwyższy wynik w danym konkursie):

Za każdy konkurs:

Na szczeblu gminy: I / II / III /niższe:

+30 / +25/ +20/+15

Na szczeblu wojewódzkim: I / II / III/niższe:

+50/ +45/ +40/+35

Na szczeblu ogólnopolskim: I miejsce/ II miejsce/ III miejsce:

+70

Zajęcie I (uzyskanie tytułu laureata, finalisty ) /II/III miejsca w

Odpowiednio:

konkursach innych niż kuratoryjne

+30 / +25/ +20/+15

(od szczebla gminnego wzwyż)
Zajęcie I, II, III miejsca lub wyróżnienie w konkursach i

Za każdy konkurs:

zawodach sportowych (punktacja za najwyższy wynik w danej
dyscyplinie):
Na szczeblu gminy: I miejsce/ II miejsce/ III miejsce:

+8/+5/+3

Na szczeblu powiatu: I miejsce/ II miejsce/ III miejsce:

+20/ +15/ +10

Na szczeblu wojewódzkim: I miejsce/ II miejsce/ III miejsce:

+35/ +30/ +25

Na szczeblu ogólnopolskim: I miejsce/ II miejsce/ III miejsce:

+70

Dobrowolne reprezentowanie Szkoły podczas uroczystości
patriotycznych i innych poza terenem Szkoły:
- w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych

Każdorazowo: +20

- w czasie zajęć dydaktycznych

Każdorazowo: +10

Reprezentowanie Szkoły (na uroczystościach poza terenem
Szkoły) w poczcie sztandarowym:
- w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych

Każdorazowo: +20

- w czasie zajęć dydaktycznych

Każdorazowo: +10
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100% frekwencja w każdym semestrze.

+25

Efektywne pełnienie obowiązków w samorządzie klasowym.
Efektywne pełnienie obowiązków w samorządzie szkolnym.
Pomoc w organizowaniu imprez szkolnych (praca poza
godzinami lekcyjnymi).
Praca na rzecz klasy i szkoły

1 raz w półroczu: od +5 do
+20
1 raz w półroczu: od +5 do
+20
Każdorazowo: od +5 do +20
Każdorazowo: od +5 do +20
1 raz w półroczu od +5 do

Pomoc w świetlicy szkolnej

+20

Udział w akcjach charytatywnych, wolontariat,
reprezentowanie Szkoły w trakcie zajęć.
Udział w akcjach charytatywnych, wolontariat,
reprezentowanie Szkoły po lekcjach lub w dni wolne.
Udział w organizacjach działających poza szkołą.
Udział w kołach zainteresowań (systematyczny).
100% obecność na obowiązkowych zajęciach pozalekcyjnych,
wyrównawczych.

Każdorazowo: +5
Każdorazowo: +20
1 raz w półroczu: +5
1 raz w półroczu: od +5 do
+10
1 raz w półroczu: +15

Udział w apelu.

Każdorazowo: od +5 do +20

Obsługa sprzętu, chór, orkiestra szkolna.

Każdorazowo: +5
1 raz w półroczu: od +5 do

Pomoc koleżeńska

+15

Punkty do dyspozycji wychowawcy za działania nieujęte w
WSO

Każdorazowo: od +5 do +20

10. W trakcie trwania nauki zdalnej utrzymane zostaje punktowe ocenianie zachowania.
11. Uczeń może zdobywać punkty dodatnie i ujemne w czasie nauczania zdalnego za działania
opisane w kryteriach ocen zachowania zapisanych w statucie szkoły.
12. Dodatkowe punkty podczas nauki zdalnej.
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PUNKTY DODATNIE
Systematyczna aktywność wynikająca ze
zdalnego nauczania, polegająca m.in. na
regularnym odsyłaniu prac, wykonywaniu
zadań związanych z edukacją domową itp.
(punkty uwzględniane są raz w miesiącu, po
minimum 2 tygodniach nauki zdalnej).
Niesienie pomocy innym, dzielenie się
wiedzą i umiejętnościami, tworzenie grup
wsparcia wśród społeczności szkolnej

0-2 pkt
Punkty przydzielają nauczyciele przedmiotu
dwukrotnie: do 15.05. oraz do 16.06.2020r.

1-5pkt
Punkty przydziela wychowawca

PUNKTY UJEMNE
Niewywiązywanie się z obowiązku pisania
kartkówek, sprawdzianów, prac klasowych
wynikających z winy ucznia

- 3pkt
każdorazowo

13. Uczniowi wykazującemu się długotrwałą poprawą swojego zachowania, wychowawca może
podwyższyć ocenę o jeden stopień.
§75
Postanowienia dodatkowe dotyczące Wewnątrzszkolnego oceniania
1. W ciągu dnia może odbyć się jeden sprawdzian pisemny, a w ciągu tygodnia nie więcej niż
trzy.
2. Następny sprawdzian z danego przedmiotu może być przeprowadzony wyłącznie wtedy,
jeśli poprzedni został oddany i omówiony (sprawdziany ocenione powinny być w ciągu
tygodnia, wypracowania w ciągu dwóch tygodni).
3. Jedyną pisemną formą sprawdzenia wiadomości mogącą się odbyć bez zapowiedzi jest
kartkówka obejmująca materiał tylko z ostatniej lekcji.
4. Odmowa pisania sprawdzianu mimo obecności ucznia bądź skreślenie lub zniszczenie pracy
powoduje otrzymanie przez niego oceny niedostatecznej.
5. Uczeń, który przedstawił usprawiedliwienie za nieobecność na zapowiedzianym
sprawdzianie pisemnym, ma prawo do pisania sprawdzianu w terminie dodatkowym
uzgodnionym z nauczycielem (przy czym jest to jedyny termin),
6. Jeśli uczeń nie pisał sprawdzianu z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności, musi pisać
go w terminie wyznaczonym przez nauczyciela (bez żadnych limitów czasowych).
7. Uczeń ma prawo być nie pytany, bądź nie pisać kartkówki jeśli zostanie wylosowany jego
szczęśliwy numer. Regulamin "szczęśliwego numeru" zatwierdza Dyrektor Szkoły.
8. Każdy uczeń ma prawo raz w ciągu okresu być nieprzygotowany do lekcji, bez konieczności
motywowania tego faktu, co nie zwalnia go z aktywności w trakcie lekcji. Nauczyciel
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odnotowuje ten fakt wpisując do dziennika lekcyjnego „np”. Prawo do nieprzygotowania
nie przysługuje w przypadku zapowiedzianych sprawdzianów.
9. Nauczyciel powiadamia uczniów z wyprzedzeniem jednego tygodnia o sprawdzianie
pisemnym
10. Uczeń, który był z przyczyn usprawiedliwionych nieobecny na zajęciach przez dłuższy
okres czasu (minimum 14 dni) ma prawo do okresu ochronnego, w czasie którego uzupełnia
zaległości - w sposób uzgodniony z nauczycielem przedmiotu. Może w tym czasie nie
przystąpić do sprawdzianu pisemnego lub ustnego, obejmującego materiał zrealizowany
podczas jego nieobecności.
11. Przygotowanie się do konkursów i olimpiad przedmiotowych przed eliminacjami daje
uczniowi prawo do zwolnienia z odpowiedzi ustnych:
1) na etapie rejonowym - 1 dzień;
2) na etapie wojewódzkim - 3 dni.
12. Do zwolnienia z pytania w danym dniu mają prawo uczniowie biorący udział w dniu
poprzednim w:
1) olimpiadach i konkursach;
2) w pozaszkolnych rozgrywkach sportowych;
3) w występach artystycznych.
VII.

UCZNIOWIE ORAZ ICH PRAWA I OBOWIĄZKI.

§76
Prawa ucznia
1. W Szkole respektowane są prawa uczniów określone w niniejszym Statucie i zarządzeniach
Dyrektora.
2. Uczeń ma prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu dydaktycznego, zgodnie z zasadami higieny
umysłowej;
2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole zapewniających bezpieczeństwo;
3) ochrony przed wszelkimi przejawami przemocy fizycznej, ochrony i poszanowania jego
godności osobistej;
4) korzystania z pomocy stypendialnej bądź innej pomocy materialnej (gdy istnieją środki
na ten cel);
5) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym;
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6) swobody wyrażania myśli i przekonań w tym światopoglądowych i religijnych – nie
narażając tym dobra innych osób;
7) rozwijania jego talentów i uzdolnień;
8) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli
postępów w nauce;
9) zaznajomienia się ze szczegółowymi kryteriami ocen z przedmiotów oraz zachowania,
10) pomocy w przypadku trudności w nauce;
11) korzystania z pomocy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;
12) korzystania z pomieszczeń, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru podczas
zajęć pozalekcyjnych;
13) poszanowania jego godności;
14) wpływania na życie Szkoły poprzez działalność w Samorządzie Uczniowskim oraz
organizacjach działających w Szkole;
15) uczestnictwa biernego i czynnego w wyborach Samorządu Uczniowskiego (wybory są
demokratyczne, równe, tajne, bezpośrednie, powszechne);
16) przedstawiania

problemów

indywidualnych

oraz

dotyczących

społeczności

uczniowskiej Dyrektorowi, wychowawcy, nauczycielom i oczekiwać pomocy w ich
rozwiązaniu;
17) działalności pozaszkolnej, za wiedzą wychowawcy;
18) korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem
i w myśl obowiązujących regulaminów;
19) czynnego uczestniczenia w życiu kulturalnym, artystycznym, rozrywkowym
i rekreacyjnym Szkoły;
20) wymagania od nauczycieli maksymalnego wykorzystania czasu lekcyjnego na proces
dydaktyczny;
21) uczestniczenia

w

organizowanych

różnego

typu

konkursach

i olimpiadach

przedmiotowych;
22) korzystania z form pomocy stypendialnej, doraźnej, rzeczowej; składania skarg na
piśmie w przypadkach gdy naruszono jego godność osobistą, nietykalność cielesną
i złamane zostały jego prawa. Skarga powinna zostać złożona do Dyrektora i powinna
zawierać opis, miejsce i datę zdarzenia;
23) dostosowania warunków pisania egzaminu gimnazjalnego do potrzeb i własnych
możliwości na podstawie opinii poradni pedagogiczno-psychologicznej i wniosku
rodziców;
79

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Oleśnie

24) ochrony danych osobistych( informacje o stanie zdrowia, wynikach testów)
25) psychologicznych, o rodzinie – status materialny, społeczny, rozwód, alkoholizm,
status ucznia nietykalności osobistej;
26) równego traktowania w sytuacji konfliktu ucznia i nauczyciela.
3. W okresie czasowego stanu epidemii w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19 uczeń ma prawo do realizacji obowiązku szkolnego i udziału w
zajęciach prowadzonych przez nauczycieli z wykorzystaniem technik i metod nauczania na
odległość i bieżącego monitorowania swoich postępów.
§77
Obowiązki ucznia
1. Uczeń ma obowiązek do:
1) zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka;
2) wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę oraz rzetelnej pracy nad
poszerzeniem swej wiedzy i umiejętności, uczęszczania na zajęcia wynikające z planu
zajęć, przybywania na nie punktualnie. W razie spóźnienia na zajęcia, uczeń
zobowiązany jest do przybycia do sali, w której się one odbywają.
3) właściwego zachowania się w trakcie zajęć edukacyjnych; uczeń ma obowiązek
zachowywać podczas lekcji należytą uwagę, nie rozmawiać z innymi uczniami, zabierać
głos tylko po upoważnieniu go do tego przez nauczyciel;
4) systematycznego przygotowania się do zajęć szkolnych, odrabiania prac poleconych
przez nauczyciela do wykonania w domu;
5) uczęszczania na wybrane zajęcia pozalekcyjne i wyrównawcze;
6) postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności;
7) dbania o honor i tradycję Szkoły oraz współtworzenie jej autorytetu;
8) godnego, kulturalnego zachowania się w Szkole i poza nią;
9) dbania o piękno mowy ojczystej;
10) okazywania szacunku nauczycielom i innym pracownikom Szkoły;
11) podporządkowania się zarządzaniom Dyrektora, Rady Pedagogicznej, nauczycielom
oraz ustaleniom samorządu klasowego lub szkolnego;
12) przestrzegania zasad współżycia społecznego:
a) uczeń okazuje szacunek dorosłym i kolegom,
b) przeciwstawia się przejawom wulgaryzmu i brutalności,
c) szanuje poglądy i przekonania innych,
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d) szanuje godność i wolność drugiego człowieka,
e) zachowuje tajemnice korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych
powierzonych w zaufaniu chyba, że szkodziłby ogółowi, zdrowiu czy życiu,
13) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów (uczeń nie pali tytoniu
i nie pije alkoholu, nie używa narkotyków ani innych środków odurzających;
14) troszczenia się o mienie Szkoły i jej estetyczny wygląd wewnątrz i na zewnątrz. Za
zniszczone mienie Szkoły odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice. Rodzice
zobowiązani są osobiście naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszty jego naprawy,
albo koszty zakupu nowego mienia.
2. Uczeń może korzystać z telefonu komórkowego w celach osobistych tylko w czasie przerw.
Niedozwolone jest nagrywanie, fotografowanie lub inne dokumentowanie pracy Szkoły i
osób w niej przebywających bez zgody Dyrektora lub wychowawcy albo nauczyciela
prowadzącego dane zajęcia. Nie należy wnosić i korzystać z innych urządzeń
elektronicznych bez zgody Dyrektora, wychowawcy lub nauczyciela prowadzącego dane
zajęcia. Nauczyciel lub inny pracownik Szkoły może zabronić korzystania z telefonu
komórkowego, bez podania przyczyny.
3. Ustala się następujące zasady dotyczące stroju uczniowskiego:
1) Strój ucznia musi być czysty, schludny, estetyczny;
a) nie przedstawia niestosownych ilustracji i napisów, nie propaguje treści
zabronionych prawem,
b) jest stonowany kolorystycznie,
c) góra stroju musi zakrywać barki, dekolt, brzuch i biodra,
d) dopuszczalne są krótkie spodnie, jednak nie krótsze niż do połowy uda(dotyczy
zarówno dziewcząt jak i chłopców),
e) zabrania się noszenia krótkich szortów lub spodenek gimnastycznych poza
lekcjami wf.
2) Strój galowy, obowiązujący w trakcie uroczystości szkolnych składa się z:
a) dla dziewcząt: białej, pozbawionej kolorowych ozdób bluzki zakrywającej
ramiona i brzuch, ciemnej spódniczki lub spodni,
b) dla chłopców: białej koszuli i ciemnych długich spodni lub garnituru.
3) W doborze dodatków i biżuterii należy zachować umiar, pamiętając, że Szkoła jest
miejscem pracy ucznia ⎯ za zbędny element stroju szkolnego uznaje się wielkie ozdoby
w uszach i kolczyki w języku.
4) Nie dopuszcza się nakryć głowy podczas pobytu w Szkole.
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5) Zabrania się farbowania włosów ⎯ włosy powinny być przede wszystkim czyste
i starannie uczesane tak, by nie przeszkadzały w pracy na lekcji. Fryzura ucznia nie
może być ułożona w sposób kojarzący się z subkulturami młodzieżowymi.
Niedozwolone jest również: stosowanie makijażu, malowanie paznokci.
6) W Szkole obowiązuje obuwie zmienne. Ze względów bezpieczeństwa niedopuszczalne
jest noszenie obuwia na zbyt wysokim obcasie, w okresie letnim klapek, obuwia
niezabezpieczającego przed upadkiem, poślizgiem, uderzeniem itp.
7) Uczeń może zostać poproszony przez nauczyciela o usunięcie makijażu, zmianę
obuwia, zmycie lakieru z paznokci w trybie natychmiastowym.
4. Uczeń jest zobowiązany do posiadania i noszenie do Szkoły zeszytu do korespondencji,
w którym rodzice wpisują wszystkie usprawiedliwienia i zwolnienia zajęć, a nauczyciele
korespondują z rodzicami. Usprawiedliwienia dostarczane przez ucznia na osobnych
kartkach, nie będą respektowane.
5. Obowiązkiem nauczyciela, który zauważył naruszenie przez ucznia statutu Szkoły, jest
odnotowanie tego faktu w dzienniku lekcyjnym.
6. Uczeń jest zobowiązany do czynnego udziału w zajęciach i oddawania prac w terminie
wskazanym przez nauczyciela.
7. Uczeń jest zobowiązany do czynnego udziału w zajęciach i oddawania prac w terminie
wskazanym przez nauczyciela.
§78
Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia
1. Uczeń,

którego

prawa

zostały

naruszone

ma

prawo

wniesienia

skargi

do

wychowawcy oddziału.
2. Skarga może być także wniesiona bezpośrednio do Dyrektora Szkoły.
3. Skarga może być wniesiona indywidualnie przez ucznia, grupę uczniów bądź za
pośrednictwem samorządu uczniowskiego.
4. Skargi mogą być wnoszone pisemnie i ustnie.
5. Skargi i wnioski nie należące do kompetencji Szkoły przekazywane są do wnoszącego ze
wskazaniem właściwego adresata.
6. Wnioski i skargi nie zawierające imienia i nazwiska wnoszącego pozostawia się bez
rozpatrzenia.
7. Z wyjaśnienia skargi/wniosku należy sporządzić dokumentację w postaci notatki służbowej
o sposobach załatwienia sprawy i wynikach postępowania wyjaśniającego.
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8. Wnoszący skargę otrzymuje informację pisemną odpowiedź o sposobie rozstrzygnięcia
sprawy.
9. Jeśli sprawa tego wymaga, pisemną

informację o sposobie rozstrzygnięcia sprawy,

otrzymuje również organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
10. Za jakość i prawidłowe wykonanie, załatwienie skargi/wniosku odpowiadają osoby, na
które dekretowano skargę.
11. Rozpatrzenie każdej skargi winno odbyć się w możliwie najszybszym terminie.
§79
Nagrody i kary
1. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania Statutu, regulaminu porządkowego Szkoły,
zarządzeń Dyrektora oraz powszechnie obowiązujących zasad współżycia społecznego.
2. Uczniowie wyróżniający się w nauce i zachowaniu, odznaczający się wybitnym
zaangażowaniem, osiągający sukcesy w konkursach przedmiotowych oraz zawodach
sportowych mogą być nagradzani:
1) pochwałą w klasie i Szkole;
2) nagrodą książkową;
3) dyplomami;
4) listami pochwalnymi;
5) nagrodami rzeczowymi;
6) tytułem „Sportowca Roku”;
7) wytypowanie do nagrody w postaci stypendium Burmistrza;
8) stypendiami za wyniki w nauce – w miarę posiadanych środków.
3. Nagrody przyznaje, na wniosek wychowawcy, nauczyciela przedmiotowego lub opiekuna
Samorządu Uczniowskiego, Dyrektor.
4. Uczniom może być przyznana łącznie nagroda książkowa i dyplom bądź nagroda książkowa
i list pochwalny
§80
1. W następstwie nie przestrzegania obowiązującego porządku szkolnego przez uczniów mogą
oni zostać ukarani karą porządkową:
1) upomnieniem przez wychowawcę lub nauczyciela przedmiotowego odnotowanym
w dzienniku;
2) naganą wychowawcy;
3) naganą Dyrektora;
83

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Oleśnie

4) przeniesieniem do innej, równoległej klasy;
5) zakazu udziału w wycieczce klasowej – decyzję podejmuje wychowawca lub Dyrektor
Szkoły.
2. W przypadku, gdy uczniowie wobec których zostały zastosowane wyżej wymienione kary
nadal nie przestrzegają obowiązującego porządku szkolnego, Dyrektor może wnioskować
do Kuratora Oświaty o przeniesienie uczniów do innej Szkoły.
3. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą Dyrektora do wydania decyzji
o skreśleniu uczniów, którzy ukończyli 18 lat z listy uczniów Szkoły. Decyzję taką Rada
Pedagogiczna podejmuje w przypadku, gdy uczniowie nie realizują obowiązku szkolnego
lub w sposób szczególny łamią zasady współżycia w społeczności szkolnej (narażenie życia
bądź zdrowia innych uczniów, rozprowadzanie i używanie środków odurzających,
dewastacja i celowe niszczenie mienia szkolnego, kradzież, wyłudzanie, wulgarne
odnoszenie się do nauczycieli i innych członków społeczności szkolnej, popełnienie innych
czynów karalnych w świetle Kodeksu Karnego)
4. W stosunku do uczniów, którzy łamią zasady współżycia w społeczności szkolnej Dyrektor
może ogłosić zawieszenie przywilejów zawartych w statucie Szkoły lub innych
regulaminów. Zawieszenie przywilejów może dotyczyć całej klasy. Wychowawca ma
obowiązek poinformować rodziców o przyznanej nagrodzie lub udzielonej karze.
5. Kary w stosunku do uczniów mogą stosować odpowiednio do swych kompetencji:
1) nauczyciel przedmiotowy;
2) wychowawca klasy;
3) Dyrektor Szkoły.
6. Każdy z pracowników Szkoły może wystąpić do wychowawcy klasy lub Dyrektora
o ukaranie ucznia.
7. Uczniowie, którzy karę uważają za niesłuszną, mogą się od niej odwołać do Dyrektora, który
podejmuje w ciągu 14 dni postanowienie o utrzymaniu, albo cofnięciu kary.
8. O podjętej decyzji Dyrektor powiadamia na piśmie rodziców ucznia.
9. Decyzja Dyrektora podjęta po rozpatrzeniu odwołania jest ostateczna.
§81
Przeniesienie ucznia do innej Szkoły
1. W uzasadnionych przypadkach uczeń-na wniosek Dyrektora Szkoły, poparty uchwałą Rady
Pedagogicznej i opinią Samorządu Uczniowskiego - może zostać przeniesiony przez
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Kuratora Oświaty do innej szkoły. Wniosek do Kuratora zostaje skierowany, gdy po
wyczerpaniu wszystkich możliwych działań wychowawczych uczeń nadal:
1) notorycznie łamie przepisy zawarte w statucie Szkoły;
2) nie przestrzega obowiązków ucznia i rażąco narusza zasady etyczne ucznia;
3) wchodzi w konflikt z prawem;
4) świadomie i celowo niszczy mienie wspólne i cudze;
5) ulega nałogom (alkohol, papierosy, środki uzależniające) i negatywnie wpływa na
pozostałych uczniów;
6) dokonuje kradzieży;
7) demoralizuje innych uczniów;
8) umyślnie spowoduje uszczerbek na zdrowiu drugiego człowieka;
9) jest agresywny – dokonuje pobić i włamań;
10) używa przemocy fizycznej i psychicznej w stosunku do innych uczniów i dorosłych;
11) nagminnie nie przestrzega zasad współżycia społecznego.
§82
Tryb odwoławczy od kary
1. Uczeń ma prawo do odwołania się od kary poprzez wychowawcę oddziału lub Samorząd
Uczniowski w terminie 7 dni od jego zdaniem krzywdzącej decyzji. Wniosek ten jest dla
Dyrektora wiążący i zobowiązuje go do udzielenia odpowiedzi w terminie 7-miu dni;
2. Dyrektor, biorąc pod uwagę nienaganne zachowanie ucznia w dłuższym okresie czasu, może
z własnej inicjatywy lub na wniosek organów Szkoły uznać karę za niebyłą;
3. O udzielonych karach regulaminowych Szkoła powiadamia rodziców w terminie nie
dłuższym niż 3 dni;
4. Dyrektor biorąc pod uwagę nienaganne zachowanie ucznia w dłuższym okresie czasu (6miesięcy) może z własnej inicjatywy lub na wniosek organów Szkoły uznać karę za niebyłą.
5. Kary nie mogą naruszać godności ucznia, mogą być zastosowane wówczas, gdy inne środki
wychowawcze nie odniosły skutku, a istnieje podstawa do przewidywania, że kara przyczyni
się do osiągnięcia celu wychowawczego.

VIII.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§83
1. Szkoła posiada sztandar, który uczestniczy w najważniejszych uroczystościach w Szkole
i poza nią, podczas reprezentowania Szkoły.
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2. Poczet sztandarowy stanowią uczniowie wyróżniający się postawą i w nauce. Udział
uczniów w poczcie jest dobrowolny.
3. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
4. Zasady gospodarki finansowej Szkoły określają odrębne przepisy, a obsługę ekonomicznofinansową prowadzi Urząd Miejski – Wydział Edukacji, który realizuje je ze środków
przyznanych z budżetu Gminy i dochodów własnych.
5. Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się z niniejszym Statutem wszystkim członkom
społeczności szkolnej.
6. Szkoła umożliwia ubezpieczenie poszczególnych uczniów od następstw nieszczęśliwych
wypadków w formie ubezpieczenia zbiorowego.
7. Szkoła prowadzi dokumentację swojej działalności i przechowuje ją w archiwum zgodnie z
odrębnymi przepisami.
8. W sytuacjach nieprzewidzianych, które nie są uregulowane w Statucie, mają zastosowanie
rozwiązania ogólne z prawa powszechnego.
9. Projektowanie zmian w Statucie należy do wyłącznej kompetencji Rady Pedagogicznej.
Statut ujednolicony uchwalony przez Radę Pedagogiczną Publicznej Szkoły Podstawowej
nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Oleśnie dnia 30.08.2021 r. i wchodzi w życie z dniem
uchwalenia.

86

