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SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. JANA BRZECHWY
W RADWANICACH

Podstawa prawna statutu
1. Statut dotyczy Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Radwanicach.
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Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59),
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6)

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. 2017
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7)

Akty wykonawcze MEN wydane na podstawie ustaw: Prawo oświatowe, Przepisy
wprowadzające, Karta Nauczyciela,

8)

Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych
(Dz. U. z 2014 r., po. 498),

9)

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz.
239),

10)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2016 poz. 922),

11)

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: 2016
poz. 1870),

12)

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 575),

13)

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity:
Dz. U. z 2017 r. poz. 682.),

14)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r.poz. 23, 868, 996, 1579, 2138, z 2017 r. poz.
935.),

15)

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 902).
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DZIAŁ I
Rozdział 1
Informacje ogólne o Szkole - nazwa i typ Szkoły oraz jej siedziba.
§ 1.
1.

Szkoła Podstawowa w Radwanicach, zwana dalej Szkołą, jest placówką publiczną:
1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania,
2) przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,
4) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia
ogólnego i podstawę wychowania przedszkolnego. Realizuje ustalone przez Ministra
Oświaty

zasady

oceniania,

klasyfikowania

i

promowania

uczniów

oraz

przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.
2.

Siedzibą Szkoły jest budynek przy ulicy Szkolnej 14a, dla oddziałów przedszkolnych
budynek przy ulicy Szkolnej 14a w Radwanicach, 55 – 010 Święta Katarzyna.

3.

Szkoła posiada imię Jana Brzechwy, imię Szkole nadał organ prowadzący placówkę
na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Uczniów i Rady Rodziców.

4.

Szkoła posiada sztandar, który wnoszony jest przez poczet sztandarowy na uroczystości
szkolne.

5.

Organem prowadzącym jest Gmina Siechnice.

6. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty.
7. Ilekroć w statucie mowa jest o „szkole” należy przez to rozumieć 8 -letnią Szkołę Podstawową
w Radwanicach im. Jana Brzechwy , w której prowadzone są oddziały przedszkolne.
8. Nazwa Szkoły używana jest w pełnym brzmieniu – Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy
w Radwanicach, na pieczęciach i stemplach używana jest nazwa: „Szkoła Podstawowa
im. Jana Brzechwy w Radwanicach”.
9. Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.
10. Szkoła jest jednostką budżetową.
11. Obwód Szkoły obejmuje miejscowości:
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1) Radwanice,
2) Trestno,
3) Blizanowice.
12. Szkoła prowadzi nauczanie w oddziałach szkolnych I - VIII w zakresie Szkoły podstawowej.
13. Szkoła prowadzi oddziały przedszkolne.
14. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną dotyczącą kształcenia,
wychowania i opieki, stosownie do potrzeb psychofizycznych uczniów oraz możliwości
bazowych, kadrowych i finansowych Szkoły, na zasadach i warunkach określonych
odrębnymi przepisami.
15. Cykl kształcenia trwa 8 lat.
16. Nauka w szkole odbywa się na jedną lub dwie zmiany w zależności od możliwości
organizacyjnych w danym roku szkolnym.
17. Do klasy pierwszej Szkoły podstawowej przyjmuje się:
1)

z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców,

2)

na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły
na terenie Gminy Siechnice w przypadku, gdy Szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

18. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem Szkoły jest większa niż
liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje Szkoła, kandydatów przyjmuje się na podstawie
kryteriów określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2017. poz. 59) oraz przez Burmistrza Gminy Siechnice.
19. Szkoła przeprowadza rekrutację uczniów zgodnie z zasadą powszechnej dostępności.
Szczegółowe zasady rekrutacji określa Regulamin rekrutacji do oddziałów przedszkolnych
oraz klas pierwszych.
Rozdział 2
Misja Szkoły, model absolwenta
§2
1. Misja Szkoły: „Uczeń w centrum życia szkolnego”
2. Motto i założenia misji Szkoły:
Misja Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy zakłada, że wszyscy uczestnicy szkolnego życia,
a więc uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz lokalne środowisko są kreatywni i działają spójnie.
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Razem wychowujemy i kształcimy w bezpiecznej i twórczej atmosferze młodego człowieka –
mieszkańca Radwanic, Gminy Siechnice, Polaka, Europejczyka – świadomego dziedzictwa
kulturowego swego narodu. Pomagamy uczniom w zdobywaniu i opanowaniu wiedzy oraz
umiejętności w stopniu, na jaki pozwalają ich zdolności i predyspozycje. Rozwijamy w młodym
człowieku wrażliwość, tolerancję oraz odpowiedzialność za siebie i innych. Uczymy,
że kształcenie jest procesem trwającym całe życie.
Postępujemy zgodnie z mottem Szkoły: „Nie bójcie się być mądrymi”.
3. Wizja Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Radwanicach:
Jesteśmy szkołą konkurencyjną wobec innych. Cechuje nas konsekwencja w dążeniu do celu,
którym jest kształtowanie osobowości swoich uczniów i wychowanków.
Pracujemy jako zespół, szanując i wspierając się nawzajem. Uczymy kreatywności,
z jednoczesnym naciskiem na edukację medialną, ekologiczną, prozdrowotną, językową.
Jesteśmy szkołą wspierającą rozwój zainteresowań i uzdolnień, wspomagającą wychowanków
w pokonywaniu

trudności

i

niepowodzeń.

Szkoła

Podstawowa

im.

Jana

Brzechwy

w Radwanicach to placówka, która kształtuje swoich uczniów i wychowanków w oparciu
o szacunek do drugiego człowieka, poszanowanie uniwersalnego systemu wartości, dziedzictwa
historycznego i kulturowego tak, aby poprzez właściwe kreowanie własnego rozwoju, godnie
wpisać się w kształtowanie otaczającej rzeczywistości.
4. Model absolwenta:
Absolwent Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Radwanicach jest świadomym obywatelem
Gminy Siechnice, dumnym Polakiem, Europejczykiem, umiejącym żyć godnie i poruszać się
w otaczającym Go świecie oraz:
1) jest przygotowany do nauki w szkole ponadpodstawowej,
2) sprawnie posługuje się umiejętnościami określonymi w podstawie programowej,
3) umie działać i myśleć samodzielnie,
4) sprawnie posługuje się językiem ojczystym i obcymi oraz skutecznie porozumiewa się
w różnych sytuacjach,
5) zna historię własnego kraju, miejscowości i regionu,
6) przetwarza informacje i posługuje się technologią informacyjną,
7) dobrze radzi sobie z technologią komputerową,
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8) świadomie i bezpiecznie korzysta z różnych źródeł informacji,
9) umie współdziałać i współpracować w zespole, przestrzegając podstawowych norm
współżycia społecznego (kultura osobista),
10) wykorzystuje zdobytą wiedzę i umiejętności w życiu codziennym,
11) samodzielnie i świadomie rozwija własne zainteresowania oraz uzdolnienia, skutecznie
pokonuje trudności i niepowodzenia,
12) preferuje zdrowy styl życia, prezentuje postawy proekologiczne i prospołeczne,
13) czerpie radość z nauki,
14) jest ciekawy świata i wrażliwy na drugiego człowieka.
DZIAŁ II
Rozdział 1
Cele i zadania Szkoły
§3
1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie – Prawo oświatowe (Dz. U. 2016
poz. 59) oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także zawarte
w Koncepcji pracy Szkoły, Programie wychowawczo - profilaktycznym, dostosowanym
do potrzeb rozwojowych uczniów oraz oczekiwań środowiska rodzicielskiego i lokalnego.
2. Główne cele Szkoły to:
1)

wprowadzanie uczniów i wychowanków w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy,
solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców
postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi
młodego człowieka,

2)

wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, regionalnej, kulturowej, narodowej,

3)

formowanie u uczniów i wychowanków poczucia godności własnej osoby i szacunku dla
godności innych osób,

4)

rozwijanie kompetencji takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość,

5)

rozwijanie

umiejętności

krytycznego

i

logicznego

myślenia,

rozumowania,

argumentowania i wnioskowania,
6)

ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności,
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7)

rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki,

8)

wyposażenie uczniów i wychowanków w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie
takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany
zrozumieć świat,

9)

wspieranie ucznia i wychowanka w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu
drogi dalszej edukacji,

10) rozwijanie samodzielności i odpowiedzialności za własny rozwój oraz nabywanie
umiejętności skutecznego uczenia się,
11) wszechstronny rozwój osobowy ucznia i wychowanka poprzez pogłębianie wiedzy oraz
zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej,
12) kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu
społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość,
13) zachęcanie

do

zorganizowanego

i

świadomego

samokształcenia

opartego

na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy,
14) ukierunkowanie ucznia ku wartościom.
3. Do zadań Szkoły należy:
1) zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów i wychowanków
w szkole oraz zapewnianie bezpieczeństwa na organizowanych przez szkołę zajęciach,
2) zorganizowanie

systemu

opiekuńczo-wychowawczego

oraz

profilaktycznego,

odpowiednio do istniejących potrzeb,
3) kształtowanie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy,
emocjonalny i fizyczny uczniów i wychowanków 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 dla ośmioklasowej
szkoły podstawowej,
5) rozpoznawanie

możliwości

psychofizycznych

oraz

indywidualnych

potrzeb

rozwojowych i edukacyjnych uczniów i wychowanków oraz wykorzystywanie wyników
diagnoz w procesie uczenia i nauczania oraz wychowania i opieki,
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6) organizowanie

pomocy

psychologiczno-pedagogicznej

wychowankom,

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 i wychowanków,
9) wyposażenie 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,
12) umożliwianie uczniom

i

wychowankom

podtrzymywania poczucia tożsamości

narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
13) zapewnienie, w miarę posiadanych środków, opieki i pomocy materialnej uczniom
i wychowankom pozostających w trudnej sytuacji materialnej i życiowej,
14) sprawowanie opieki nad uczniami i wychowankami szczególnie uzdolnionymi poprzez
umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia
Szkoły w skróconym czasie,
15) skuteczne nauczanie języków obcych poprzez dostosowywanie ich nauczania
do poziomu przygotowania uczniów i wychowanków,
16) wprowadzenie uczniów i wychowanków w świat literatury, ugruntowanie ich
zainteresowań czytelniczych oraz wyposażenie w kompetencje czytelnicze potrzebne
do krytycznego odbioru utworów literackich i innych tekstów literackich,
17) podejmowanie działań związanych z miejscami ważnymi dla pamięci narodowej,
formami upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości, najważniejszymi świętami
narodowymi i symbolami państowymi,
18) zapewnienie opieki zdrowotnej przez służbę zdrowia,
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19) upowszechnianie wśród uczniów i wychowanków wiedzy o bezpieczeństwie,
organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz wykorzystywanie różnych
form organizacyjnych nauczania i wychowania,
20) przygotowanie uczniów i wychowanków do podejmowania przemyślanych decyzji
poprzez umożliwienie im samodzielnego wyboru części zajęć edukacyjnych,
21) kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu,
22) rozwijanie u uczniów i wychowanków dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz
umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu,
23) zapewnienie opieki uczniom i wychowankom wymagającym opieki ze względu na inne
okoliczności, poprzez zorganizowanie świetlicy szkolnej,
24) zorganizowanie form dożywiania uczniów i wychowanków,
25) współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym, m.in. policją, stowarzyszeniami, parafią,
rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w szkole,
26) kształtowanie i rozwijanie u uczniów i wychowanków postaw sprzyjających ich
dalszemu

rozwojowi

wiarygodność,

indywidualnemu

odpowiedzialność,

i

społecznemu,

samodzielność,

takich

wytrwałość,

jak:

uczciwość,

poczucie

własnej

wartości, szacunek dla innych ludzi, kultura osobista, kreatywność, przedsiębiorczość,
gotowość do uczestnictwa kulturze, podejmowanie inicjatyw i pracy zespołowej,
27) kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej,
a także postaw poszanowania dla innych kultur i tradycji,
28) upowszechnianie

wśród

uczniów

i

wychowanków

wiedzy

ekologicznej

oraz

kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska,
29) zapobieganie dyskryminacji,
30) stworzenie warunków do nabywania przez uczniów i wychowanków umiejętności
wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł,
z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej na zajęciach z różnych
przedmiotów,
31) prowadzenie edukacji medialnej w celu przygotowania uczniów i wychowanków
do właściwego odbioru i wykorzystania mediów,
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32) ochrona uczniów i wychowanków przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla
ich prawidłowego rozwoju, a w szczególności instalowanie programów filtrujących
i ograniczających dostęp do zasobów sieciowych w Internecie,
33) egzekwowanie obowiązku szkolnego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji,
34) dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego zgodnie
z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej i archiwizacji.
4. Zadaniem Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Radwanicach jest pełna realizacja
podstaw programowych kształcenia ogólnego z zachowaniem zalecanych form i sposobów jej
realizacji oraz wykształcenie u uczniów i wychowanków poniższych umiejętności:
1) sprawne komunikowanie się w języku polskim oraz w językach obcych nowożytnych,
2) sprawne wykorzystywanie narzędzi matematyki w życiu codziennym, a także
kształcenie myślenia matematycznego i naukowego,
3) poszukiwanie, porządkowanie, krytyczna analiza oraz wykorzystanie informacji
z różnych źródeł,
4) kreatywne

rozwiązywanie

problemów

z

różnych

dziedzin

ze

świadomym

wykorzystaniem metod i narzędzi wywodzących się z informatyki, w tym
programowanie,
5) rozwiązywanie problemów, również z wykorzystaniem technik mediacyjnych,
6) praca w zespole i społeczna aktywność,
7) aktywny udział w życiu kulturalnym Szkoły, środowiska lokalnego oraz kraju.
§4
1. Zadaniem Szkoły jest ukierunkowanie procesu wychowawczego na wartości, które
wyznaczają cele wychowania i kryteria jego oceny.
2. Wychowanie ukierunkowane na wartości zakłada przede wszystkim podmiotowe
traktowanie ucznia i wychowanka, a wartości skłaniają człowieka do podejmowania
odpowiednich wyborów czy decyzji.
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§5
Szkoła systematycznie diagnozuje osiągnięcia uczniów i wychowanków, stopień zadowolenia
uczniów, wychowanków oraz ich rodziców, realizację zadań wykonywanych przez pracowników
Szkoły i wyciąga wnioski z realizacji celów i zadań Szkoły.
§6
Cele i zadania Szkoły realizują nauczyciele wraz z uczniami i wychowankami na zajęciach
dydaktyczno – wychowawczych (oddziały przedszkolne), klasowo-lekcyjnych (klasy I – VIII),
sportowych, zajęciach pozalekcyjnych i w działalności pozaszkolnej.
§7
1. Działalność edukacyjna Szkoły jest określona przez:
1) szkolny zestaw programów nauczania,
2) program wychowawczo - profilaktyczny Szkoły, obejmujący wszystkie treści i działania
o charakterze wychowawczym dostosowany do wieku oraz potrzeb uczniów i potrzeb.
2.

Szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły
tworzą spójną całość i uwzględniają wszystkie wymagania opisane w podstawie
programowej. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej Szkoły, jak
i każdego nauczyciela.
Rozdział 2
Sposoby realizacji zadań w szkole
§8

1. Praca wychowawczo-dydaktyczna w szkole prowadzona jest w oparciu o obowiązującą
podstawę programową kształcenia ogólnego dla poszczególnych etapów edukacyjnych,
zgodnie z przyjętymi programami nauczania dla każdej edukacji przedmiotowej.
2. W realizacji

zadań

Szkoła

respektuje

zobowiązania

wynikające

w szczególności

z: Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ, Konwencji
o Prawach Dziecka.
§ 9.
Programy nauczania – wymagania, zasady dopuszczania do użytku w szkole regulują zasady
Prawa Oświatowego.
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§ 10.
Podręczniki, materiały edukacyjne – zasady dopuszczania do użytku w szkole regulują zasady
Prawa Oświatowego.
§ 11.
Zasady korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych
zakupionych z dotacji celowej MEN określa Regulamin korzystania z darmowych podręczników,
materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych.
§ 12.
1. Proces wychowawczo-opiekuńczy prowadzony jest w szkole zgodnie z Programem
wychowawczo – profilaktycznym, który opracowany został zgodnie z zasadami Prawa
Oświatowego.
2.

Wychowawcy klas na każdy rok szkolny opracowują plany pracy wychowawczej,
z uwzględnieniem treści Programu Wychowawczo- profilaktycznego i przedstawią
je do zaopiniowania na zebraniach rodziców.

3.

Przedstawiciele Oddziałowych Rad Rodziców potwierdzają pozytywne zaopiniowanie
programu w dzienniku lekcyjnym lub pod przedstawionym planem pracy wychowawczej
danego oddziału.

4.

Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział opiece jednemu nauczycielowi, zwanemu dalej
wychowawcą klasy. Dyrektor Szkoły zapewnia zachowanie ciągłości pracy wychowawczej
przez cały okres funkcjonowania klasy.

5.

Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o zmianie wychowawcy w danej klasie na własny
wniosek w oparciu o wyniki prowadzonego nadzoru pedagogicznego lub na pisemny
uzasadniony wniosek wszystkich rodziców danej klasy.
§ 13

1. Szkoła prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki poprzez:
1)

realizację przyjętego w szkole Programu wychowawczo-profilaktycznego,

2)

rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów,

3)

realizację określonej tematyki na godzinach do dyspozycji wychowawcy,
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4)

działania opiekuńcze wychowawcy klasy, w tym rozpoznawanie relacji

między

rówieśnikami,
5)

promocję zdrowia, zasad poprawnego żywienia,

6)

prowadzenie profilaktyki stomatologicznej,

7)

prowadzenie profilaktyki uzależnień.
§ 14

1. Szkoła sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą, pedagogiczną - psychologiczną:
1)

nad uczniami i wychowankami rozpoczynającymi naukę w Szkole poprzez:

a) organizowanie spotkań Dyrekcji Szkoły z nowo przyjętymi uczniami, wychowankami
i ich rodzicami,
b) rozmowy indywidualne wychowawcy z uczniami, wychowankami i rodzicami
na początku roku szkolnego w celu rozpoznania cech osobowościowych ucznia, stanu
jego zdrowia, warunków rodzinnych i materialnych,
c) pomoc w adaptacji ucznia i wychowanka w nowym środowisku organizowana przez
pedagoga lub psychologa szkolnego,
d) współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym specjalistyczną,
e) respektowanie zaleceń lekarza specjalisty oraz orzeczeń poradni psychologicznopedagogicznej,
f) organizowanie w porozumieniu z organem prowadzanym nauczania indywidualnego
na podstawie orzeczenia o potrzebie takiej formy edukacji.
2)

nad uczniami i wychowankami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu
warunków rodzinnych i losowych, zgodnie z zasadami określonymi przez organ
prowadzący.

3)

nad uczniami i wychowankami szczególnie uzdolnionymi poprzez:

a) umożliwianie uczniom i wychowankom realizację indywidualnego programu nauki lub
toku nauki, zgodnie z odrębnymi przepisami,
b) objęcie opieką psychologiczno-pedagogiczną, określoną w Dziale II Rozdziale 3,
c) dostosowanie wymagań edukacyjnych, metod, form pracy i tempa pracy do możliwości
i potrzeb ucznia,
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d) rozwój zdolności ucznia w ramach zajęć pozalekcyjnych,
e) wspieranie ucznia w przygotowaniach do olimpiad i konkursów,
f) indywidualizację procesu nauczania.
4)

nad uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zgodnie z zasadami określonymi
w Dziale II Rozdziale 4 statutu Szkoły.
§ 15

1. Szkoła zapewnia uczniom i wychowankom pełne bezpieczeństwo w czasie organizowanych
zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych, w trakcie wycieczek oraz na przerwach
międzylekcyjnych.
2. Szkoła zapewnia uczniom i wychowankom pełne bezpieczeństwo w czasie organizowanych
zajęć poprzez:
1)

pełnienie dyżurów nauczycieli - zasady organizacyjno-porządkowe i

harmonogram

pełnienia dyżurów ustala dyrektor Szkoły.
2)

opracowanie planu lekcji, który uwzględnia higieniczny tryb nauki: 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,

4)

odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń,

5)

oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami,

6)

prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organizacjami
zajmującymi się ruchem drogowym,

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,

9)

oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały,

10) zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren Szkoły w sposób
uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię,
11) ogrodzenie terenu Szkoły,
12) zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień,
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13) wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed ewentualnym
zsuwaniem się po nich,
14) wyposażenie wytypowanych 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 uczniów niepełnosprawnych,
16) zapewnianie

odpowiedniej

liczby

opiekunów

nad

uczniami

uczestniczącymi

w imprezach i wycieczkach poza teren Szkoły,
17) przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
§ 16
Zasady sprawowania opieki podczas zajęć poza terenem Szkoły oraz w trakcie wycieczek
organizowanych przez nauczycieli określa Regulamin wycieczek.
§ 17
Zasady pełnienia dyżurów nauczycieli określa Regulamin dyżurów nauczycieli.
§ 18
Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i higieny, zwracając
uwagę na stan sprzętu i środków dydaktycznych, oświetlenia, warunki higieniczno – sanitarne
w miejscu prowadzenia zajęć, temperaturę i warunki atmosferyczne.
§ 19
Zasady sprawowania opieki nad uczniami w czasie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć
są następujące:
1)

z chwilą wejścia na teren Szkoły oraz na zajęcia, wszyscy uczniowie i wychowankowie
znajdują się pod opieką pracowników pedagogicznych, a w szczególności nauczyciela
prowadzącego zajęcia,

2)

pracownicy, o których mowa wyżej, są zobowiązani do:
a) przestrzegania zasad bezpieczeństwa uczniów na każdych zajęciach,
b) pełnienia dyżurów na przerwach w wyznaczonych miejscach wg harmonogramu
dyżurowania,
c) wprowadzania uczniów do sal oraz pracowni i przestrzegania regulaminów
obowiązujących w tych pomieszczeniach,
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d) sprowadzenia uczniów do świetlicy po ostatniej lekcji przez wychowawcę świetlicy
(w przypadku uczniów kl. I – III),
e) udzielania pierwszej pomocy uczniom poszkodowanym, a w razie potrzeby wezwania
pomocy medycznej,
f) zgłaszania Dyrektorowi Szkoły dostrzeżonych zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa
uczniów oraz zaistniałych podczas zajęć wypadków.
3)

w sali gimnastycznej i na boisku szkolnym nauczyciel prowadzący zajęcia wykonuje
wszelkie czynności organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo zgodnie z Regulaminem
hali sportowej oraz Regulaminem korzystania z placu zabaw,

4)

Szkoła, zapewniając uczniom dostęp do Internetu, obowiązana jest podejmować
działania zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić
zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, w szczególności zainstalować i aktualizować
oprogramowanie zabezpieczające.
§ 20

Pracownicy Szkoły, w tym pracownicy administracji i obsługi, w czasie wykonywania swoich
zadań zawodowych są zobowiązani kierować się dobrem dziecka i troszczyć się o jego
bezpieczny pobyt w szkole.
Rozdział 3
Organizacja , formy i sposoby świadczenia pomocy psychologiczno–pedagogicznej.
§ 21
Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.
1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole polega na rozpoznawaniu
i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz
rozpoznawaniu

indywidualnych

możliwości

psychofizycznych

i

czynników

środowiskowych, wpływających na jego funkcjonowanie w szkole, w celu wspierania
potencjału rozwojowego ucznia i stwarzaniu warunków do jego aktywnego i pełnego
uczestnictwa w życiu Szkoły oraz w środowisku społecznym.
2. Potrzeba objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole wynika z:
1) z niepełnosprawności,
2) z niedostosowania społecznego,
3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
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4) z zaburzeń zachowania i emocji,
5) ze szczególnych uzdolnień,
6) ze specyficznych trudności w uczeniu się,
7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych,
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,

12)

sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi,

13)

z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą
środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem
za granicą.

3. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor Szkoły.
5. Dyrektor może wyznaczyć osobę, której zadaniem będzie planowanie i koordynowanie
udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.
6. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają: nauczyciele, wychowawcy oraz
specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
w szczególności:

pedagog,

psycholog,

logopeda,

doradca

zawodowy,

terapeuta

pedagogiczny.
7. Szkoła współpracuje z:
1) rodzicami dzieci,
2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz specjalistycznymi,
3) placówkami doskonalenia nauczycieli,
4) innymi przedszkolami, Szkołami, placówkami,
5) organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
8. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:
1) ucznia,
2) rodziców ucznia,
3) dyrektora Szkoły,
4) nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty prowadzącego zajęcia z uczniem,
5) pielęgniarki szkolnej,
6) poradni,
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7) pomocy nauczyciela,
8) asystenta nauczyciela,
9) pracownika socjalnego,
10)

asystenta rodziny,

11)

kuratora sądowego,

12)

i innych – wymienionych w rozporządzeniu.

9. Formy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi w szkole podczas
bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania wszystkich nauczycieli
i specjalistów:
1) zajęcia rozwijające uzdolnienia,
2) zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się,
3) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
4) zajęcia logopedyczne,
5) zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne,
6) zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,
7) inne zajęcia o charakterze terapeutycznym,
8) zindywidualizowana ścieżka kształcenia,
9) porady i konsultacje,
10)

warsztaty.

10. Formy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla rodziców i nauczycieli:
1) porady,
2) konsultacje,
3) szkolenia,
4) warsztaty.
11. Zindywidualizowana ścieżka kształcenia organizowana jest dla uczniów, którzy mogą
uczęszczać do Szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu, wynikające ze stanu
zdrowia, nie mogą realizować wszystkich zajęć edukacyjnych i wymagają dostosowania
i organizacji procesu nauczania do specjalnych potrzeb edukacyjnych.
12. Ścieżka obejmuje zajęcia edukacyjne, które są realizowane wspólnie z oddziałem szkolnym,
jak i indywidualnie z uczniem.
13. Wymagana jest opinia publicznej poradni, z której wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą
w tej formie.
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14. Do wniosku o wydanie opinii powinna być dołączona dokumentacja na temat:
1) trudności w funkcjonowaniu ucznia,
2) stanu zdrowia, wpływu choroby na funkcjonowanie dziecka i ograniczenia z tego
wynikające,
3) opinii nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem o funkcjonowaniu
ucznia w szkole.
15. Uczeń objęty zindywidualizowaną ścieżką kształcenia w szkole realizuje program nauczania
z dostosowaniem metod i form pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i
edukacyjnych wynikających ze stanu zdrowia.
16. Na wniosek rodziców dyrektor ustala tygodniowy wymiar godzin zajęć edukacyjnych
realizowanych indywidualnie z dzieckiem, uwzględniając konieczność realizacji podstawy
programowej kształcenia ogólnego.
17. Nauczyciele podejmują zadania ukierunkowane na poprawę funkcjonowania ucznia
podczas realizacji zindywidualizowanej ścieżki kształcenia.
18. Zindywidualizowana ścieżka kształcenia nie jest organizowana dla uczniów objętych
kształceniem specjalnym oraz uczniów objętych indywidulanym nauczaniem.
19. Zadania nauczycieli i specjalistów w ramach organizacji i udzielania pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w szkole:
1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych ucznia,
2) określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów,
3) rozpoznawanie przyczyn trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier
i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu Szkoły,
4) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w
celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania,
5) współpraca

z

poradnią

w

procesie

diagnostycznym

i

postdiagnostycznym,

w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń
w środowisku, utrudniających funkcjonowanie i ich uczestnictwo w życiu Szkoły oraz
efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania uczniów oraz
planowania dalszych działań.
20. W szkole prowadzi się w szczególności:
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1) obserwacje pedagogiczne mające na celu rozpoznanie u uczniów trudności w uczeniu się,
deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych oraz ryzyka wystąpienia
specyficznych trudności w uczeniu się, a także potencjału ucznia i jego zainteresowań
oraz szczególnych uzdolnień
2) wspomaganie uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie bieżącej
pracy z uczniami.
21. W przypadku stwierdzenia, że uczeń wymaga objęcia pomocą psychologicznopedagogiczną, nauczyciel lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy oraz
informują o tym wychowawcę klasy.
22. Dyrektor Szkoły o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno- pedagogiczną
informuje niezwłocznie jego rodziców - tj. o formach, okresie udzielania, wymiarze godzin,
w sposób przyjęty dla Szkoły.
23. Dyrektor lub wychowawca klasy informuje innych nauczycieli i specjalistów o potrzebie
objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem.
24. Nauczyciele i specjaliści udzielający pomocy dokonują oceny efektywności i formułują
wnioski do dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia w szkole.
25. Dyrektor Szkoły za zgodą rodziców uwzględnia wnioski do planowania dalszej pomocy
psychologiczno-pedagogicznej dla danego ucznia.
26. Dyrektor Szkoły może wystąpić, na podstawie wniosków z oceny efektywności pomocy
psychologiczno-pedagogicznej, do publicznej poradni z wnioskiem o przeprowadzenie
diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia.
27. Wniosek zawiera informacje na temat:
1) rozpoznanych indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych ucznia oraz potencjale rozwojowym,
2) występujących trudności w funkcjonowaniu ucznia w szkole lub szczególnych uzdolnień,
3) udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, działań podjętych przez nauczycieli i
specjalistów w szkole (formach, okresie pomocy) oraz o ich efektach,
4) wniosków dotyczących dalszej pracy z uczniem.
28. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
planowanie i koordynowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest zadaniem
zespołu ds. opracowania IPET, o którym mowa w odrębnych przepisach.
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29. Dokumentacja organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzona
jest zgodnie z wymogami prawa oświatowego określonego w Ustawie Prawo Oświatowe
z dnia 14 grudnia 2016 r.
§ 22
Zadania i obowiązki nauczycieli i specjalistów w zakresie udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej określają odrębne przepisy.
Rozdział 4
Organizacja nauczania, wychowania i opieki uczniom niepełnosprawnym,
niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym
§ 23
1.

W szkole kształceniem specjalnym obejmuje się uczniów posiadających orzeczenie
poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.

2.

Nauczanie specjalne prowadzone jest w oddziałach ogólnodostępnych na każdym etapie
edukacyjnym.
§ 24

1.

Szkoła zapewnia uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowaniem
społecznym:
2) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,
3) odpowiednie warunki do nauki oraz w miarę możliwości sprzęt specjalistyczny i środki
dydaktyczne,
4) realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych
i możliwości psychofizycznych ucznia,
5) zajęcia specjalistyczne, stosownie do zaleceń w orzeczeniach poradni psychologicznopedagogicznej i możliwości organizacyjnych Szkoły,
6) zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne stosownie do potrzeb,
7) integrację ze środowiskiem rówieśniczym,
8) dla uczniów niesłyszących, z afazją lub z autyzmem w ramach zajęć rewalidacyjnych naukę
języka migowego lub zajęcia z innych alternatywnych metod komunikacji.
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2. Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie
kształcenia specjalnego.
§ 25
1. Uczniowi niepełnosprawnemu można przedłużyć o jeden rok w cyklu edukacyjnym okres
nauki, zwiększając proporcjonalnie wymiar godzin zajęć obowiązkowych.
2. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu podejmuje w formie
uchwały stanowiącej rada pedagogiczna, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zespołu, o którym
mowa w § 31 statutu oraz zgody rodziców.
3. Opinię, o której mowa w ust. 2, sporządza się na piśmie.
4. Zgodę na przedłużenie o rok nauki rodzice ucznia składają w formie pisemnej
do wychowawcy oddziału, nie później niż do 15 lutego danego roku szkolnego.
5. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki podejmuje dyrektor Szkoły nie później niż do końca
lutego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.
6. Przedłużenie nauki uczniowi niepełnosprawnemu może być dokonane w przypadkach:
1)

braków w opanowaniu wiedzy i umiejętności z zakresu podstawy programowej,
utrudniającej kontynuowanie nauki w kolejnym etapie edukacyjnym, spowodowanych
dysfunkcją ucznia lub usprawiedliwionymi nieobecnościami,

2)

psychoemocjonalnej niegotowości ucznia do zmiany Szkoły.
§ 26

1. Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie orzeczenia poradni
psychologiczno – pedagogicznej, w tym specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu
lub z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub
autyzmem z nauki drugiego języka obcego do końca danego etapu edukacyjnego.
2. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
z drugiego języka obcego na podstawie tego orzeczenia do zakończenia cyklu
edukacyjnego.
§ 27
1. Uczniowi niepełnosprawnemu Szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne, zgodnie
z zaleceniami poradni psychologiczno – pedagogicznej.
2. Tygodniowy wymiar zajęć rewalidacyjnych w każdym roku szkolnym wynosi w oddziale
ogólnodostępnym po 2 godziny tygodniowo na ucznia.

24

3. Liczbę godzin zajęć rewalidacyjnych dyrektor Szkoły umieszcza w szkolnym planie
nauczania i arkuszu organizacyjnym.
4. Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza
się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia
łączny czas tych zajęć. Zajęcia organizuje się w co najmniej dwóch dniach.
§ 28
W szkole da uczniów o potrzebie kształcenia specjalnego organizowane są:
1.

zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych w zakresie:
1) korekcji wad postawy (gimnastyka korekcyjna),
2) korygujące wady mowy (zajęcia logopedyczne i z logorytmiki),
3) korekcyjno – kompensacyjne,
4) nauka języka migowego lub inne alternatywne metody komunikacji,
5) zajęcia specjalistyczne:, terapia psychologiczna,
6) inne, które wynikają z konieczności realizacji zaleceń w orzeczeniu poradni
psychologiczno-pedagogicznej.

2. zajęcia resocjalizacyjne dla uczniów niedostosowanych społecznie,
3. zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
4. w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej zajęcia związane z wyborem kierunku
kształcenia i zawodu.
§ 29
1. W szkole za zgodą organu prowadzącego można zatrudniać dodatkowo nauczycieli
posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania
kształcenia

uczniów

niepełnosprawnych,

niedostosowanych

społecznie

oraz

zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
2. Nauczyciele, o których mowa w ust. 1:
1) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z innymi
nauczycielami i ze specjalistami realizują zintegrowane działania i zajęcia, określone
w programie,
2) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami pracę wychowawczą
z uczniami

niepełnosprawnymi,

niedostosowanymi

społecznie

oraz

zagrożonymi

niedostosowaniem społecznym,
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3) uczestniczą, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli
oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, realizowanych
przez nauczycieli i specjalistów,
4) udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom
i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie,
w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi
społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.
3. Dyrektor Szkoły, uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz
możliwości psychofizyczne uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie
oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wyznacza zajęcia edukacyjne oraz
zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, realizowane wspólnie z innymi
nauczycielami przez nauczycieli, o których mowa w ust. 1, lub w których nauczyciele
ci uczestniczą.
4. Rada pedagogiczna wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu
ósmoklasisty do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, uwzględniając posiadane przez
tego ucznia lub absolwenta orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w oparciu
o szczegółową informację o sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania
egzaminu podaną do publicznej wiadomości na stronie internetowej CKE w terminie
do 1 września roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest egzamin.
5. Zapewnienie

warunków,

o

których

mowa

w

ust.

4,

należy

do

obowiązków

przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego.
§ 30
Uczeń niepełnosprawny ma prawo do korzystania z wszelkich form pomocy psychologiczno –
pedagogicznej organizowanej w szkole w formach i na zasadach określonych w Rozdziale 3
statutu Szkoły.
§ 31
1. W szkole powołuje się Zespół ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom
posiadającym

orzeczenie

o

potrzebie

kształcenia

specjalnego

lub

orzeczenie

o niedostosowaniu społecznym lub zagrożeniem niedostosowaniem społecznym, zwany
dalej Zespołem Wspierającym.
2. W skład zespołu wchodzą: wychowawca oddziału jako przewodniczący zespołu, pedagog
szkolny oraz nauczyciele specjaliści, zatrudnieni w szkole.
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3. Zebrania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w okresie.
Zebrania zwołuje wychowawca oddziału, co najmniej z jednotygodniowym wyprzedzeniem.
4. W spotkaniach zespołu mogą uczestniczyć:
1)

na wniosek dyrektora Szkoły – przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej,

2)

na wniosek lub za zgodą rodziców ucznia – lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny
specjalista,

3)

asystent lub pomoc nauczyciela.

5. Osoby zaproszone do udziału w posiedzeniu zespołu, a niezatrudnione w szkole,
są zobowiązane udokumentować swoje kwalifikacje zawodowe oraz złożyć oświadczenie
o obowiązku ochrony danych osobowych ucznia, w tym danych wrażliwych.
6. W przypadku braków w powyższych dokumentach osoba zgłoszona do udziału
w posiedzeniu zespołu przez rodziców nie może uczestniczyć w pracach zespołu.
7. Dla uczniów, o których mowa w ust. 1, zespół na podstawie orzeczenia opracowuje
indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny na okres wskazany w orzeczeniu.
8. Zespół opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu
funkcjonowania ucznia, uwzględniając diagnozę i wnioski sformułowane na jej podstawie
oraz zalecenia do zawarte w orzeczeniu we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią
psychologiczno-pedagogiczną.
9. Program opracowuje się w terminie 30 dni od dnia złożenia w szkole orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego lub w terminie 30 dni przed upływem okresu, na jaki został
opracowany poprzedni program.
10. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET) określa:
1) zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu
nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych ucznia wraz z określeniem metod i formy pracy z uczniem,
2) rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia
z uczniem, z tym, że w przypadku:
a)

ucznia niepełnosprawnego — zakres działań o charakterze rewalidacyjnym,

b)

ucznia

niedostosowanego

społecznie

—

zakres

działań

o

charakterze

resocjalizacyjnym,
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c)

ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym — zakres działań o charakterze
socjoterapeutycznym,

d) zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.
3) formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz
wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, ustalone przez
dyrektora Szkoły zgodnie z przepisami,
4) działania wspierające rodziców ucznia oraz, w zależności od potrzeb, zakres
współdziałania z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym poradniami
specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi
oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży,
5) zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia
odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz
możliwości psychofizyczne ucznia,
6) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań,
7) wykaz zajęć edukacyjnych realizowanych indywidualnie lub w grupie liczącej
do 5 uczniów, jeżeli występuje taka potrzeba.
11. Rodzice ucznia maja prawo uczestniczyć w opracowaniu indywidualnego programu
edukacyjno – terapeutycznego oraz w dokonywaniu okresowej wielospecjalistycznej oceny
poziomu funkcjonowania ucznia.
12. Dyrektor Szkoły zawiadamia rodziców o terminie posiedzenia zespołu listownie lub
w przypadku prowadzenia dziennika elektronicznego poprzez dokonanie wpisu.
13. Rodzice otrzymują kopię programu i kopię wielospecjalistycznej oceny poziomu
funkcjonowania ucznia.
14. W przypadku nieobecności rodziców na posiedzeniu Zespołu Wspierającego, rodzice
są niezwłocznie zawiadamiani w formie pisemnej o ustalonych dla dziecka formach, okresie
udzielania pomocy psychologiczno –pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których
poszczególne formy będą realizowane.
15. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno –
pedagogicznej ustala dyrektor Szkoły, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym
roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.
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16. Nauczyciele pracujący z uczniem, dla którego został opracowany Indywidualny Program
edukacyjno – terapeutyczny, mają obowiązek znać jego treść oraz stosować się do zaleceń
zawartych w nim.

Rozdział 5
Nauczanie indywidualne
§ 32
1.

Uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie
do Szkoły, obejmuje się indywidualnym nauczaniem.

2.

Indywidualne nauczanie organizuje dyrektor Szkoły. Indywidualne nauczanie organizuje
się na czas określony wskazany w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania
w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

3.

Dyrektor Szkoły, po ustaleniach zakresu i czasu prowadzenia nauczania indywidualnego
z organem prowadzącym, zasięga opinii rodziców (prawnych opiekunów) celem
ustalenia czasu prowadzenia zajęć.

4.

Zajęcia indywidualnego nauczania przydziela dyrektor nauczycielom zatrudnionym
w szkole zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami, zaś w przypadku prowadzenia zajęć
indywidualnego nauczania w klasach I -III zajęcia powierza się jednemu lub dwóm
nauczycielom.

5.

W uzasadnionych przypadkach dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć
indywidualnego nauczania nauczycielowi zatrudnionemu spoza placówki.

6.

Za zajęcia indywidualnego nauczania uważa się zajęcia prowadzone w indywidualnym
i bezpośrednim kontakcie z uczniem.

7.

Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia oraz zgodnie ze
wskazaniami w orzeczeniu.

8.

W indywidualnym nauczaniu realizuje się wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne
wynikające z ramowych planów nauczania dostosowane do potrzeb i możliwości
psychofizycznych ucznia, z wyjątkiem przedmiotów z których uczeń jest zwolniony,
zgodnie z odrębnymi przepisami ( wychowanie fizyczne, język obcy).
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9.

Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania dyrektor może
zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy
programowej, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków,
w których zajęcia są realizowane.

10.

Wniosek, o którym mowa w ust. 9, składa się w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem
/Wniosek, o którym mowa w ust. 9 wpisuje się do Dziennika indywidualnego nauczania,
zaś dyrektor Szkoły akceptuje go własnoręcznym podpisem/.

11.

Dzienniki indywidualnego nauczania zakłada się i prowadzi odrębnie dla każdego ucznia.

12.

Tygodniowy

wymiar

godzin

zajęć

indywidualnego

nauczania

realizowanego

bezpośrednio z uczniem wynosi:

13.

1)

dla uczniów klasy I-III - od 6 do 8 prowadzonych w co najmniej 2 dniach,

2)

dla uczniów klasy IV- VIII - od 8 do 10, prowadzonych w co najmniej 3 dniach.

Do obowiązków nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach nauczania indywidualnego
należy:
1)

dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości ucznia,

2)

udział

w

posiedzeniach

Zespołu

Wspierającego

opracowującego

IPET

(Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny),
3)

prowadzenie

obserwacji

funkcjonowania

ucznia

w

zakresie

możliwości

uczestniczenia ucznia w życiu Szkoły,

14.

4)

podejmowanie działań umożliwiających kontakt z rówieśnikami,

5)

systematyczne prowadzenie Dziennika zajęć indywidualnych.

Na podstawie orzeczenia, opinii o aktualnym stanie zdrowia ucznia oraz wniosków
z obserwacji nauczycieli i w uzgodnieniu z rodzicami ucznia, dyrektor Szkoły organizuje
różne formy uczestniczenia ucznia w życiu Szkoły, w tym udział w zajęciach
rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach szkolnych oraz
wybranych zajęciach edukacyjnych.

15.

Wszelkie informacje o możliwościach uczestniczenia dziecka oraz stanowisko rodziców/
prawnych opiekunów odnotowywane są w Dzienniku nauczania indywidualnego.

16.

Dyrektor Szkoły ma prawo do zawieszenia organizacji nauczania indywidualnego
w przypadku, gdy rodzice złożą wniosek o zawieszenie nauczania indywidualnego wraz
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z zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym czasową poprawę zdrowia ucznia,
umożliwiającą uczęszczanie ucznia do Szkoły.
17.

Dyrektor Szkoły zaprzestaje organizacji nauczania indywidualnego na wniosek
rodziców/prawnych opiekunów wraz z załączonym zaświadczeniem lekarskim,
z którego wynika, że stan zdrowia ucznia umożliwia uczęszczanie ucznia do Szkoły.
Dyrektor Szkoły w przypadku zawieszenia nauczania indywidualnego jest zobowiązany
powiadomić poradnię psychologiczno-pedagpgiczną, która wydała orzeczenie oraz organ
prowadzący szkołę.

18.

Uczeń podlegający nauczaniu indywidualnemu podlega klasyfikacji i promowaniu
na zasadach określonych w Wewnątrzkonym Systemie Oceniania.
Rozdział 6
Indywidualny tok nauki, indywidualny program nauki (ITN)
§ 33

1. Szkoła umożliwia realizację indywidualnego toku nauki lub realizację indywidualnego
programu nauki zgodnie z rozporządzeniem.
2. Uczeń ubiegający się o ITN powinien wykazać się:
1) wybitnymi uzdolnieniami i zainteresowaniami z jednego, kilku lub wszystkich
przedmiotów,
2) oceną celującą lub bardzo dobrą z tego przedmiotu/przedmiotów na koniec
roku/semestru.
3. Indywidualny tok nauki może być realizowany według programu nauczania objętego
szkolnym zestawem programów nauczania lub indywidualnego programu nauki.
4. Zezwolenie na indywidualny program nauki lub tok nauki może być udzielone po upływie
co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach – po śródrocznej
klasyfikacji.
5. Uczeń może realizować ITN w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć
edukacyjnych, przewidzianych w planie nauczania danej klasy.
6. Uczeń objęty ITN może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program nauczania
z zakresu dwóch lub więcej klas i może być klasyfikowany i promowany w czasie całego
roku szkolnego.
7. Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na ITN mogą wystąpić:
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1)

uczeń - za zgodą rodziców (prawnych opiekunów),

2)

rodzice (prawni opiekunowie) ucznia,

3)

wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy
wniosek – za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

8.

Wniosek składa się do Dyrektora za pośrednictwem wychowawcy oddziału, który dołącza
do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach, oczekiwaniach i osiągnięciach ucznia.

9. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek, opracowuje program
nauki lub akceptuje indywidualny program nauki opracowany poza szkołą.
10. W pracy nad indywidualnym programem nauki może uczestniczyć nauczyciel prowadzący
zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia, nauczyciel doradca metodyczny, psycholog,
pedagog zatrudniony w szkole oraz zainteresowany uczeń.
11. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 8, dyrektor Szkoły zasięga opinii Rady
Pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.
12. Dyrektor Szkoły zezwala na ITN w formie decyzji administracyjnej w przypadku
pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i

pozytywnej opinii publicznej poradni

psychologiczno– pedagogicznej.
13. W przypadku zezwolenia na ITN, umożliwiający realizację w ciągu jednego roku szkolnego
programu nauczania z zakresu więcej niż dwóch klas wymaga jest pozytywna opinia organu
nadzoru pedagogicznego.
14. Zezwolenia udziela się na czas określony nie krótszy niż jeden rok szkolny.
15. Uczniowi przysługuje prawo wskazania nauczyciela, pod którego kierunkiem chciałby
pracować.
16. Uczniowi, któremu zezwolono na ITN, dyrektor Szkoły wyznacza nauczyciela – opiekuna
i ustala zakres jego obowiązków, w szczególności tygodniową liczbę godzin konsultacji – nie
niższą niż 1 godz. tygodniowo i nie przekraczającą 5 godz. miesięcznie.
17. Uczeń realizujący ITN może uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne do danej klasy lub
do klasy programowo wyższej, w tej lub w innej szkole, na wybrane zajęcia w szkole
wyższego stopnia albo realizować program we własnym zakresie.
18. Uczeń decyduje o wyborze jednej z następujących form ITN:
1) uczestniczenie w lekcjach przedmiotu objętego ITN oraz jednej godzinie konsultacji
indywidualnych,
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2) zdanie egzaminu klasyfikacyjnego z przedmiotu w zakresie materiału obowiązującego
wszystkich uczniów w danym semestrze lub roku szkolnym na ocenę co najmniej
bardzo dobrą i w konsekwencji uczestniczenie tylko w zajęciach indywidualnych
z nauczycielem.
19. Konsultacje indywidualne mogą odbywać się w rytmie 1 godziny tygodniowo lub 2 godziny
co dwa tygodnie.
20. Rezygnacja z ITN oznacza powrót do normalnego trybu pracy i oceniania.
21. Uczeń realizujący ITN jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego,
przeprowadzonego w terminie ustalonym z uczniem.
22. Kontynuowanie ITN jest możliwe w przypadku zdania przez ucznia rocznego egzaminu
klasyfikacyjnego na ocenę co najmniej bardzo dobrą.
23. Decyzję w sprawie ITN każdorazowo odnotowuje się w arkuszu ocen ucznia.
24. Do arkusza ocen wpisuje się na bieżąco wyniki klasyfikacyjne ucznia uzyskane w ITN.
25. Na świadectwie promocyjnym ucznia, w rubryce: „Indywidualny program lub tok nauki”,
należy odpowiednio wymienić przedmioty wraz z uzyskanymi ocenami. Informację
o ukończeniu Szkoły lub uzyskaniu promocji w skróconym czasie należy odnotować
w rubryce „Szczególne osiągnięcia ucznia”.
DZIAŁ III
Rozdział 1
Organy Szkoły i ich kompetencje
§ 34
1. Organami Szkoły są:
1) Dyrektor Szkoły,
2) Rada Pedagogiczna,
3) Rada Rodziców,
4) Samorząd Uczniowski.
§ 35
Każdy z wymienionych organów w § 34 ust. 1 działa zgodnie z ustawą – Prawo oświatowe.
Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy.
Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze statutem Szkoły.
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§ 36
Dyrektor Szkoły:
1)

kieruje szkołą jako jednostką samorządu terytorialnego,

2)

jest osobą działającą w imieniu pracodawcy,

3)

jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej,

4)

wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą.
§ 37
1. Dyrektor Szkoły kieruje bieżącą działalnością Szkoły, reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Dyrektor

Szkoły

jest bezpośrednim

przełożonym

wszystkich

pracowników

zatrudnionych w Szkole.
3. Dyrektor Szkoły jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej.
§ 38
Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków dyrektora Szkoły określa ustawa Prawo
oświatowe i inne przepisy szczegółowe.
§ 39
1. Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym dla Dyrektora Szkoły.
2. Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określonym
ustawą i aktami wykonawczymi do ustawy.
§ 40
1. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Radwanicach jest
kolegialnym organem Szkoły.
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole.
3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy
w Radwanicach
4. Kompetencje i zadania Rady Pedagogicznej wynikają z ustawy Prawo oświatowe,
rozporządzeń wykonawczych i Regulaminu Rady Pedagogicznej.
§ 41
1. Rada Rodziców jest kolegialnym organem Szkoły.
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2. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów przed innymi organami Szkoły.
3.

W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel rodziców/prawnych opiekunów
z każdego oddziału szkolnego wchodzącego w skład Szkoły.

4.

Rada Rodziców uczestniczy w sprawach Szkoły na zasadach określonych w ustawie Prawo
oświatowe, wydanych na jej podstawie rozporządzeniach oraz statucie Szkoły.

5. Wewnętrzną strukturę i zasady funkcjonowania Rady Rodziców określa Regulamin
uchwalany przez Radę.
§ 42
1. W szkole działa Samorząd Uczniowski.
2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.
3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin stanowiący odrębny
dokument.
4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem Szkoły.
5. Samorząd ma prawo do przedstawiania radzie pedagogicznej i dyrektorowi opinii
we wszystkich sprawach Szkoły i wniosków dotyczących realizacji podstawowych praw
uczniów, takich jak:
1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, stawianymi
wymaganiami,
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny w nauce i zachowaniu,
3) prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji
między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych
zainteresowań,
4) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej
zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu
z dyrektorem,
6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
6. W szkole działa Szkolne Koło Wolontariatu.
7. Szkolny wolontariat jest szansą dla wolontariuszy na zdobycie nowej wiedzy i nowych
umiejętności, takich jak:
1) udzielanie korepetycji uczniom z problemami w nauce,
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2) zbiórki pieniędzy dla potrzebujących uczniów Szkoły, poprzez np. zorganizowanie loterii
fantowej, szkolnej dyskoteki bądź uczniowskiej imprezy integracyjnej,
3) przeprowadzanie lekcji, wykładów z tematu, który zna uczennica/uczeń,
4) zbiórki podręczników i książek,
5) działania kulturalne, szkolne spektakle, tworzenie dekoracji, szkolnych gazetek głównie
o tematyce humanitarnej.
8. Szkolne Koło Wolontariatu działa zgodnie z własnym Regulaminem i obowiązującymi
przepisami Prawa oświatowego.
9. Rada wolontariatu współpracuje z dyrektorem w zakresie diagnozowania potrzeb,
organizacji i realizacji zadań w zakresie wolontariatu.
10. Rada wolontariatu przygotowuje program swojego działania na dany rok szkolny.
11. W Szkole powołuje się Rzecznika Praw Ucznia.
12. Funkcję Rzecznika Praw Ucznia pełni nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze godzin.
13. Rzecznika Praw Ucznia wybiera ogół uczniów w wyborach powszechnych i tajnych.
14. Obowiązkiem rzecznika jest w szczególności:
1) znajomość Statutu Szkoły oraz Konwencji Praw Dziecka,
2) informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia,
3) interwencja w razie naruszenia podstawowych praw ucznia i rozwiązywanie spraw
spornych,
4) udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania,
5) informowanie stron konfliktu o podjętych przez siebie działaniach,
6) składanie sprawozdania ze swojej działalności przed Radą Pedagogiczną.
15. Kadencja Rzecznika Praw Ucznia trwa 2 lata.
§ 43
1. Zasady współpracy organów Szkoły:
1) Każdy organ Szkoły działa samodzielnie i podejmuje decyzje w granicach posiadanych
kompetencji, zgodnie z prawem oświatowym.
2) Wszystkie organy Szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku,
umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ
w granicach swoich kompetencji.
3) Każdy organ Szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny.
4) Plany działań powinny być uchwalone (sporządzone) do końca września każdego roku
szkolnego.
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5) Organy Szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania
przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.
2. Rodzice i uczniowie przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi Szkoły oraz radzie
pedagogicznej poprzez swoją reprezentację, tj. Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski
w formie pisemnej.
3. Współpraca organów Szkoły odbywa się we wszystkich obszarach funkcjonowania
Szkoły, a w szczególności: w zakresie edukacji i wychowania, organizacji pracy Szkoły,
organizacji przestrzeni Szkoły i terenu wokół niej.
4. Relacje między wszystkimi członkami społeczności szkolnej są oparte na wzajemnym
szacunku i zaufaniu.
5. Współpraca odbywa się poprzez:
1) wzajemne informowanie – samorząd uczniowski i rada rodziców są na bieżąco
informowani o tym, co się dzieje w szkole i jakie są zamierzenia dyrektora i rady
pedagogicznej, samorząd uczniowski i rada rodziców informują szkołę o swoich
potrzebach i zamierzeniach,
2) konsultacje - dyrektor i rada pedagogiczna dają samorządowi uczniowskiemu i radzie
rodziców możliwość wypowiedzenia się na temat planowanych działań i decyzji,
3) współdecydowanie –polega na pełnym partnerstwie pomiędzy dyrektorem, radą
pedagogiczną, samorządem uczniowskim i radą rodziców, wszystkie organa są
zaangażowane

w

proces

decydowania

o

proponowanych

rozwiązaniach

i podejmowania na ich podstawie wspólnych działań, za które wszyscy biorą pełną
odpowiedzialność, decydowanie po przekazaniu przez dyrektora i radę pedagogiczną
na wykonanie określonego zadania władzy w danym obszarze uczniom lub rodzicom,
samorząd uczniowski lub rada rodziców samodzielnie podejmują decyzje, jedynie
informując dyrektora Szkoły i radę pedagogiczną o jej kształcie.
6. Żaden z organów Szkoły nie powinien inicjować sytuacji spornych dotyczących spraw
Szkoły i społeczności szkolnej.
7. W celu zapobiegania sporom w szkole może być opracowana szkolna polityka
informacyjna zawierająca zasady wzajemnego informowania się organów i szczegółowe
zasady współpracy.
8. Każdy organ powinien dążyć do jak najszybszego, polubownego rozstrzygania spornych
spraw wewnątrz Szkoły, kierując się zasadą obiektywizmu i z zachowaniem
następujących zasad:
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1) kluczowe problemy Szkoły są rozwiązywane we wspólnym działaniu przedstawicieli
poszczególnych organów,
2) każdy organ rozstrzyga sprawy sporne pomiędzy swoimi członkami,
3) sprawy sporne pomiędzy nauczycielami a rodzicami lub uczniami rozstrzyga dyrektor
Szkoły, który może w tym zakresie współpracować odpowiednio z przewodniczącym
rady rodziców lub z przewodniczącym samorządu uczniowskiego,
4) w przypadku braku porozumienia organów na poziomie Szkoły kompetencje
do rozpatrzenia wszelkich sporów ma organ prowadzący szkołę,
5) sprawę do rozstrzygnięcia organowi prowadzącemu przekazuje dyrektor Szkoły.
9. Dyrektor Szkoły przyjmuje i rozpatruje wnioski i skargi dotyczące nauczycieli
i pracowników niepedagogicznych:
1) na piśmie za pośrednictwem sekretariatu Szkoły,
2) ustnie do protokołu w wyznaczonym na dany okres terminie.
10. Rada rodziców może złożyć skargę na działania dyrektora Szkoły do organu
prowadzącego – Burmistrza Gminy Siechnice, organu nadzoru pedagogicznego –
Dolnoślaskiego Kuratora Oświaty zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.
11. Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz Szkoły, z zachowaniem drogi
służbowej.
12. Dyrektor Szkoły ma prawo wydawać zalecenia wszystkim organom Szkoły, jeżeli ich
działalność narusza interesy Szkoły i nie służy jej rozwojowi i dobremu imieniu.
§ 44
1.

Rodzice i nauczyciele współdziałają ze szkołą w sprawach wychowania i kształcenia
dzieci.

2. Rodzice, współpracując ze szkołą, mają prawo do:
1) znajomości statutu Szkoły, a wszczególności do znajomości celów i zadań Szkoły,
Programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły,
2) zgłaszania do Programu wychowawczo-profilaktycznego swoich propozycji
i wniosków, które przekazują za pośrednictwem wychowawcy do przewodniczącego
rady pedagogicznej,
3) współudziału w pracy wychowawczej i profilaktycznej,
4) znajomości organizacji pracy Szkoły w danym roku szkolnym,
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5) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania oraz
przeprowadzania egzaminów - przepisy te są omówione na pierwszym zebraniu
rodziców,
6) uzyskiwania informacji na temat swojego dziecka - jego zachowania, postępów
w nauce i przyczyn trudności, frekwencji (uzyskiwanie informacji ma miejsce
w czasie zebrań rodziców, indywidualnego spotkania się z nauczycielem
po uprzednim określeniu terminu i miejsca spotkania, pisemnie, za pomocą
e-dziennika),
7) uzyskiwania porad i informacji w sprawach wychowania i dalszego kształcenia
dziecka - porad udziela wychowawca, pedagog, psycholog szkolny, doradzca
zawodowy i na ich wniosek poradnia psychologiczno- pedagogiczna,
8) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Szkoły: dyrektorowi Szkoły,
organowi prowadzącemu i sprawującemu nadzór pedagogiczny za pośrednictwem
Rady Rodziców.
3. Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów i wychowanków mają obowiązki wynikające
z Kodeksu rodzinnego oraz w zakresie:
1) dopełnienia formalności związanych ze zgłoszeniem dziecka do Szkoły,
2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,
3) interesowania się postępami dziecka w nauce, jego frekwencją,
4) zaopatrzenia dziecka w niezbędne pomoce,
5) interesowania

się

pracą

domową

oraz

zapewnienia

dziecku

warunków,

umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych,
6) dbania o właściwy strój i higienę osobistą swojego dziecka,
7) interesowania się zdrowiem dziecka i współpracowania z pielęgniarką szkolną,
8) współpracowania z nauczycielami w przezwyciężaniu trudności w nauce dziecka,
trudności wychowawczych i rozwijaniu zdolności,
9) uczestniczenia w zebraniach zgodnie z ustalonym na dany rok szkolny
harmonogramem zebrań.
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DZIAŁ IV
Rozdział 1
Organizacja nauczania
§ 45
1.

Podstawowymi formami działalności dydaktyczno – wychowawczej są:
1)

obowiązkowe zajęcia edukacyjne realizowane zgodnie z ramowym planem nauczania,

2)

zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów,

3)

zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym:
a) dydaktyczno –wyrównawcze,
b) zajęcia specjalistyczne dla uczniów

wymagających szczególnego wsparcia

w rozwoju lub pomocy psychologiczno –pedagogicznej,
c)
4)

zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych.

zajęcia wychowania do życia w rodzinie (WDŻ), religia, etyka organizowane są w trybie
określonym w odrębnych przepisach prawa,

5)

zajęcia edukacyjne, które organizuje dyrektor Szkoły, za zgodą organu prowadzącego
szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców,

6)

dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:

a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany
w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania
tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.
2. Zajęcia w szkole prowadzone są:
1) w systemie klasowo - lekcyjnym, godzina lekcyjna trwa 45 min. Dopuszcza się
prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny
tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć, o ile będzie
to wynikać z założeń prowadzonego eksperymentu lub innowacji pedagogicznej,
2) w grupach tworzonych z poszczególnych oddziałów, z zachowaniem zasad podziału
na grupy, wynikających z odrębnych przepisów prawa,
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3) w strukturach międzyoddziałowych, tworzonych z uczniów z tego samego etapu
edukacyjnego: zajęcia z etyki, zajęcia wychowania fizycznego,
4) w strukturach międzyklasowych, tworzonych z uczniów z różnych poziomów
edukacyjnych.
5) w toku nauczania indywidualnego,
6) w formie realizacji indywidualnego toku nauczania lub programu nauczania,
7) w formach realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą,
8) w systemie wyjazdowym o strukturze międzyoddziałowej i międzyklasowej:
wycieczki turystyczne i krajoznawcze, białe i zielone Szkoły.
3. Dyrektor Szkoły na wniosek Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej może wzbogacić proces
dydaktyczny o inne formy zajęć.
4. Zasady podziału na grupy i tworzenia struktur międzyoddziałowych i międzyklasowych
regulują odrębne przepisy prawa oświatowego.
§ 46
Zasady zwalniania ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki, drugiego jezyka obcego
nowożytnego określone są w odrębnych przepisach prawa oświatowego.
§ 47
Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, wychowanka w drodze
decyzji administracyjnej może zezwolić, po spełnieniu wymaganych warunków, na spełnianie
obowiązku szkolnego i rocznego przygotowania przedszkolnego poza placówką.
§ 48
Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu, zabezpieczając dostęp uczniom do treści,
które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju poprzez zabezpieczenie
hasłem szkolnej sieci WiFi, a także instalowanie oprogramowania zabezpieczającego i ciągłą
jego aktualizację.
§ 49
W szkole obowiązuje pięcio dniowy tydzień nauki.
§ 50
Przerwy lekcyjne trwają:10, 15 (śniadaniowa), 20 minut (obiadowa).
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§ 51
1. Szkoła prowadzi dokumentację nauczania i działalności wychowawczej oraz opiekuńczej
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj.:
1) dla każdego oddziału dziennik lekcyjny, w którym dokumentuje przebieg nauczania
w danym roku szkolnym,
2) dla każdego oddziału dziennik elektroniczny, który pełni funkcję informacyjną.
Rozdział 2
Organizacja wychowania i opieki
§ 52
1. Na początku każdego roku szkolnego Rada Pedagogiczna opracowuje i zatwierdza Plan
pracy Szkoły na dany rok szkolny, z uwzględnieniem aktualnych potrzeb uczniów
i wychowanków oraz Program wychowawczo-profilaktyczny.
2. W oparciu o Program wychowawczo-profilaktyczny zespoły wychowawców (wychowawcy
klas) opracowują klasowe programy wychowawcze na dany rok szkolny.
Rozdział 3
Rodzice uczniów i wychowanków
§ 53
1. Szkoła traktuje rodziców jako pełnoprawnych partnerów w procesie edukacyjnym,
wychowawczym i profilaktycznym oraz stwarza warunki do aktywizowania rodziców.
2. Rodzice (prawni opiekunowie) i nauczyciele współdziałają ze sobą w zakresie nauczania,
wychowania i profilaktyki w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko
oraz określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.
3. Współpraca Szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami) odbywa się poprzez indywidualne
konsultacje, zebrania klasowe, zebrania ogólne oraz zebrania Rady Rodziców.
4. Spotkania z rodzicami (prawnymi opiekunami) w celu wymiany informacji oraz dyskusji na
tematy wychowawcze organizowane są w Szkole na podstawie harmonogramu
opracowanego na początku danego roku szkolnego, a także na wniosek rodziców
(prawnych opiekunów) lub nauczycieli.
5. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do:
1) poszanowania prywatności i poufności,
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2) wglądu do dokumentów Szkoły, które opisują zasady pracy Szkoły,
3) informacji o wszystkich działaniach Szkoły podejmowanych w zakresie kształcenia,
opieki i profilaktyki,
4) zapoznania się z programem nauczania oraz zadaniami wynikającymi z programu
rozwoju Szkoły i planów pracy w danym oddziale,
5) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,
6) udziału w życiu Szkoły, w tym we wszystkich uroczystościach i inicjatywach
podejmowanych na rzecz promocji i rozwoju Szkoły,
7) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, pedagoga szkolnego w rozpoznawaniu
przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
8) informacji o wymaganiach i zasadach oceniania z każdego przedmiotu,
9) informacji o bieżących postępach dziecka w nauce, ocenach z przedmiotów i warunkach
poprawy ocen,
10)

informacji o zachowaniu dziecka w szkole i warunkach poprawy oceny z zachowania,

11)

dodatkowych spotkań wspierających z wychowawcą, nauczycielami, pedagogiem
i dyrektorem Szkoły,

12)

składania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków dotyczących
działalności Szkoły,

13)

organizowania na terenie

Szkoły dodatkowych spotkań

oraz

uroczystości

w uzgodnieniu z dyrektorem Szkoły,
14)

wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Szkoły organowi prowadzącemu
i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwo – Radę
Rodziców.
§ 54

1. Szkoła uznaje rodziców za głównych wychowawców dzieci i zobowiązana jest
do wspomagania wychowawczej roli rodziny.
2. W celu zapewnienia dialogu z rodzicami Szkoła:
1) szanuje prawa rodziców w szkole,
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2) dostrzega w rodzicach naturalnych sprzymierzeńców i sojuszników w pracy z ich
dziećmi,
3) docenia wszelkie przejawy współuczestnictwa rodziców w procesie szkolnej edukacji
dzieci,
4) tworzy kulturę dobrych relacji nauczyciel – rodzice – dyrektor,
5) dba o czytelne i transparentne działanie wszystkich uczestników życia Szkoły,
6) tworzy klimat współpracy i wzajemnego wsparcia w środowisku szkolnym,
7) tworzy klimat zaufania i szacunku między nauczycielami, uczniami i rodzicami,
8) stwarza warunki i atmosferę dobrej organizacji rodziców jednego oddziału, zadanie
to powierza się wychowawcy,
9) zobowiązuje każdego nauczyciela i wychowawcę, do ścisłej współpracy z rodzicami.
§ 55
1. Szkoła i rodzice są wzajemnie zobowiązani do:
1) poszanowania swoich ról i kompetencji,
2) dobrej komunikacji i chęci współpracy, szczególnie w sprawach drażliwych oraz
dotyczących odmiennych stanowisk,
3) dążenia do zrozumienia argumentów drugiej strony,
4) wystrzegania się postaw konfrontacyjnych, np. roszczeniowość, ocenianie, agresja,
5) wypracowywania wspólnie spójnego systemu wartości i przestrzegania do przez
nauczycieli, rodziców i uczniów,
6) wypracowywania systemu wspólnych działań edukacyjnych i wychowawczych Szkoły
i domu,
7) dbania o spójność komunikatów, celów i zadań, które dają dziecku poczucie
bezpieczeństwa i pozytywnie wpływają na efektywność kształcenia,
8) budowania i podtrzymywania wzajemnego autorytetu rodzica i nauczyciela w oczach
dziecka.
2. Rodzice są zobowiązani respektować decyzje Szkoły dotyczące:
1) doboru uczących nauczycieli,
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2) przydziału uczniów do oddziału,
3) podziału na grupy,
4) doboru programów i podręczników,
5) planów nauczania,
6) metod nauczania,
7) sposobu oceniania, jeżeli jest zgodny z prawem,
8) wystroju klasy,
9) wyboru uczniów do pełnienia określonych funkcji, np. samorząd klasowy, dyżury.
3. Rodzice zobowiązani są do:
1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do Szkoły,
2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,
3) wyposażenia dziecka w odpowiednie przybory szkolne oraz materiały tak, aby mogło w
pełni uczestniczyć w zajęciach,
4) zapewnienia dziecku odpowiednich warunków do przygotowania się do zajęć,
5) niekwestionowania poleceń pracowników Szkoły w obecności dziecka i wyjaśniania
wszelkich kwestii spornych osobiście, w rozmowie indywidualnej z nauczycielem lub
Dyrektorem.
6) pozyskiwania informacji o postępach dziecka w nauce i zachowaniu przede wszystkim
poprzez bezpośredni kontakt ze szkołą w ustalonych terminach (konsultacje, spotkania
klasowe) oraz zapisy w zeszycie do kontaktów ucznia (w sytuacji, kiedy informacja nie
wymaga bezpośredniego kontaktu ze szkołą).
4. Rodzice powinni przestrzegać zasad:
1) funkcjonowania

Szkoły

zawartych

w:

statucie,

programie

wychowawczo

-

profilaktycznym, wewnątrzszkolnym systemie oceniania, regulaminach i procedurach,
2) dotyczących spraw bezpieczeństwa i porządku obowiązującego na terenie Szkoły oraz
wspierać dziecko w ich wypełnianiu,
3) respektowania postanowień rady pedagogicznej i dyrektora,
4) wspierania i motywowania dziecka do:
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a) posłuszeństwa w wypełnianiu poleceń nauczyciela,
b) rzetelnej nauki i wywiązywania się z obowiązków szkolnych,
c) optymalnego wykorzystania swoich możliwości.
5) informowania Szkoły o istotnych problemach (w tym zdrowotnych) dziecka mających
wpływ na jego funkcjonowanie w szkole,
6) systematycznego udziału w zebraniach klasowych, a także do spotkań indywidualnych,
7) umożliwienia dziecku wzięcia udziału w różnych aktywnościach organizowanych przez
szkołę poza jej terenem,
8) zapewnienia dziecku stroju szkolnego i zadbanie aby dziecko było ubrane stosownie
do okoliczności i warunków pogodowych,
9) respektowania ustalonych przez szkołę zasad opuszczania przez dziecko terenu Szkoły.
§ 56
1. W przypadku problemów z uczniem z trudnościami w uczeniu się i/lub zachowaniu Szkoła
nie podejmuje rozstrzygnięć telefonicznie, natomiast organizuje następujące działania
na linii rodzić – placówka:
1) spotkanie z nauczycielem przedmiotu,
2) spotkanie z nauczycielem przedmiotu i wychowawcą,
3) spotkanie z wychowawcą, pedagogiem, nauczyciele lub nauczycielami
przedmiotu,
4) spotkanie z wychowawcą, pedagogiem, nauczyciele lub nauczycielami
przedmiotu, Dyrektorem
2. W przypadku gdy zachowanie ucznia utrudnia realizację procesu dydaktycznego lekcji
dodatkowo skład zespołu zadaniowego wymienionego w ust. 1 pkt. 4 zostaje poszerzony
o przedstawicieli Klasowej Rady Rodziców, a w następnej kolejności, (w przypadku braku
rozstrzygnięcia konfliktu, a problem ma tendencje rozwojowe i wpływa negatywnie na
innych uczniów i wizerunek Szkoły) o Radę Rodziców.
3. Z każdego posiedzenia zespołu zadaniowego sporządza się protokół wraz z wnioskami
dotyczącymi poprawy sytuacji.
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4. W przypadku, kiedy powyższe rozwiązania nie przynoszą rezultatu Szkoła powiadamia Sąd
Rodzinny.
5. Szkoła powiadamia Policję i/lub Sąd Rodzinny z pominięciem sytuacji opisanych w ust. 1
pkt. 1-4 w przypadku braku współpracy rodziców ze szkołą oraz każdorazowo w sytuacji
zagrożenia zdrowia i życia dziecka, jednocześnie informując rodziców/prawnych
opiekunów o podjętych działaniach.
§ 57
1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich
rodziców lub dojazd do domu, dla uczniów zwolnionych z zajęć edukacyjnych oraz dla
uczniów wymagających opieki pedagogiczno-psychologicznej, w szkole funkcjonuje
świetlica szkolna.
2. Szczegółowe zasady korzystania ze świetlicy określa regulamin świetlicy zatwierdzony
przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Radwanicach.
3. Zapisy do świetlicy szkolnej prowadzone są na podstawie podania rodziców/prawnych
opiekunów kierowanego do dyrektora Szkoły w terminie do 15 maja (uczniowie klas
niepodlegających rekrutacji na kolejny rok szkolny), uczniowie i wychowankowie klas
podlegających rekrutacji na kolejny rok szkolny przy zapisie do Szkoły.
4. Świetlica realizuje swoje zadania wg Planu pracy obowiązującego w danym roku szkolnym
i tygodniowego rozkładu zajęć.
5. Kwalifikowanie i przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie zgłoszenia
rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.
6. Świetlica prowadzi zajęcia zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć zatwierdzonym przez
dyrektora Szkoły.
7. Dni i godziny pracy świetlicy ustala dyrektor Szkoły na dany rok szkolny w zależności
od potrzeb środowiska.
8. Dzieci uczęszczające do świetlicy powinny być odbierane przez rodziców (prawnych
opiekunów) osobiście lub przez osoby upoważnione.
9. W przypadku złożenia przez rodziców (prawnych opiekunów) oświadczenia określającego
dni i godziny, w których dziecko może samo wracać do domu, zezwala się na samodzielny
powrót ucznia do domu.
10. Rodzice są zobowiązani do odbierania dzieci w czasie określającym koniec pracy świetlicy –
do godziny 17:00.
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11. W przypadku nieodebrania dziecka o czasie Szkoła informuje o tym fakcie policję i za jej
pośrednictwem przekazuje dziecko właściwej placówce opiekuńczej.
12. Fakt odbioru dziecka należy zgłosić nauczycielowi.
13. Dziecka nie wydaje się osobie, co do której istnieje podejrzenie, iż znajduje się w stanie
nietrzeźwości lub odurzenia innymi środkami. W takich przypadkach Szkoła kontaktuje się
z inną osobą uprawnioną do odbioru dziecka lub prosi o interwencję policję.
14. Zachowanie uczniów w świetlicy, ich prawa i obowiązki określa regulamin świetlicy.
Rozdział 4
Organizacja Szkoły
§ 58
1. Do realizacji zadań statutowych Szkoły, Szkoła posiada:
1)

sale lekcyjne,

2)

bibliotekę,

3)

pracownię komputerową z dostępem do internetu,

4)

dostęp do hali sportowej,

5)

gabinet logopedyczny,

6)

gabinet pedagoga,

7)

gabinet psychologa,

8)

gabinet medycyny szkolnej,

9)

świetlicę szkolną,

10)

szatnię,

11)

pomieszczenia administracji szkolnej.
§ 59

1.

Terminy

rozpoczynania

i

kończenia

zajęć

dydaktyczno-wychowawczych,

przerw

świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne przepisy prawa oświatowego.
2.

Okresy, na które dzieli się rok szkolny, opisane są w rozdziale Wewnątrzszkolne Zasady
Oceniania.

3.

Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu
Uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne Szkoły lub
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placówki, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć
dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze do 8 dni.
4.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 3,
mogą być ustalone:
1)

w dni, w których w szkole odbywa się egzamin przeprowadzany w ostatnim roku
nauki w szkole podstawowej,

2)

w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone
w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków
wyznaniowych,

3)

w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy Szkoły lub placówki lub
potrzebami społeczności lokalnej.

5.

Dyrektor Szkoły w terminie do dnia 30 września, informuje nauczycieli, uczniów oraz ich
rodziców (prawnych opiekunów) o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych
dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 4.

6.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych
od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalonych na podstawie ust. 4, dyrektor Szkoły,
po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, może,
za zgodą organu prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznowychowawczych.

7.

W przypadku dni wolnych od zajęć, o których mowa w ust.6, dyrektor Szkoły wyznacza
termin odpracowania tych dni w wolne soboty.

8.

W dniach wolnych od zajęć, o których mowa w ust. 4 w szkole organizowane są zajęcia
opiekuńczo-wychowawcze.

9.

Dyrektor Szkoły zawiadamia rodziców/prawnych opiekunów o możliwości udziału uczniów
w tych zajęciach w formie komunikatu w e-dzienniku oraz na stronie internetowej Szkoły.

10. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa
arkusz organizacji Szkoły opracowany przez dyrektora Szkoły.
11. Na podstawie zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacji pracy Szkoły
dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy
rozkład zajęć edukacyjnych.
12. Zajęcia edukacyjne w klasach pierwszego etapu edukacyjnego są prowadzone w oddziałach
liczących nie więcej niż 25 uczniów, a w szczególnych przypadkach określonych ustawą –
nie więcej niż 27.
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13. Podziału oddziału na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych warunków
nauki i bezpieczeństwa, z uwzględnieniem zasad określonych w przepisach prawa
oświatowego.
14. Liczebność uczniów w klasach IV – VIII określa organ prowadzący.
15. Dyrektor Szkoły odpowiada za przestrzeganie przepisów dotyczących liczby uczniów
odbywających zajęcia w salach lekcyjnych. Arkusz organizacyjny jest tworzony
z uwzględnieniem tych przepisów.
§ 60
W szkole prowadzona może być działalność innowacyjna zgodne z zapisami prawa
oświatowego.
§ 61
Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących kandydatów na nauczycieli
na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego
pomiędzy dyrektorem Szkoły lub - za jego zgodą – poszczególnymi nauczycielami, a szkołą
wyższą.
§ 62
1. Biblioteka szkolna jest:
1) interdyscyplinarną

pracownią

ogólnoszkolną,

w

której

uczniowie

uczestniczą

w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli pracujących w bibliotece (lekcje
biblioteczne) oraz indywidualnie pracują nad zdobywaniem i poszerzaniem wiedzy,
2) ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców,
3) ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej.
2.

Zadania biblioteki szkolnej określone są w pzrepisach prawa oświatowego.

3. Godziny otwarcia biblioteki, zasady korzystania z jej zbiorów określa „Regulamin biblioteki”.
§ 63
1. Nauczyciele tworzą zespoły przedmiotowe (stałe) lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.
1) Zespoły doraźne (problemowe i zadaniowe) powołuje dyrektor do wykonania okresowego
zadania lub rozwiązania problemu.
2) Po zakończeniu pracy zespół ulega rozwiązaniu.
3) Zespół stały funkcjonuje od chwili jego powołania do rozwiązania.
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2.

Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu.

3.

Zadania zespołów nauczycielskich obejmują:
1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów
nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych,
2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania ucznia oraz sposobów
badania wyników nauczania,
3) organizowanie

wewnątrzszkolnego

doskonalenia

zawodowego

oraz

doradztwa

metodycznego i wsparcia dla początkujących nauczycieli.
§ 64
1. W szkole działa zespół wychowawczy Szkoły, który powołany jest do rozwiązywania
problemów wychowawczych wynikających z bieżących problemów uczniów.
2. W skład zespołu wchodzą: pedagog, psycholog oraz wskazani przez dyrektora Szkoły:
1) wychowawcy klas,
2) w miarę potrzeb, inni nauczyciele.
3. Pracą zespołu kieruje osoba powołana przez dyrektora Szkoły.
4. Do zadań zespołu wychowawczego Szkoły należy w szczególności:
1) rozpatrywanie szczególnie trudnych przypadków wychowawczych wśród uczniów,
2) ocena sytuacji wychowawczej Szkoły,
3) wskazanie głównych kierunków działań wychowawczych radzie pedagogicznej,
4) opracowanie programu wychowawczego Szkoły i jego stała ewaluacja.
Rozdział 5
Oddział przedszkolny
§ 65
1. Szkoła prowadzi oddział przedszkolny.
2.

Oddział przedszkolny:
1)

realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego,

2)

przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole.
§ 66

1. Oddział przedszkolny funkcjonuje cały rok szkolny, z wyjątkiem przerwy wakacyjnej.
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2. Oddział przedszkolny pracuje 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach od
6.30 do 17.00, zatwierdzonych przez organ prowadzący.
3. Dziecko realizuje obowiązek szkolny przez 5 godzin dziennie. Są to godziny bezpłatne.
4. Za ponad pięciogodzinny pobyt w oddziale przedszkolnym rodzice dzieci pięcioletnich
uiszczają opłatę, której wysokość określa organ prowadzący.
5. Organizację dziennego czasu pracy oddziału przedszkolnego określa ramowy rozkład dnia
tworzony przez nauczyciela wychowawcę (uwzględniający przepisy w sprawie realizacji
podstawy programowej wychowania przedszkolnego) i zatwierdzony przez dyrektora
Szkoły.
6. Termin przerwy wakacyjnej dla oddziału przedszkolnego ustala organ prowadzący,
na wniosek dyrektora.
7. W czasie przerwy wakacyjnej dzieciom zapewnia się opiekę w dyżurującym oddziale
przedszkolnym w innej szkole.
8. W miesiącu wakacyjnym, w którym placówka prowadzi działalność opiekuńczą, do oddziału
przedszkolnego mogą być przyjmowane dzieci z innych szkół.
9. W okresie dyżuru pełnionego przez oddział przedszkolny rodzice dokonują zgłoszenia
dziecka na piśmie w terminie wyznaczonym przez dyrektora w macierzystej placówce.
§ 67
1. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut.
2. Praca

wychowawczo-dydaktyczna

i

opiekuńcza

prowadzona

jest

wg

przyjętego

przedszkolnego programu nauczania, umożliwiającego realizację podstawy programowej
wychowania przedszkolnego.
3. Podstawa programowa realizowana jest przez 10 miesięcy (czas trwania roku szkolnego).
4.

Czas trwania zajęć edukacyjnych powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych
dzieci i wynosić maksymalnie 30 minut.

5.

Sposób prowadzenia przez nauczycieli oddziału przedszkolnego dokumentacji: nauczyciel
prowadzi dziennik, w którym odnotowuje realizowane tematy, czas trwania zajęć oraz
obecność wychowanków.
§ 68

1. Liczba dzieci w oddziale nie powinna przekraczać 25.
2. Dyrektor powierza każdy oddział opiece jednemu lub dwóm nauczycielom, zależnie
od zgody organu prowadzącego.
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§ 69
1. W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do powiadomienia o tym
nauczyciela lub dyrektora placówki.
2. Rodzice zobowiązani są do przyprowadzania tylko zdrowego dziecka, a w przypadku
otrzymania informacji o chorobie dziecka w trakcie jego pobytu w oddziale przedszkolnym
do jego niezwłocznego odebrania.
§ 70
1. Do oddziału przedszkolnego mogą uczęszczać dzieci w wieku od 5 do 6 lat.
2. Do oddziału przedszkolnego mogą również uczęszczać dzieci starsze, którym na podstawie
odrębnych przepisów odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.
§ 71
Rekrutację dzieci do oddziału przedszkolnego przeprowadza się w oparciu o zasadę
powszechnej dostępności.
§ 72
1. Rekrutacja do oddziału przedszkolnego prowadzona jest w dwóch etapach:
1) I etap rekrutacji odbywa się dla dzieci sześcioletnich zamieszkujących w obwodzie
Szkoły,
2) II etap rekrutacji odbywa się, gdy Szkoła dysponuje wolnym miejscem w oddziale
przedszkolnym.

§ 73
Zasady, kryteria i terminy rekrutacji ustalane są co roku przez organ prowadzący i dostępne
są na stronie internetowej BIP organu prowadzącego, na tablicy ogłoszeń w szkole, a także
na stronie internetowej placówki.
§ 74
Niepodpisanie przez rodziców w wyznaczonym terminie oświadczenia potwierdzającego wolę
kontynuacji rocznego przygotowania przedszkolnego jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca
w oddziale przedszkolnym.
§ 75
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1. Nieusprawiedliwiona, co najmniej 50 % nieobecność dziecka w miesiącu podczas
obowiązkowych zajęć edukacyjnych w oddziale przedszkolnym jest równoznaczna
z niespełnianiem obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.
2. Niespełnianie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji
w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
§ 76
1.

Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z oddziału przedszkolnego dokonywane jest przez
rodziców lub upoważnioną przez nich osobę.

2.

Upoważnienie dokonywane jest w formie pisemnej.

3.

Rodzice

obowiązani

są

przekazać

dziecko

pod

opiekę

nauczyciela,

wyklucza

się pozostawienie samych dzieci przed budynkiem lub w szatni.
4.

Dzieci przyprowadzane do zerówki szkolnej przed godziną 8.00 pozostają pod opieką
nauczyciela w międzyoddziałowej grupie przedszkolnej.

5.

Wychowawcy sprawują opiekę nad dziećmi w godzinach od 6.30 do 17.00.

6.

Za

dzieci

pozostawione

w międzyoddziałowej

w

grupie

szkole

przed

przedszkolnej

rozpoczęciem
odpowiedzialność

pracy

wychowawcy

ponoszą

wyłącznie

rodzice/opiekunowie prawni.
7.

Każdy fakt odbioru dziecka należy zgłosić nauczycielowi.

8.

Dzieci powinny być odbierane ze szkoły najpóźniej do godziny 17.00.

9.

W przypadku braku możliwości odbioru dziecka ze szkoły w godzinach pracy – 6:30 – 17.00
(sytuacje losowe) rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela
- wychowawcy o zaistniałej sytuacji oraz do uzgodnienia innego sposobu odbioru dziecka.

10. W razie wyczerpania wszystkich możliwości odbioru dziecka przez rodziców/prawnych
opiekunów lub osób upoważnionych pisemnie nauczyciel ma obowiązek powiadomić
o zaistniałej sytuacji dyrektora szkoły, który podejmie decyzję o dalszym postępowaniu
(powiadomienie policji).
11. Z przebiegu zaistniałej sytuacji nauczyciel sporządza protokół zdarzenia podpisany przez
świadków, który zostaje przekazany dyrektorowi szkoły.
12. W przypadku powtarzających się sytuacji nieodbierania dziecka ze szkoły w wyznaczonym
czasie w stosunku do rodziców/opiekunów prawnych zostaną podjęte odpowiednie
działania, np. powiadomienie Sądu Rodzinnego.
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13. Dziecka nie wydaje się osobie, co do której istnieje podejrzenie, iż znajduje się w stanie
nietrzeźwości lub odurzenia innymi środkami, w takich przypadkach Szkoła kontaktuje się
z inną osobą uprawnioną do odbioru dziecka lub prosi o interwencję policję.
§ 77
1. Rodzic zobowiązuje się do:
1) Powiadomienia o terminie nieobecności dziecka, najpóźniej w drugim dniu jego
nieobecności.
2) Złożenia pisemnego usprawiedliwienia długotrwałej, ciągłej nieobecności dziecka
obejmującej co najmniej 25 % dni w miesiącu kalendarzowym.
§ 78
1. Dziecko w oddziale przedszkolnym ma obowiązek:
1) poszanowania nietykalności cielesnej innych dzieci i dorosłych,
2) poszanowania godności osobistej innych dzieci i dorosłych,
3) włączania się do prac porządkowych po zajęciach lub zabawie,
4) stosowania się do przyjętych zasad ustalanych przez nauczyciela a obowiązujących całą
grupę,
5) zgłaszania niedyspozycji zdrowotnych,
6) zachowywania wszelkich zasad bezpieczeństwa.
§ 79
1. Dziecko w oddziale przedszkolnym ma w szczególności prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu wychowawczego, edukacyjnego i opiekuńczego,
zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
2) pełnego bezpieczeństwa podczas pobytu w przedszkolu i zajęć organizowanych poza
przedszkolem, w tym ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź
psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności,
3) korzystania z pomocy materialnej, zgodnie z odrębnymi przepisami,
4) życzliwego i podmiotowego traktowania,
5) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
6) doświadczania konsekwencji własnego zachowania,
7) uzyskania pomocy w przezwyciężeniu trudności i niepowodzeń, w tym pomocy
specjalistycznej,
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8) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony
i poszanowania jego godności osobistej zgodnie z Konwencją Praw Dziecka i Powszechną
Deklaracją Praw Człowieka ONZ.
2.

Rodzice dzieci z oddziałów przedszkolnych tworzą wraz z rodzicami dzieci szkolnych radę
rodziców na zasadach podanych w § 41.
DZIAŁ V
Rozdział 1
Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły
§ 80

1.

Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną
i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia, w oparciu o zasady
solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.

2.

Nauczyciel obowiązany jest: rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu
stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami Szkoły: dydaktyczną, wychowawczą
i opiekuńczą,

3.

Do zadań nauczyciela należy:
1) realizować program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły,
2) efektywnie realizować przyjęty program nauczania,
3) właściwie organizować proces nauczania,
4) oceniać uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami i przedmiotowym systemem
oceniania,
5) dokonywać systematycznej ewaluacji swojej pracy,
6) zapewnić bezpieczeństwo uczniom w czasie lekcji, przerw i zajęć pozalekcyjnych oraz
wszelkiego typu wyjść, wycieczek, przestrzegać przepisów bhp i zarządzeń dyrektora
Szkoły w tym zakresie,
7) kontrolować obecności uczniów na wszystkich zajęciach,
8) indywidualizować proces nauczania,
9) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju,
10) troszczyć się o powierzone mu pomoce dydaktyczne i majątek Szkoły,

2. Do zadań nauczyciela wychowawcy klasy należy dodatkowo:
1) opieka nad oddziałem,
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2) informowanie na bieżąco rodziców uczniów o ich postępach w nauce oraz zachowaniu,
3) monitorowanie frekwencji uczniów,
4) wykonywanie innych zadań określonych przez Radę Pedagogiczną Szkoły.
§ 81
1. W szkole zatrudnia się nauczycieli specjalistów.
2. Do zadań nauczycieli specjalistów należy w szczególności:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie
indywidualnych

potrzeb

rozwojowych

i

edukacyjnych

oraz

możliwości

psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych
oraz wspierania mocnych stron uczniów,
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów
wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów,
3) udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej w formach odpowiednich
do rozpoznanych potrzeb oraz zaleceń zawartych w orzeczeniach i opiniach poradni
specjalistycznych,
4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów uczniów,
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom
zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym
i pozaszkolnym uczniów,
6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach
kryzysowych,
7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych
możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów,
8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów
w udzielaniu pomocy psychologiczno –pedagogicznej,
9) diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w planowaniu
kształcenia i kariery zawodowej.
§ 82
1.

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego ma na celu koordynację działań
podejmowanych w szkole w celu przygotowania uczniów oddziałów VII-VIII do wyboru
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kierunku kształcenia i zawodu.
2.

Głównym zadaniem systemu jest pomoc w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości,
zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji uczniów ważnych przy dokonywaniu
w przyszłości wyborów edukacyjnych i zawodowych.

3.

Główne zadania Szkoły w zakresie doradztwa zawodowego:
1) wspieranie uczniów w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej,
2) wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych na rzecz młodzieży,
3) rozpoznawanie zapotrzebowania uczniów na informacje dotyczące edukacji
i kariery,
4) gromadzenie,

aktualizowanie

i

udostępnianie

informacji

edukacyjnych

i zawodowych,
5) udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom,
6) prowadzenie

grupowych

zajęć

aktywizujących

wspierających

uczniów

w świadomym wyborze Szkoły,
7) współpraca z instytucjami wspierającymi realizację wewnętrznego systemu
doradztwa zawodowego,
8) w zakresie współpracy z rodzicami:
a. podnoszenie umiejętności komunikowania się ze swoimi dziećmi,
b. doskonalenie umiejętności wychowawczych,
c. przedstawianie aktualnej oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych,
d. indywidualne spotkania z rodzicami, którzy zgłaszają potrzebę doradztwa
zawodowego.
4.

Działania z zakresu doradztwa zawodowego realizowane są w formach:
1) zajęć grupowych w oddziałach VII -VIII ze szkolnym doradcą w wymiarze 2 godzin
w jednym roku szkolnym,
2) pogadanki, warsztaty, projekcja filmów edukacyjnych, prezentacje realizowane
na godzinach wychowawczych,
3) spotkania z przedstawicielami wybranych zawodów,
4) wycieczki zawodoznawcze do zakładów pracy i instytucji kształcących,
5) udzielanie informacji w zakresie wyboru kierunku dalszego kształcenia zawodu
i planowania dalszej kariery zawodowej,
6) udzielanie indywidualnych porad i konsultacji dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

3. Zadania szkolnego doradcy zawodowego:
1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc
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w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej
2) wskazywanie osobom zainteresowanym (młodzieży, rodzicom,
3) nauczycielom) źródeł dodatkowej, rzetelnej informacji na poziomie
4) regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym na temat:
a) rynku pracy,
b) trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia,
c) możliwości wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych
obszarach świata pracy, instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie
osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym,
d) alternatywnych możliwości

kształcenia dla młodzieży

z problemami

emocjonalnymi i niedostosowaniem społecznym,
e) programów edukacyjnych Unii Europejskiej,
f) udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich
rodzicom,
g) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów
do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej, kierowanie,
w sprawach trudnych, do specjalistów: doradców zawodowych w poradniach
psychologiczno-pedagogicznych i urzędach pracy, lekarzy itp.
h) koordynowanie działalności informacyjno – doradczej Szkoły.
i) wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych poprzez
udostępnianie im informacji i materiałów do pracy z uczniami itp.
j) współpraca z radą pedagogiczną.

§ 83
1.

Nauczyciel bibliotekarz wykonuje specjalistyczne zadania na swoim stanowisku pracy
dostosowując formy ich realizacji do wieku i rozwoju intelektualnego uczniów,
a w szczególności:
1) zgodnie z potrzebami czytelników, gromadzi zbiory biblioteki dokonując ich ewidencji
oraz opracowania bibliotecznego,
2) udostępnia zbiory biblioteczne,
3) rozbudza i rozwija potrzeby czytelnicze uczniów związane z nauką i z indywidualnymi
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zainteresowaniami,
4) udziela informacji bibliotecznych, bibliograficznych i tekstowych, informuje o nowych
nabytkach lub książkach szczególnie wartościowych,
5) udziela pomocy nauczycielom w ich pracy dydaktyczne,
6) przeprowadza analizy stanu czytelnictwa,
7) opracowuje roczne plany pracy biblioteki uwzględniając wnioski nauczycieli,
wychowawców i zespołów samokształceniowych,
8) systematycznie zabezpiecza zbiory przed zbyt szybkim zużyciem, dokonuje selekcji
materiałów zbędnych lub zniszczonych prowadząc odpowiednią dokumentację.
§ 84
1. Szkoła zapewnia opiekę pielęgniarki szkolnej.
2. Szczegółowy zakres obowiązków pielęgniarki szkolnej określa osobny dokument.
§ 85
3. W szkole powołane są stanowiska:
1) wicedyrektora,
2) kierownika świetlicy,
3) kierownika administracyjno-gospodarczego,
4) samodzielnego referenta.
2. Dla

wymienionych

stanowisk

szczegółowy

przydział

czynności,

uprawnień

i odpowiedzialności określa dyrektor Szkoły.
§ 86
1. W celu realizacji działalności pozapedagogicznej w szkole zatrudnia się pracowników
administracji i obsługi.
2. Podlegają oni przepisom Kodeksu Pracy i innym zarządzeniom dla tej grupy pracowników.
3. Pracownicy, każdy na swoim stanowisku pracy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo
uczniów podczas ich pobytu w szkole.
4. Dyrektor Szkoły bezpośredni nadzór nad pracownikami obsługi i administracji zleca
kierownikowi administracyjno-gospodarczemu.
§ 87
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W szkole mogą działać, zgodnie ze swoimi statutami i obowiązującymi w tym względzie
przepisami prawnymi związki zawodowe zrzeszające nauczycieli lub innych pracowników
Szkoły.
§ 88
1.

W szkole mogą działać z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia,
organizacje i fundacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo
rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
Szkoły.

2.

Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje, wyraża dyrektor Szkoły
po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej
opinii Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej.
DZIAŁ VI
Rozdział 1
Obowiązek szkolny
§ 89

1.

Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat do ukończenia szkoły podstawowej.

2.

Obowiązek nauki trwa do ukończenia 18 roku życia.
§ 90

1. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które
w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość
do podjęcia nauki szkolnej.
2. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do Szkoły podstawowej podejmuje dyrektor
Szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
3. Dokonując podziału na oddziały w klasach pierwszych, dyrektor tworzy zespoły klasowe
grupując je wg roku urodzenia, uwzględniając podział dzieci na grupy w oddziałach „0”,
do których wychowankowie uczęszczali.
4. Na wniosek rodziców/opiekunów prawnych w szczególnie uzasadnionych przypadkach
dyrektor Szkoły, dokonując podziału, może odstąpić od zasady, o której mowa w ust. 4.
Może to nastąpić w przypadkach:
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1)

gdy, w tym samym roku szkolnym przyjmowane jest rodzeństwo urodzone w różnych
rocznikach,

2)

dzieci są spokrewnione.
§ 91

1.

Odroczenia obowiązku szkolnego dokonuje dyrektor Szkoły podstawowej, do której
zostało przyjęte dziecko.

2.

Odroczenia dokonuje się na wniosek rodziców. Rodzic jest obowiązany dostarczyć opinię
poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie odroczenia obowiązku szkolnego.

3.

Wniosek składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Odroczenie
dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć lub już rozpoczęło spełnianie
obowiązku szkolnego.

4.

Dyrektor Szkoły podstawowej w sytuacji, gdy odroczenie dotyczy dziecka spoza obwodu
Szkoły, zawiadamia dyrektora Szkoły „obwodowej” dla dziecka o odroczeniu przez niego
spełniania obowiązku szkolnego.
§ 92

Inne formy spełniania obowiązku szkolnego.
1. Każdy rodzic ma prawo do decydowania o formie edukacji swojego dziecka.
2. Obowiązek szkolny/obowiązek nauki może być realizowany także poza szkołą, czyli
w ramach tzw. edukacji domowej.
3. Zezwolenie na jej prowadzenie może wydać dyrektor Szkoły, do której dziecko zostało
przyjęte.
4. Rodzice zainteresowani tzw. edukacją domową są zobowiązani do złożenia wniosku
u dyrektora Szkoły.
5. Do wniosku należy dołączyć wymaganą dokumentację, w tym opinię publicznej poradni
psychologiczno- pedagogicznej.
6. Szkoła, do której składa się wniosek dotyczący pozwolenia na edukację domową, musi się
znajdować na terenie województwa, które jest miejscem zamieszkania ucznia.
Rozdział 2
Prawa i obowiązki uczniów
§ 93
1. Każdy uczeń Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w ma prawo do:
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1) opieki, zarówno podczas lekcji, jak i podczas przerw międzylekcyjnych,
2) maksymalnie efektywnego wykorzystania czasu spędzanego w szkole,
3) indywidualnych konsultacji ze wszystkimi nauczycielami,
4) pomocy w przygotowaniu do konkursów i olimpiad przedmiotowych,
5) zapoznania się z programem nauczania, zakresem wymagań na poszczególne oceny,
6) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, zgodnie z zasadami
Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,
7) życzliwego,

podmiotowego

traktowania

ze

strony

wszystkich

członków

społeczności szkolnej,
8) reprezentowania Szkoły w konkursach, olimpiadach, przeglądach i zawodach
zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami,
9) realizacji

autorskiego

programu

wychowawczego

opracowanego

przez

wychowawcę klasy,
10) indywidualnego toku nauki, po spełnieniu wymagań określonych w odrębnych
przepisach,
11) korzystania z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i zawodowego,
12) korzystania z pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
13) korzystania z bazy Szkoły podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych według zasad
określonych przez dyrektora Szkoły,
14) wpływania na życie Szkoły poprzez działalność samorządową,
15) zwracania się do dyrekcji, wychowawcy klasy i nauczycieli w sprawach osobistych,
16) swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeżeli nie naruszają one praw
innych,
17) do zwolnienia z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy
komputerze na zajęciach informatyki po otrzymaniu decyzji dyrektora Szkoły
wydanej na podstawie zaświadczenia lekarskiego stanowiącego wniosek o takie
zwolnienie,
18) bycia wybieranym i brania udziału w wyborach do Samorządu Uczniowskiego oraz
Szkolnego Koła Wolontariatu,
19) składania egzaminu poprawkowego, jeżeli w końcoworocznej klasyfikacji uzyskał
ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, a w wyjątkowych przypadkach
Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć
edukacyjnych,
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20) składania egzaminu klasyfikacyjnego na pisemną prośbę rodziców (prawnych
opiekunów),
21) uzyskania informacji o przewidywanych ocenach śródrocznych (rocznych)
na tydzień, a o ocenach niedostatecznych na miesiąc przed klasyfikacyjnym
posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
2. Każdy uczeń Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy ma obowiązek:
1) przestrzegania postanowień zawartych w Statucie,
2) godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią,
3) systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, uczestniczenia
w obowiązkowych i wybranych przez siebie zajęciach,
4) bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom dyrektora Szkoły, wicedyrektora,
nauczycieli oraz pracowników Szkoły,
5) przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego, w tym:
a) okazywania szacunku dorosłym i kolegom,
b) szanowania godności osobistej, poglądów i przekonań innych ludzi,
c) przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności.
6) troszczenia się o mienie Szkoły i jej estetyczny wygląd,
7) punktualnego przychodzenia na lekcje i inne zajęcia,
8) usprawiedliwiania nieobecności wg zasad ustalonych w statucie,
9) dbania o zabezpieczenie mienia osobistego w szkole, w tym w szatni szkolnej,
10) stwarzania atmosfery wzajemnej życzliwości,
11) dbania o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegać się wszelkich
szkodliwych nałogów,
12) pomagania kolegom w nauce, a szczególnie tym, którzy mają trudności powstałe
z przyczyn od nich niezależnych,
13) przestrzegania zasad higieny osobistej, dbać o estetykę ubioru.
3. Przed wakacjami wszyscy uczniowie klas I – VII mają obowiązek rozliczyć się z biblioteką
szkolną, uregulować zobowiązania finansowe oraz odebrać wszystkie swoje rzeczy z szatni.
1)

W sekretariacie Szkoły są do pobrania karty obiegowe dla uczniów klas VIII lub
zmieniających szkołę, którzy w ostatnim tygodniu swojej nauki rozliczają się
z ww. zobowiązań, wypełniają karty obiegowe i zwracają je wychowawcom do dnia
poprzedzającego ich odejście ze Szkoły, a przypadku uczniów klas VIII do dnia
poprzedzającego rozdanie świadectw ukończenia Szkoły podstawowej.
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4. Uczniom nie wolno:
1)

Przebywać w szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków
o podobnym działaniu.

2)

Wnosić na teren Szkoły alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym
działaniu.

3)

Wnosić na teren Szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu.

4)

Wychodzić poza teren Szkoły w czasie trwania planowych zajęć.

5)

Rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków.

6)

Używać w szkole telefonów komórkowych. W sytuacjach nagłych informacje
przekazywane są za pośrednictwem sekretariatu Szkoły.

7)

Zapraszać obcych osób do Szkoły.
Rozdział 3
Strój szkolny
§ 94

1. Szkoła zobowiązuje uczniów do noszenia estetycznego i schludnego stroju uczniowskiego
w odpowiednim stonowanym kolorze.
2. Strój nie powinien zwracać szczególnej uwagi i wzbudzać kontrowersji.
1) Zabrania się: noszenia zbyt krótkich spódnic, spodenek, strojów odkrywających biodra,
brzuch, ramiona oraz z dużymi dekoltami.
2) Zabrania się: farbowania włosów, niestosownej fryzury, makijażu, malowania paznokci,
noszenia dużej ilości biżuterii.
3) Ubranie nie może zawierać wulgarnych i obraźliwych nadruków – również w językach
obcych oraz zawierać niebezpiecznych elementów.
3. Strój na wychowanie fizyczne to biała koszulka i ciemne spodenki oraz obuwie sportowe
z bezpieczną podeszwą.
4. Uczeń zobowiązany jest nosić na terenie Szkoły odpowiednie obuwie zmienne.
5. Podczas uroczystości z okazji rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego oraz Dnia Edukacji
Narodowej, Święta Niepodległości, Święta Konstytucji 3 Maja, obowiązuje uczniów strój
galowy, tj. biała bluzka lub koszula, spodnie lub spódnica w kolorze granatowym lub
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czarnym. Strój galowy obowiązuje także w przypadku innych ważnych uroczystości,
o których uczniowie i rodzice są informowani odpowiednio wcześniej.
Rozdział 4
Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń
§ 95
Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie
Szkoły:
1. Uczeń na odpowiedzialność swoją i rodziców lub prawnych opiekunów przynosi do Szkoły
telefon komórkowy lub inne urządzenia elektroniczne.
2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie i zniszczenie tego rodzaju sprzętu.
3. W szkole obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń
elektronicznych.
4. Poprzez „używanie" należy rozumieć (w wypadku telefonu komórkowego):
1) nawiązywanie połączenia telefonicznego,
2) redagowanie lub wysyłanie wiadomości typu sms, mms lub podobnej,
3) rejestrowanie materiału audiowizualnego,
4) odtwarzanie materiału audiowizualnego lub dokumentacji elektronicznej,
5) transmisję danych,
6) wykonywanie obliczeń,
7) granie w gry.
5. W przypadku innych urządzeń elektronicznych pojęcie „używanie” dotyczy wszystkich
ww. punktów możliwych do wykonania na danym urządzeniu.
6. Przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych (lub w razie przebywania w szkolnej świetlicy,
bibliotece) uczeń ma obowiązek wyłączyć i schować aparat telefoniczny.
7. W razie konieczności skontaktowania się z rodzicami, czy omówienia ważnej sprawy uczeń
ma obowiązek zwrócić się do nauczyciela z prośbą o pozwolenie na włączenie telefonu lub
może skorzystać z telefonu szkolnego znajdującego się w sekretariacie Szkoły.
8. W przypadku łamania przez ucznia regulaminu na lekcjach lub na terenie Szkoły:
1) nauczyciel powiadamia rodziców/prawnych opiekunów o zaistniałym fakcie,
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2) telefon ucznia zostaje przekazany do „depozytu” znajdującego się w sekretariacie Szkoły.
9.

Rodzic/prawny opiekun jest zobowiązany osobiście odebrać aparat lub inne urządzenie
elektroniczne.

10. Odmówienie przez ucznia oddania telefonu lub innego urządzenia elektronicznego skutkuje
powiadomieniem rodziców, odpowiednim wpisem do dziennika oraz wstawieniem
punktów ujemnych, zgodnie z regulaminem oceniania zachowania.
Rozdział 5
Nagrody i kary
§ 96
1.
1)

Nagrody
Uczeń Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Radwanicach może otrzymać nagrody
i wyróżnienia za:
a) bardzo dobre wyniki w nauce,
b) wzorowe zachowanie,
c) wzorową frekwencję (dpouszcza się dwa dni nieobecności usprawiedliwionej
w roku szkolnym),
d) osiągnięcie

wybitnych

wyników

w

konkursach,

zawodach,

olimpiadach

przedmiotowych, w których Szkoła Podstawowa w Radwanicach uczestniczy
w sposób oficjalny,
e) najwyższy wynik egzaminu ósmoklasisty,
f) aktywną działalność społeczną.
2)

Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów:
a) pochwała wychowawcy i opiekuna organizacji uczniowskich,
b) pochwała dyrektora wobec całej społeczności szkolnej,
c) dyplom,
d) bezpłatna wycieczka dla wyróżniających się uczniów,
e) nagrody rzeczowe,
f) tytuł „Najlepszego Absolwenta”,
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g) list pochwalny do rodziców.
3)

Na wniosek wychowawcy, nauczycieli lub Rady Rodziców uczeń może być nagrodzony
za inne osiągnięcia nieprzewidziane regulaminem.

4)

Nagrody finansowane są przez Radę Rodziców.

5)

Uczeń otrzymuje wyróżnienie w postaci świadectwa z biało-czerwonym paskiem
pionowym i nadrukiem „z wyróżnieniem”, jeśli w wyniku rocznej klasyfikacji otrzymał
średnią ocen z wszystkich przedmiotów obowiązkowych co najmniej 4,75 oraz wzorowe
lub bardzo dobre zachowanie,

6)

Dla ucznia osiągającego wybitne wyniki w nauce lub sporcie, Szkoła występuje
do Burmistrza z wnioskiem o przyznanie stypendium, zgodnie z obowiązującym
regulaminem.

2.
1)

2)

Kary
Uczeń może być ukarany za:
a)

nieprzestrzeganie Statutu Szkoły,

b)

nieprzestrzeganie procedur i regulaminów obowiązujących w szkole,

c)

nieprzestrzeganie zaleceń dyrektora lub osób uprawnionych przez dyrektora.

Ustala się następujące rodzaje kar:
a)

uwaga ustna nauczyciela,

b)

uwaga pisemna nauczyciela,

c)

otrzymanie punktów ujemnych zgodnie z regulaminem,

d)

nagana dyrektora,

e)

zawieszenie przywilejów uczniowskich,

f)

zawieszenie przez dyrektora Szkoły prawa do reprezentowania Szkoły
na zewnątrz.

3)

Kara wymierzana jest na wniosek:
a)

wychowawcy, nauczyciela, dyrektora, innego pracownika Szkoły,

b)

Rady Pedagogicznej.
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4)

W przypadku ukarania ucznia karą porządkową, uczeń bądź jego rodzice/prawni
opiekunowie mają prawo do:
a) wystąpienia do dyrektora w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o wymierzonej karze
z wnioskiem o jej uzasadnienie,
b) wystąpienia pisemnego w ciągu 7 dni od daty powiadomienia go o wymierzonej karze
do Rady Pedagogicznej o ponowne rozpatrzenie jego sprawy.

5)

Za zgodą Dolnośląskiego Kuratora Oświaty uczeń może być także ukarany
przeniesieniem do innej Szkoły za szczególnie rażące naruszenie obowiązków szkolnych.

6)

Zastosowanie tej kary następuje w przypadku gdy:
1)

uczniowi udowodnione zostało popełnienie przestępstwa,

2)

zachowanie ucznia stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa innych uczniów oraz
uniemożliwia realizowanie celów i zadań dydaktycznych, wychowawczych lub
opiekuńczych Szkoły,

3)

uczeń dopuszcza się kradzieży,

4)

uczeń demoralizuje innych uczniów,

5)

uczeń w stanie nietrzeźwości lub pod wypływem środków odurzających
uczestniczy w zajęciach organizowanych przez Szkołę,

6)

uczeń permanentnie narusza postanowienia Statutu Szkoły.
DZIAŁ VII
Rozdział 1
Wewnątrzszkolne zasady oceniania
§ 97

1.

Ocenianiu podlegają:

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia,
2) zachowanie ucznia.
2.

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania
wewnątrzszkolnego.
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1) Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli
poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku
do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych
w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.
2) Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy,
nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad
współżycia społecznego i norm etycznych.
3) Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
a)

informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz
postępach w tym zakresie,

b)

udzielanie pomocy uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

c)

motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,

d) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach,
trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,
e)

umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznowychowawczej.

4) Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
a)

formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania
poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych, z uwzględnieniem zindywidualizowanych
wymagań wobec uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole,

b)

ustalenie kryteriów oceniania zachowania,

c)

ocenianie bieżące i ustalenie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania według skali i w formach przyjętych w szkole,

d) przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych,
e)

ustalenie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali określonej
w rozporządzeniu MEN,

f)

ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen
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klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej
oceny klasyfikacyjnej zachowania,
g)

ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom/prawnym opiekunom
informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce oraz zasad wglądu
do dokumentacji oceniania i pisemnych prac uczniów.

5) Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 98
1. W ocenianiu obowiązują zasady:
1) Zasada jawności ocen zarówno dla ucznia jak jego rodziców (opiekunów prawnych).
2) Zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie.
3) Ocenę końcową ustala nauczyciel.
4) Zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) znają kryteria
oceniania, zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie.
5) Zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu.
6) Zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany
poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen.
7) Zasada otwartości – wewnątrzszkolne oceniania podlega weryfikacji i modyfikacji
w oparciu o okresową ewaluację.

§ 99
1. Nauczyciele w terminie do 20 IX każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich
rodziców/prawnych opiekunów o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych
i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
wynikających z realizowanego programu nauczania,
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
2. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i ich
rodziców/prawnych opiekunów o:
1) zasadach oceniania zachowania,
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2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania.
3. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2. przekazywane i udostępniane są poprzez:
1) przygotowanie

stosownej

informacji

na

spotkanie

z

rodzicami

w

terminie

do 20 września każdego roku szkolnego,
a) realizację wymogu wychowawcy, nauczyciele

potwierdzają odpowiednim wpisem

w teczce wychowawcy,
b) realizację wymogu rodzice/prawni

opiekunowie

oraz

uczniowie potwierdzają

własnoręcznym podpisem,
2) w formie wydruku papierowego umieszczonego w teczce wychowawcy – dostęp
w godzinach

pracy

wychowawcy

i

wyznaczonych

godzinach

przeznaczonych

na konsultacje dla rodziców,
3) w formie wydruku papierowego umieszczonego w bibliotece – dostęp do informacji
możliwy jest w godzinach pracy biblioteki szkolnej,
4) w trakcie indywidualnych spotkań rodziców z nauczycielem lub wychowawcą,
5) na stronie internetowej Szkoły.
4. Nauczyciel jest obowiązany na podstawie pisemnej opinii publicznej lub niepublicznej
poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
dostosować wymagania edukacyjne, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych
i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub
specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,
z zastrzeżeniem ust. 5.
5. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania
dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych
i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
§ 100
1. W trakcie nauki w szkole uczeń otrzymuje oceny:
1) bieżące,
2) klasyfikacyjne:
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a) śródroczne – na koniec pierwszego półrocza i roczne – na zakończenie roku
szkolnego,
b) końcowe – są to oceny po zakończeniu cyklu nauczania danej edukacji. Oceny
końcowe są równoważne ocenie rocznej w ostatnim roku kształcenia lub ustalone są
w wyniku egzaminu poprawkowego lub sprawdzającego w ostatnim roku nauczania
danej edukacji oraz na podstawie i konkursów uprawniających do uzyskania oceny
celującej. Ocenę końcową zachowania stanowi ocena klasyfikacyjna w klasie
programowo najwyższej.
§ 101
1.

Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców /opiekunów prawnych/.

2.

Nauczyciele informują ucznia o każdej ocenie z różnych form sprawdzania umiejętności lub
wiadomości ucznia i wpisują ją do dziennika zajęć lekcyjnych oraz do dziennika
elektronicznego.

3.

Informacja o ocenach przekazywana jest rodzicom /prawnym opiekunom/:
1) poprzez bieżące wpisy do e-dziennika,
2) w czasie zebrań i konsultacji,
3) spotkań indywidualnych z wychowawcą lub nauczycielami prowadzącymi zajęcia
w klasie, do której uczęszcza uczeń.

4.

Sprawdzone i ocenione prace kontrolne i inne formy pisemnego sprawdzania wiadomości
uczeń i jego rodzice /prawni opiekunowie/ otrzymują do wglądu w szkole.

5.

Na wniosek ucznia lub jego rodziców sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz
inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniona do wglądu uczniowi lub
jego rodzicom:
1) w czasie spotkań nauczycieli z rodzicami uczniów Szkoły, które odbywają się zgodnie
z harmonogramem spotkań w danym roku szkolnym,
2) w czasie pracy nauczycieli, kiedy nauczyciel może być dyspozycyjny dla rodziców ucznia
po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie.

6.

Rodzice po zapoznaniu się w obecności nauczyciela ze sprawdzoną i ocenioną pisemną
pracą swojego dziecka zwracają ją nauczycielowi.

7.

Rodzice oraz uczniowie mogą kserować oraz fotografować prace pisemne swojego dziecka
w czasie wyznaczonym przez nauczyciela.

8.

Oryginały prac pisemnych nie są wydawane uczniom ani rodzicom.
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9.

Pisemne prace uczniów są przechowywane w szkole do 31 sierpnia każdego roku
szkolnego.
§ 102

1.

Nauczyciel uzasadnia bieżące oceny ucznia.

2.

Przy ocenianiu prac pisemnych nauczyciel informuje uczniów o kryteriach, zgodnie
z którymi ocenił prace.
§ 103

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki , zajęć technicznych, plastyki,
muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany
przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć,
a w przypadku wychowania fizycznego - także systematyczność udziału w zajęciach oraz
aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
§ 104
1. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne ustala się w stopniach według skali:
stopień celujący – 6
stopień bardzo dobry – 5
stopień dobry – 4
stopień dostateczny – 3
stopień dopuszczający – 2
stopień niedostateczny – 1
2. Stopnie bieżące zapisuje się w dokumentacji pedagogicznej w postaci cyfrowej, stopnie
klasyfikacyjne w pełnym brzmieniu.
3. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie „+” i „–”, gdzie „+” oznacza osiągnięcia
ucznia bliższe wyższej kategorii wymagań, „-” niższej kategorii wymagań.
4. Wymagania na oceny związane z poszczególnymi zajęciami edukacyjnymi określają
nauczyciele prowadzący zajęcia w oparciu o realizowany program nauczania.
5. Ustala się następujący sposób zapisywania ocen bieżących:
1) kolorem czerwonym – oceny ze sprawdzianów pisemnych (prac klasowych),
2) kolorem zielonym - oceny z kartkówek, dyktand,
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3) kolorem niebieskim lub czarnym – pozostałe oceny.
§ 105
1. Sprawdzanie osiągnięć edukacyjnych uczniów szczegółowo określa Wewnątrzszkolny
System Oceniania.
2. Ocenianie bieżące uczniów prowadzi się z uwzględnieniem następujących zasad:
1) ocenianiu podlegają:
a) wiadomości, umiejętności,
b) przygotowanie do zajęć,
c) aktywność na zajęciach,
d) prowadzenie zeszytu ćwiczeń lub zeszytu przedmiotowego.
2) wiadomości i umiejętności ucznia sprawdza się w formie prac pisemnych i odpowiedzi
ustnych,
3) zasady oceny aktywności ucznia ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia
edukacyjne,
4) ocena jest jawna i obiektywna,
5) uczeń ma prawo do otrzymania uzasadnienia ustalanej oceny,
6) sprawdziany pisemne obejmujące cały dział są obowiązkowe,
7) jeżeli uczeń był nieobecny na zapowiedzianej pracy pisemnej, o której był
powiadomiony, ma obowiązek napisać zaległy sprawdzian w wyznaczonym przez
nauczyciela terminie,
8) jeżeli w terminie wyznaczonym przez nauczyciela uczeń z powodu nieuzasadnionej
nieobecności nie napisze zaległego sprawdzianu, otrzymuje ocenę niedostateczną.
3. W przypadku jedno tygodniowej nieobecności ucznia na zajęciach uczeń ma obowiązek
uzupełnić braki (w ciągu trzech dni), a w przypadku dłuższej nieobecności - do tygodnia lub
w terminie uzgodnionym z nauczycielem.
4. Nieprzygotowanie do lekcji obejmuje brak zadania domowego w formie ustnej lub pisemnej
i nie dotyczy sprawdzianów i zapowiedzianych kartkówek.
5.

„Szczęśliwy numerek” zwalnia ucznia z odpowiedzi pisemnej bądź ustnej, zasada ta nie
dotyczy sprawdzianów, prac długoterminowych i zapowiedzianych kartkówek.

75

6. Uczeń nieobecny na lekcji ma obowiązek uzupełnić braki i przygotować się do zajęć, gdyż
nieobecność nie zwalnia go z tych obowiązków.
7. W nauczaniu dzieci niepełnosprawnych możliwości ucznia są punktem wyjścia
do formułowania wymagań, dlatego ocenia się przede wszystkim postępy i wkład pracy
oraz wysiłek włożony w przyswojenie wiadomości przez danego ucznia.
8. Sprawdziany wiadomości i umiejętności przeprowadza się wg następujących zasad:
1) w ciągu tygodnia mogą być tylko 2 sprawdziany obejmujące dany dział w klasach IV
– VI oraz 3 sprawdziany w klasach VII - VIII,
2) w ciągu jednego dnia może być przeprowadzony tylko jeden sprawdzian pisemny
obejmujący cały dział,
3) o sprawdzianach obejmujących cały dział uczniowie powinni być powiadomieni
przynajmniej na 1 tydzień wcześniej,
4) w ciągu jednego dnia mogą odbyć się 2 kartkówki lub 1 sprawdzian i 1 kartkówka,
5) kartkówki obejmują maksymalnie trzy ostatnie tematy jednostek lekcyjnych,
6) prace pisemne powinny być ocenione w terminie 14 dni,
7) w przypadkach losowych termin oddania uczniom prac pisemnych wynosi siedem
dni, licząc od dnia powrotu nauczyciela do pracy.
9. Dopuszcza się stosowanie następujących skrótów w dzienniku lekcyjnym: np. – uczeń
nieprzygotowany, brak zadania (bz), puste miejsce – w przypadku braku oceny z pracy
klasowej, sprawdzianu, kartkówki.
§ 106
1.

W klasach I – III oceny: bieżąca oraz klasyfikacyjna: śródroczna i roczna, są opisowe
z wyjątkiem etyki i religii.

2.

Ocena opisowa to ustna bądź pisemna informacja nauczyciela na temat wykonywania
zadań szkolnych przez ucznia, może dotyczyć zarówno procesu wykonywania zadania, jak
i efektu działalności ucznia.

3.

Półroczną i roczną ocenę opisową, nauczyciel sporządza na podstawie obserwacji, analiz
prac ucznia, wypowiedzi.

4.

Półroczną ocenę opisową otrzymuje rodzic (opiekun prawny), a kopię przechowuje się
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w teczce wychowawcy.
5.

Roczną ocenę opisową wpisuje się na świadectwo szkolne oraz do arkusza ocen
i dziennika.

6.

W ocenianiu bieżącym dopuszcza się obok oceny opisowej stosowanie oceny w postaci
znaków graficznych w zależności od decyzji nauczyciela.

7.

W drugim półroczu klasy trzeciej w ocenianiu bieżącym stosuje się oceny w postaci
cyfrowej.

8.

9.

Rodzice otrzymują informacje o postępach dziecka poprzez:
1)

uwagi pisemne w zeszytach,

2)

informacje w e-dzienniku,

3)

pisemną śródroczną ocenę opisową,

4)

w trakcie konsultacji.

Przy ocenianiu osiągnięć ucznia z religii i etyki stosuje się ocenę wyrażoną stopniem
zgodnie z zasadami oceniania obowiązującymi w klasach IV – VIII.

10. W ocenie bieżącej pracy ucznia można stosować ocenę:
1)

słowną wyrażoną ustnie,

2)

pisemną,

3)

wyrażoną symbolem graficznym,

4)

stopniem – zgodnie z zasadami oceniania obowiązującymi w klasach IV – VIII.

11. Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I – III szkoły
podstawowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 107
1.

Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu
na śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

2.

Śródroczna i roczna ocena zachowania uwzględnia wszystkie elementy opisane
w regulaminie oceniania zachowania.

3.

Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:
1) wzorowe,
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2) bardzo dobre,
3) dobre,
4) poprawne,
5) nieodpowiednie,
6) naganne.
4.

Śródroczna i roczna ocena zachowania nie ma wpływu na:
1) oceny z zajęć edukacyjnych,
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

5.

Bieżące spostrzeżenia i uwagi dotyczące pozytywnego i negatywnego zachowania uczniów
odnotowywane są przez wszystkich nauczycieli w e-dzienniku.

6.

Śródroczną oraz roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy zgodnie
z zapisami w WSO po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego
ucznia.

7.

Na 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawca informuje
ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej ocenie zachowania.

8.

Informacja ta musi

być potwierdzona przez rodziców (prawnych opiekunów)

i umieszczona w teczce wychowawcy.
9.

W przypadku drastycznego naruszenia zasad zachowania – w okresie od poinformowania
ucznia o przewidywanej ocenie zachowania do czasu posiedzenia klasyfikacyjnego rady
pedagogicznej - przewidywana ocena zachowania może być obniżona po ponownym
pisemnym poinformowaniu rodziców ucznia.

10. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.
11. W klasach I – III ocena klasyfikacyjna zachowania śródroczna i roczna jest oceną opisową.
§ 108
1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych
ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania
ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych
i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
2. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się po zakończeniu pierwszego semestru.
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3. Klasyfikacja roczna polega na:
1) podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określanych
w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym,
2) ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych według obowiązującej
skali i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według obowiązującej skali.
4. Klasyfikacja roczna obejmuje pracę lub zachowanie ucznia w danym roku szkolnym.
5. Przed śródrocznym i rocznym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele są
zobowiązani:
1) skutecznie powiadomić ucznia i rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej
ocenie niedostatecznej na miesiąc wcześniej (jeżeli zachodzi konieczność - listem
poleconym),
2) skutecznie powiadomić ucznia i rodziców (prawnych opiekunów) o śródrocznej lub
rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i zachowania na 7 dni wcześniej,
3) jeżeli w czasie wystawiania rocznych ocen klasyfikacyjnych i rocznej oceny zachowania
uczeń jest nieobecny w szkole, wychowawca zobowiązany jest do poinformowania
rodziców (prawnych opiekunów) o proponowanych ocenach, za pomocą e-dzienniczka
lub inną metodą umożliwiającą otrzymanie potwierdzenia o przekazaniu informacji.
6. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają
nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną
i roczną ocenę zachowania - wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli,
uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
7. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna może być
zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.
8. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych,
jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu
nieobecności na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego
na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
9. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się “nieklasyfikowany”.
10. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego
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niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona
tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.
11. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych
ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej,
Szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.
12. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych,
informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej,
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się
„zwolniony” lub „zwolniona”.
§ 109
1.

Do egzaminu klasyfikacyjnego może przystąpić uczeń, który nie został sklasyfikowany
na skutek nieobecności usprawiedliwionej.

2.

Rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na przystąpienie do egzaminu klasyfikacyjnego
ucznia, który nie został sklasyfikowany z powodu nieobecności nieusprawiedliwionych
na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów).

3.

Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
1) realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki,
2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

4.

Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust.3 pkt 2, nie
obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie
fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

5.

Uczniowi, o którym mowa w ust.3 pkt 2, nie ustala się oceny zachowania.

6.

Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem
podanym w ust. 7.

7.

Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego
ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

8.

Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi
opiekunami).

9.

Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 1, 2 i 3 pkt 1 przeprowadza
nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora,
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nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, przeprowadza komisja,
powołana przez dyrektora Szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio
obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.
11. W skład komisji wchodzą:

1) dyrektor albo zastępca dyrektora Szkoły – jako przewodniczący komisji,
2) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla
odpowiedniej klasy.
12. Przewodniczący komisji ustala z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia, o którym mowa
w ust.3 pkt 2, 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:

1)

imiona i nazwiska nauczycieli o których
mowa w ust. 9, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzonego dla
ucznia, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 – skład komisji,

2)

termin egzaminu klasyfikacyjnego zadania
(ćwiczenia) egzaminacyjne,

3)

wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz
uzyskane oceny,

4)

do protokołu dołącza się pisemne prace
ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi
załącznik do arkusza ocen ucznia.
§ 110

1. Uczniowi oraz jego rodzicom (prawnym opiekunom) przysługuje prawo ubiegania się
o wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych, jeżeli ich
zdaniem została ustalona niezgodnie z trybem określonym w WSO.
2. Rodzice zgłaszają do dyrektora Szkoły zastrzeżenie na piśmie w ciągu 2 dni od daty
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uzyskania informacji o przewidywanej ocenie.
3. Dyrektor Szkoły kieruje podanie do nauczyciela, który przygotowuje na piśmie
uzasadnienie wystawionej oceny oraz ustosunkowuje się do pisma rodziców w ciągu 2 dni
od daty jego wpłynięcia.
4. W przypadku kiedy nauczyciel uzna zasadność odwołania, ustala z uczniem formę oraz
przekazuje mu informacje o zakresie sprawdzenia jego wiadomości i umiejętności. Stopień
trudności pytań lub zadań powinien odpowiadać kryteriom oceny, o którą ubiega się uczeń.
5. Sprawdzian w ustalonej formie odbywa się w obecności dyrektora Szkoły. Sprawdzian
powinien być przeprowadzony przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.
6. Z przeprowadzonego sprawdzianu nauczyciel sporządza protokół zawierający przede
wszystkim zadania (pytania, ćwiczenia), informacje o udzielonych przez ucznia
odpowiedziach oraz pracę ucznia. Dokumentację z przeprowadzonego sprawdzianu
przekazuje dyrektorowi. Dokumentację z przechowuje dyrektor Szkoły i udostępnia ją na
życzenie do wglądu rodzicom (prawnym opiekunom) ucznia.
7. Uczniowi oraz jego rodzicom (prawnym opiekunom) przysługuje prawo ubiegania się
o wyższą niż przewidywana roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, jeżeli ich zdaniem
została ustalona niesprawiedliwie lub niezgodnie z trybem określonym w WSO.
8. Rodzice zgłaszają do dyrektora Szkoły zastrzeżenia na piśmie w ciągu 2 dni od daty
uzyskania informacji o przewidywanej ocenie zachowania.
9. Dyrektor kieruje podanie do wychowawcy klasy, który w ciągu 2 dni przygotowuje na
piśmie uzasadnienie przewidywanej oceny zachowania oraz ustosunkowuje się do pisma
rodziców.
10. W przypadku uznania odwołania wychowawca ponownie ustala ocenę, uwzględniając
przytoczone w piśmie argumenty, uznane jako zasadne.
11. W wyniku podjętego działania wychowawca informuje rodziców w formie pisemnej przed
klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. Kopię pisma wychowawca przekazuje
dyrektorowi Szkoły.
§ 111
1.

Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą w terminie nie później niż 7 dni
od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, zgłosić zastrzeżenia do
dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub
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roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
2.

W przypadku stwierdzenia, że roczna 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 oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza
sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala
roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę
klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów,
w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
3.

Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, uzgadnia się z uczniem i jego
rodzicami (prawnymi opiekunami).

4.

W skład komisji, o której mowa w ust. 2 pkt 1, wchodzą:

1)

w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej
z zajęć edukacyjnych:
a) dyrektor Szkoły lub wicedyrektor – jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
c) jeden nauczycieli z danej Szkoły, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne.

2)

w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania:
a) dyrektor Szkoły lub zastępca dyrektora Szkoły – jako przewodniczący komisji,
b) wychowawca klasy,
c) wskazany przez dyrektora Szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej
klasie,
d) pedagog,
e) psycholog,
f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
g) przedstawiciel rady rodziców.
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5.

Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 b, może być zwolniony z udziału w pracy
komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach.

6.

W przypadku, o którym mowa w ust. 5, dyrektor Szkoły powołuje innego nauczyciela
prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne.

7.

Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych i zachowania nie
może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.

8.

Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny
klasyfikacyjnej , która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

9.

Z prac komisji sporządza się protokół, który podpisują wszystkie osoby wchodzące w
skład komisji, zawierający w szczególności:

1)

w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a)

skład komisji,

b)

termin sprawdzianu, o którym mowa w
ust. 2 pkt 1,

2)

c)

zadania (pytania) sprawdzające,

d)

wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.

w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a)

skład komisji,

b)

termin posiedzenia komisji,

c)

wynik głosowania,

d)

ustaloną ocenę zachowania wraz z
uzasadnieniem,

e)

protokół stanowi załącznik do arkusza
ocen ucznia.

f)

do protokołu, o którym mowa w ust. 9 pkt
1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach
ucznia.

10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym
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mowa w ust. 2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym
terminie, wyznaczonym przez dyrektora Szkoły.
11. Przepisy ust. 1-10 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej
z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin
do zgłoszenia

zastrzeżeń

wynosi

5

dni

od

dnia

przeprowadzenia

egzaminu

poprawkowego.
§ 112
1.

Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną
z jednego lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ma prawo do dwóch egzaminów
poprawkowych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

2.

W przypadkach losowych lub choroby trwającej dłużej niż dwa miesiące Rada
Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych
zajęć edukacyjnych.

3.

Egzamin poprawkowy z:
1) plastyki, muzyki, informatyki, techniki i wychowania fizycznego ma formę zadań
praktycznych,
2) pozostałych obowiązkowych zajęć edukacyjnych składa się z części pisemnej i ustnej.

4.

Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor Szkoły w ostatnim tygodniu ferii
letnich.

5.

Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora Szkoły. W skład
komisji wchodzą:
1) dyrektor lub zastępca dyrektora Szkoły - jako przewodniczący komisji,
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący,
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek
komisji.

6.

Jeżeli z uzasadnionych przyczyn nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne nie może
wziąć udziału w egzaminie poprawkowym, dyrektor Szkoły powołuje jako osobę
egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne. Powołanie
nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej
Szkoły.
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7.

Z przeprowadzanego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:
1)

skład komisji,

2)

termin egzaminu,

3)

pytania egzaminacyjne,

4)

wyniki egzaminu poprawkowego oraz ocenę
z tego egzaminu,

5)

do protokołu załącza się pisemne prace
ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi
załącznik do arkusza ocen ucznia.

8.

Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych (choroba i inne przypadki losowe)
nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić
do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora Szkoły, nie później niż
do 15 września.

9.

Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.
§ 113

1.

Egzamin przeprowadza się w klasie VIII Szkoły podstawowej jako obowiązkowy egzamin
zewnętrzny.

2.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

3.

Warunki i sposoby przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty regulują odrębne przepisy
prawa oświatowego.
§ 114

1. Prace uczniów sprawdzają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów, powołani
przez dyrektora komisji okręgowej. Wynik egzaminu ustala komisja okręgowa na podstawie
liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów.
2. Wynik egzaminu ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.
3. Wyniki egzaminu są wyrażane w skali procentowej.
4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzona i oceniona praca
ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu w
miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.

86

5. Wynik egzaminu nie wpływa na ukończenie Szkoły. Wyniku egzaminu nie odnotowuje się
na świadectwie ukończenia Szkoły.
6. Wyniki egzaminu oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach tego egzaminu dla
każdego ucznia komisja okręgowa przekazuje do Szkoły nie później niż na 7 dni przed
zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadku, gdy z przyczyn
losowych uczeń przystąpił do egzaminu w terminie dodatkowym, do dnia 31 sierpnia
danego roku.
7. Zaświadczenie o wynikach egzaminu dyrektor Szkoły przekazuje uczniowi lub jego
rodzicom (prawnym opiekunom).

Rozdział 2
Promowanie i ukończenie Szkoły
§ 115

1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał
roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od stopnia niedostatecznego.

2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych
średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje
promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

3. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji i powtarza
klasę z zastrzeżeniem § 109 ust. 1 i 2.

4. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu
danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał
egzaminu

poprawkowego

z

jednych

zajęć

edukacyjnych,

pod

warunkiem,

że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania,
realizowane w klasie programowo wyższej.

5. Uczeń kończy szkołę podstawową:
1)

jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny
niedostatecznej,
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2)

jeżeli przystąpił do egzaminu ósmoklasisty.

6. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej,
o której mowa w ust. 5 pkt 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen
co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
DZIAŁ VIII
Warunki bezpiecznego pobytu uczniów w szkole
§ 116
1. Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, nad którymi
sprawuje opiekę podczas zajęć edukacyjnych organizowanych przez szkołę.
2. Nauczyciel jest zobowiązany skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia
odnośnie bhp i p/poż., a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu.
3. Nauczyciel obowiązany jest zapewnić właściwy nadzór i bezpieczeństwo uczniom biorącym
udział w pracach na rzecz Szkoły i środowiska. Prace mogą być wykonywane po
zaopatrzeniu uczniów w odpowiedni do ich wykonywania sprzęt, urządzenia i środki
ochrony indywidualnej.
4. Nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia z zagrożonych
miejsc osoby powierzone opiece, jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie
zajęć.
5. Nauczyciel nie rozpoczyna zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których
mają być prowadzone zajęcia, stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenia dla
bezpieczeństwa.
6. Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania
i kończenia zajęć edukacyjnych.
7. Nauczyciel organizujący wyjście uczniów ze Szkoły lub wycieczkę ma obowiązek
przestrzegać zasad ujętych w regulaminie Organizacji wycieczek szkolnych i zagranicznych,
obowiązującej w szkole.
8. Nauczyciel w trakcie prowadzonych zajęć w klasie :
1) podczas zajęć nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez żadnej opieki,
2) w razie stwierdzenia niedyspozycji ucznia, jeśli stan jego zdrowia pozwala, należy
skierować go w towarzystwie drugiej osoby do pielęgniarki szkolnej. Jeśli zaistnieje
taka potrzeba, udzielić mu pierwszej pomocy. O zaistniałej sytuacji należy
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powiadomić rodziców ucznia. Jeśli jest to nagły wypadek, powiadomić Dyrektora
Szkoły,
3) powinien kontrolować właściwą postawę uczniów w czasie zajęć. Korygować
zauważone błędy i dbać o czystość, ład i porządek podczas trwania lekcji i po jej
zakończeniu,
4) uczniów

chcących

skorzystać

z

toalety

nauczyciel

zwalnia

pojedynczo

w uzasadnionych sytuacjach.
9. Wychowawcy klas są zobowiązani zapoznać uczniów z:
1) zasadami postępowania w razie zauważenia ognia,
2) sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia,
3) z planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych,
4) zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie zagrożenia.
§ 117
1.

Wszyscy uczniowie i wychowankowie mają obowiązek dostosowania się do poleceń
nauczycieli dyżurnych oraz pracowników obsługi Szkoły podczas wchodzenia do budynku,
korzystania z szatni, podczas przerw międzylekcyjnych.

2.

Oddział przedszkolny zapewnia dzieciom bezpieczeństwo, w szczególności poprzez:
a) sprawowanie przez nauczycieli, którym powierzono dzieci, opieki nad nimi,
b) przyjęcia odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka od momentu oddania dziecka
przez rodziców pod opiekę nauczycieli,
c) zapewnienie dzieciom pełnego poczucia bezpieczeństwa – zarówno pod względem
fizycznym, jak i psychicznym.

3.

Opiekę nad dziećmi podczas zajęć poza terenem Szkoły, w trakcie organizowanych
wycieczek, sprawują nauczyciele, których opiece powierzono oddziały uczestniczące
w zajęciach lub nauczyciele wyznaczeni przez dyrektora oraz – w razie potrzeby – za zgodą
dyrektora inne osoby dorosłe, w szczególności rodzice.

4.

Obowiązki opiekunów podczas organizowanych wycieczek określają odrębne przepisy.

5.

Szkoła zapewnia uczniom klas I – VIII opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo
w czasie organizowanych przez nauczycieli zajęć na terenie Szkoły oraz poza jej terenem
w trakcie wycieczek.
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6.

W miejscach o zwiększonym ryzyku wypadku (sala gimnastyczna, pracownia informatyki)
opiekun pracowni lub inny pracownik odpowiedzialny za prowadzenie zajęć, opracowuje
regulamin pracowni (stanowiska pracy) i na początku roku zapoznaje z nim uczniów.

7.

Przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem Szkoły liczbę opiekunów oraz
sposób zorganizowania opieki określa regulamin wycieczek.

8.

Organizator zajęć z klasą (grupą) poza szkołą na terenie Radwanic wpisuje wyjście
do zeszytu wyjść.

9.

Szkoła na stałe współpracuje z policją, strażą miejską i strażą pożarną.

10. Uczniowie powinni przestrzegać godzin wyjścia/wejścia do Szkoły.
11. Ucznia może zwolnić z danej lekcji dyrektor Szkoły, wychowawca klasy lub nauczyciel
danych zajęć edukacyjnych – na pisemny wniosek rodziców, w którym podano dzień
i godzinę wyjścia ze Szkoły oraz zamieszczono oświadczenie o przejęciu odpowiedzialności
za bezpieczeństwo dziecka po opuszczeniu Szkoły.
12. W przypadku nieobecności nauczyciela, można odwołać pierwsze lekcje, a zwolnić uczniów
z ostatnich, po uprzednim zawiadomieniu rodziców.
13. Opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe pod
warunkiem, że dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad klasą przejmuje inny pracownik
Szkoły.
14. W razie zaistnienia wypadku uczniowskiego, nauczyciel, który jest jego świadkiem,
zawiadamia pielęgniarkę szkolną oraz Dyrektora Szkoły.
15. Dyrektor Szkoły powiadamia o wypadku zaistniałym na terenie Szkoły pogotowie
ratunkowe (w razie potrzeby), rodziców oraz organ prowadzący.
16. O wypadku śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym powiadamiany jest prokurator i kurator
oświaty, a o wypadku w wyniku zatrucia – państwowy inspektor sanitarny.
§ 118
Procedury postępowania w przypadku zagrożenia wprowadza dyrektor Szkoły zarządzeniem
i zapoznaje z nimi wszystkich pracowników Szkoły oraz rodziców uczniów poprzez
zamieszczenie ich na stronie internetowej Szkoły.
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DZIAŁ IX
Ceremoniał szkolny
§ 119
1. Szkoła posiada sztandar:
1) sztandarem opiekuje się poczet sztandarowy pod kierunkiem wyznaczonych przez
Dyrektora Szkoły nauczycieli. Poczet powoływany jest corocznie uchwałą na ostatnim
posiedzeniu rady pedagogicznej spośród uczniów o nieposzlakowanej opinii (prymusów)
Szkoły i składa się z trzyosobowych składów.
2) Skład osobowy pocztu sztandarowego:
a) Chorąży (sztandarowy) - jeden uczeń,
b) Asysta - dwie uczennice.
3) Kandydatury składu są przedstawione przez wychowawców klasy oraz samorząd szkolny
na czerwcowej radzie pedagogicznej i przez nią zatwierdzony.
4) Kadencja pocztu trwa jeden rok (począwszy od przekazania w dniu uroczystego
zakończenia roku szkolnego).
5) Opiekuna Pocztu Sztandarowego powołuje Dyrektor Szkoły.
6) O wyborze uczniów do pocztu sztandarowego są powiadomieni rodzice lub opiekunowie
prawni specjalnym okolicznościowym listem.
7) Decyzją rady pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu
sztandarowego. W takim przypadku dokonywany jest wybór uzupełniający.
8) Poczet sztandarowy zawsze występuje w strojach galowych ze swymi insygniami.
W trakcie uroczystości na wolnym powietrzu poczet może nosić okrycia wierzchnie.
9) Insygniami pocztu sztandarowego są biało-czerwone szarfy biegnące z prawego ramienia
do lewego boku.
10) Sztandar uczestniczy w uroczystościach szkolnych oraz poza szkołą na zaproszenie innych
szkół i instytucji lub organizacji.
11) Podczas uroczystości żałobnych sztandar ozdabia czarna wstęga uwiązana pod głowicą
(orłem).
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12) Podczas wprowadzania i wyprowadzania sztandaru i w trakcie przemarszu chorąży niesie
sztandar opierając drzewiec na prawym ramieniu.
13) Sztandarowi oddaje się szacunek. Podczas wprowadzania i wyprowadzania sztandaru
wszyscy uczestnicy uroczystości stoją w pozycji „Baczność” . Odpowiednie komendy
podaje osoba prowadząca uroczystość.
14) Oddawanie honorów sztandarem odbywa się poprzez pochylenie go przez chorążego.
Chorąży robi wykrok lewą nogą, piętę drzewca opiera o prawą stopę i oburącz pochyla
sztandar.
15) Sztandar oddaje honory:
1) na komendę „do hymnu” i „do hymnu Szkoły”,
2) w trakcie ślubowania uczniów klas pierwszych,
3) uroczytsości pożegnania absolwentów (uczniów klas VIII),
4) w trakcie minuty ciszy dla uczczenia pamięci.
16) Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają zachowania powagi, a przechowywanie,
transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji - właściwych postaw dla jego
poszanowania.
17) Sztandar jest przechowywany na parterze budynku Szkoły, w gablocie znajdującej się
w holu Szkoły. Poczet sztandarowy pełni funkcję reprezentacyjną.

2. Przebieg uroczystości szkolnych z udziałem sztandaru:
1) Wprowadzanie sztandaru: Prowadzący Uroczystość: „Proszę wszystkich o powstanie”.
„Baczność”. „Wprowadzić sztandar”. „Do hymnu”. „Spocznij”. „Proszę usiąść”.
2) Wyprowadzenie sztandaru: „Proszę wszystkich o powstanie”. „Baczność”. „Wyprowadzić
sztandar”. „Spocznij”. „Proszę usiąść”.

3. Ceremoniał przekazania opieki nad sztandarem:
1) Ceremoniał przekazania opieki nad sztandarem odbywa się w czasie uroczystego
zakończenia roku szkolnego w obecności Dyrektora Szkoły.
2) Najpierw występuje poczet sztandarowy ze sztandarem, a następnie wychodzi nowy
skład pocztu. Jako pierwszy zabiera głos dotychczasowy chorąży pocztu sztandarowego,
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który mówi: „Przekazujemy Wam sztandar – symbol Szkoły Podstawowej im. Jana
Brzechwy w Radwanicach. Opiekujcie się nim i godnie reprezentujcie naszą szkołę.”
3) Chorąży nowego pocztu sztandarowego odpowiada: „Przyjmujemy od was sztandar.
Obiecujemy dbać o niego, sumiennie wypełniać swoje obowiązki i być godnymi
reprezentantami Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Radwanicach.”
4) Po tych słowach dotychczasowa asysta przekazuje insygnia.
§ 120
1. Zmiany w statucie dokonywane mogą być z inicjatywy:
1) dyrektora Szkoły jako przewodniczącego rady pedagogicznej,
2) organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
3) rady rodziców,
4) organu prowadzącego szkołę,
5) co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
2.

Rada pedagogiczna uchwala zmiany i nowelizacje do statutu Szkoły.
§ 121

1.

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z przepisami w sprawie
prowadzenia przez publiczne przedszkola, Szkoły i placówki dokumentacji przebiegu
nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej.

2.

Dokumentacja szkolna składa się z następujących dokumentów:

1)

statut Szkoły z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania,

2)

program wychowawczo-profilaktyczny,

3)

szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników,

4)

plan nadzoru pedagogicznego,

5)

szkolny plan nauczania,

6)

księga protokołów zebrań rady pedagogicznej,

7)

księga Uchwał,

8)

księga Zarządzeń,
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9)

regulaminy organów Szkoły,

10)

procedury szkolne,

11)

regulamin Kontroli Zarządczej.

3.

Szkoła prowadzi dokumentację w zakresie zadań:

1) dydaktycznych, w szczególności:
a) dzienniki lekcyjne,
b) arkusze ocen.
2) wychowawczych, w szczególności:
a) teczki wychowawcy,
b) plany wychowawcze klasy,
3) opiekuńczych, w szczególności:
a) spełnianie obowiązku szkolnego,
b) wykaz stypendiów,
4) finansowych:
a) sprawozdania finansowe,
b) plany finansowe,
c) rozliczenia z dostawcami,
d) listy płac,
5) organizacyjnych:
a) arkusze organizacji,
b) aneksy do organizacji,
c) SIO,
d) plany pracy Szkoły,
6) kadrowych:
a) teczki akt osobowych,
b) dokumenty związane z nawiązaniem stosunku pracy .
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4.

Szkoła prowadzi rejestr wypadków uczniów i pracowników.

5.

Szkoła posiada dokumentację dotyczącą bezpiecznych warunków nauki i pracy:
1) księgę obiektu budowlanego,
2) regulaminy bhp, ppoż.,
3) zbiór procedur postępowania w nagłych wypadkach,
4) projekt budynku.

6.

Szkoła Podstawowa jest jednostką budżetową.

7.

Gospodarka finansowa Szkoły prowadzona jest zgodnie z ustawą o finansach
publicznych.
§ 122

Dyrektor Szkoły ma prawo do podejmowania doraźnych decyzji w sprawach nie ujętych
w statucie.
DZIAŁ X
Postanowienia końcowe
§ 123
1.

Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.

Regulaminy określające działalność organów Szkoły, jak też wynikające z celów i zadań,
nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego statutu, jak również z przepisami
wykonawczymi do ustawy o systemie oświaty.

3.

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

4.

Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają
odrębne przepisy.
§ 124

Statut w niniejszej wersji po uchwaleniu wchodzi w życie w dniu 1 grudnia 2017 roku.
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