Statut Szkoły Podstawowej im. Anieli hrabiny Potulickiej w Wojnowie

Statut
Szkoły Podstawowej
im. Anieli hrabiny Potulickiej
w Wojnowie

Wojnowo, 08.10.2019 r.
1

Statut Szkoły Podstawowej im. Anieli hrabiny Potulickiej w Wojnowie

2

Statut Szkoły Podstawowej im. Anieli hrabiny Potulickiej w Wojnowie

SPIS TREŚCI
Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Podstawy prawne działalności szkoły .................................................................................... 5
§ 2. Podstawowe pojęcia .............................................................................................................. 5
§ 3. Informacje o szkole ............................................................................................................... 6
Rozdział 2. CELE I ZADANIA SZKOŁY
§ 4. Cele i zadania szkoły ............................................................................................................. 6
§ 5. Sposób wykonywania zadań dydaktycznych szkoły ........................................................... 8
§ 6. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej ........................................................... 9
§ 7. Działalność wychowawcza i profilaktyczna ........................................................................ 13
§ 8. Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych ............................................................ 14
§ 9. Zapewnienie bezpieczeństwa ............................................................................................... 17
§ 10. Organizacja i formy współdziałania z rodzicami ............................................................. 19
Rozdział 3. ORGANY SZKOŁY
§ 11. Organy szkoły .................................................................................................................... 21
§ 12. Dyrektor szkoły .................................................................................................................. 22
§ 13. Rada Pedagogiczna ............................................................................................................ 24
§ 14. Samorząd Uczniowski ....................................................................................................... 27
§ 15. Rada Rodziców .................................................................................................................. 28
§ 16. Zasady współdziałania organów szkoły ............................................................................ 30
§ 17. Rozstrzyganie sporów między organami szkoły ............................................................... 31
Rozdział 4. ORGANIZACJA SZKOŁY
§ 18. Budynek szkoły .................................................................................................................. 32
§ 19. Organizacja pracy szkoły ................................................................................................... 33
§ 20. Organizacja zajęć .............................................................................................................. 34
§ 21. Oddziały szkolne ............................................................................................................... 35
§ 22. Oddziały przedszkolne ...................................................................................................... 37
§ 23. Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka .................................................. 45
§ 24. (uchylony) ..................................................................................................................... 47
§ 25. Nauka religii ..................................................................................................................... 47
§ 26. Zajęcia wychowanie do życia w rodzinie ......................................................................... 48
§ 27. Karta rowerowa ................................................................................................................. 48
§ 28. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego ......................................................... 48
§ 29. Organizacja dodatkowych zajęć pozalekcyjnych ............................................................. 50
§ 30. Szkolne Koło Caritas ........................................................................................................ 50
§ 31. Indywidualny tok nauki .................................................................................................... 52
§ 32. Innowacje pedagogiczne ................................................................................................... 53
§ 33. Praktyki pedagogiczne ..................................................................................................... 54
§ 34. Biblioteka szkolna ............................................................................................................ 55
§ 35. Świetlica szkolna .............................................................................................................. 57
§ 36. Stołówka szkolna ............................................................................................................... 57
Rozdział 5. NAUCZYCIELE I PRACOWNICY SZKOŁY
§ 37. Pracownicy szkoły ............................................................................................................ 58
§ 38. Zadania wicedyrektora szkoły .......................................................................................... 59
§ 39. Obowiązki i prawa nauczycieli ......................................................................................... 59
§ 40. Zespoły nauczycielskie ..................................................................................................... 60
3

Statut Szkoły Podstawowej im. Anieli hrabiny Potulickiej w Wojnowie
§ 41. Zespoły przedmiotowe ......................................................................................................62
§ 42. Zadania przewodniczących zespołów ...............................................................................63
§ 43. Zadania wychowawców klas ............................................................................................ 64
§ 44. Zadania nauczycieli oddziałów przedszkolnych ...............................................................66
§ 45. Zadania nauczyciela bibliotekarza .................................................................................... 68
§ 46. Zadania wychowawcy świetlicy ....................................................................................... 68
§ 47. Zadania pedagoga i psychologa ........................................................................................ 69
§ 48. Zadania logopedy .............................................................................................................. 70
§ 49. Zadania doradcy zawodowego .......................................................................................... 70
§ 50. Zadania terapeuty pedagogicznego ................................................................................... 70
§ 52. Zadania nauczyciela wspomagającego ............................................................................. 71
§ 53. Zadania pomocy nauczyciela ............................................................................................ 71
§ 54. Zadania pielęgniarki środowiskowej ................................................................................ 72
§ 54a. Zadania kierownika i opiekuna wycieczek ....................................................................... 72
§ 55. Pracownicy niepedagogiczni ............................................................................................ 73
Rozdział 6. UCZNIOWIE SZKOŁY
§ 56. Obowiązek szkolny ........................................................................................................... 74
§ 57. Zasady rekrutacji ............................................................................................................... 76
§ 58. Postępowanie rekrutacyjne do oddziałów przedszkolnych ............................................... 77
§ 59. Postępowanie rekrutacyjne do klasy pierwszej szkoły podstawowej ................................ 78
§ 60. Prawa uczniów .................................................................................................................. 79
§ 61. Obowiązki uczniów .......................................................................................................... 81
§ 62. Nagrody dla uczniów .......................................................................................................... 84
§ 63. Kary dla uczniów .............................................................................................................. 85
Rozdział 7. SZCZEGÓŁOWE ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO
§ 64. Cel i zakres oceniania ....................................................................................................... 87
§ 65. Zasady wewnątrzszkolnego oceniania i przekazywania informacji ................................. 88
§ 66. Dostosowanie wymagań edukacyjnych ............................................................................ 89
§ 67. Zasady zwalniania uczniów .............................................................................................. 90
§ 68. Klasyfikacja śródroczna i roczna ...................................................................................... 91
§ 69. Szczegółowe warunki i sposoby oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów .............. 93
§ 70. Zasady oceniania zachowania uczniów .......................................................................... 94
§ 71. Tryb i warunki uzyskiwania wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej ............ 97
§ 72. Egzamin klasyfikacyjny .................................................................................................. 98
§ 73. Tryb odwoławczy od uzyskanych ocen klasyfikacyjnych .............................................. 100
§ 74. Egzamin poprawkowy .................................................................................................... 101
§ 75. Warunki promocji do klasy programowo wyższej ......................................................... 102
§ 76. Warunki ukończenia szkoły ............................................................................................ 103
§ 77. Egzamin ósmoklasisty .................................................................................................... 104
Rozdział 8. CEREMONIAŁ SZKOLNY
§ 78 . Ceremoniał szkolny ....................................................................................................... 106
§ 79. Symbole szkoły ............................................................................................................... 106
Rozdział 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 80. Pieczęcie urzędowe ......................................................................................................... 108
§ 81. Dokumentacja i finanse szkoły ....................................................................................... 108
§ 82. Sposób nowelizacji statutu ............................................................................................... 109
4

Statut Szkoły Podstawowej im. Anieli hrabiny Potulickiej w Wojnowie

Rozdział 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Podstawy prawne działalności szkoły
1. Szkoła działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996);
2) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949);
3) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
1457);
4) ustawy z dnia 26 stycznia 1980 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
967);
5) innych aktów normatywnych dotyczących szkół.
§ 2. Podstawowe pojęcia
1. Ilekroć w dalszej części statutu jest mowa o:
1) szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Anieli hrabiny Potulickiej
w Wojnowie;
2) oddziale przedszkolnym – należy przez to rozumieć oddział przedszkolny 3–4–
latków, oddział przedszkolny 5–latków, oddział rocznego obowiązkowego
przygotowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Anieli hrabiny Potulickiej
w Wojnowie;
3) Dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Szkoły Podstawowej im. Anieli
hrabiny Potulickiej w Wojnowie;
4) Radzie Pedagogicznej – należy przez to rozumieć radę pedagogiczną Szkoły
Podstawowej im. Anieli hrabiny Potulickiej w Wojnowie;
5) Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć radę rodziców Szkoły Podstawowej im.
Anieli hrabiny Potulickiej w Wojnowie;
6) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016
roku;
7) statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej im. Anieli hrabiny
Potulickiej w Wojnowie;
8) uczniach – należy przez to rozumieć dzieci realizujące roczne przygotowanie
przedszkolne oraz uczniów szkoły podstawowej;
9) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby
(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
10) wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego opiece powierzono
jeden oddział w szkole;
11) nauczycielach – należy przez to rozumieć pracowników pedagogicznych Szkoły
Podstawowej im. Anieli hrabiny Potulickiej w Wojnowie,
12) organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć KujawskoPomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy;
13) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Sicienko z siedzibą
w Sicienku;
14) MEN – należy przez to rozumieć Ministra Edukacji Narodowej.
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§ 3. Informacje o szkole
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

Szkoła została powołana Uchwałą Nr XXV/229/17 Rady Gminy Sicienko z dnia
31.05.2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Anieli hr.
Potulickiej w Wojnowie w ośmioletnią Szkołę Podstawowa w Wojnowie.
Nazwa szkoły jest używana w pełnym brzmieniu: „Szkoła Podstawowa im. Anieli
hrabiny Potulickiej w Wojnowie”.
Na pieczęciach może być używany skrót nazwy: „Szkoła Podstawowa im. Anieli hr.
Potulickiej w Wojnowie”.
Szkoła Podstawowa im. Anieli hrabiny Potulickiej w Wojnowie ma swoją siedzibę pod
adresem: Wojnowo 1A, 86–014 Sicienko.
Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Sicienko z siedzibą w Sicienku.
Nadzór pedagogiczny pełni Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty w Bydgoszczy.
Obsługę finansowo – księgową prowadzi Urząd Gminy w Sicienku.
Obwód szkoły podstawowej stanowią miejscowości: Chmielewo, Mochełek, Mochle,
Nowaczkowo, Nowa Ruda, Osówiec, Piotrkówko, Smolary, Szczutki, Wojnowo.
(uchylony)
Szkoła jest szkołą publiczną w rozumieniu ustawy. W związku z tym:
1) zapewnia bezpłatne nauczanie 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 ramowy plan nauczania;
5) realizuje ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej zasady oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów.
(uchylony)
W strukturze szkoły funkcjonują oddziały przedszkolne.
Czas trwania obowiązkowego przygotowania przedszkolnego dzieci wynosi 1 rok.
Kształcenie w szkole podstawowej trwa osiem lat i jest podzielone na dwa etapy
edukacyjne:
1) I etap edukacyjny obejmuje klasy I – III szkoły podstawowej – edukacja
wczesnoszkolna;
2) II etap edukacyjny obejmuje klasy IV – VIII szkoły podstawowej.

Rozdział 2.

CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 4. Cele i zadania szkoły
1.

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz w przepisach wykonawczych
wydanych na jej podstawie.

2.

Szkoła prowadzi działalność edukacyjną określoną przez:
1) szkolny zestaw programów nauczania;
2) program wychowawczo-profilaktyczny, obejmujący treści i działania wychowawcze
skierowane do uczniów oraz treści i działania o charakterze profilaktycznym
dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu
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o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w społeczności
szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
3.

Celem pracy szkoły jest zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego
pełnego rozwoju, przygotowanie do wypełniania obowiązków rodzinnych
i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości
i wolności.

4.

Zadania szkoły obejmują działalność edukacyjną, pomoc psychologiczno-pedagogiczną,
działalność wychowawczo-profilaktyczną oraz opiekuńczą, a w szczególności:
1) wyposażenie uczniów w wiedzę, umiejętności i kompetencje umożliwiające
ukończenie szkoły i kontynuację nauki;
2) wspomaganie wychowawczej roli rodziny;
3) wychowanie zapewniające każdemu uczniowi możliwości integralnego rozwoju
biologicznego, poznawczego, emocjonalnego, społecznego i moralnego, wzmacniane
przez działania z zakresu profilaktyki;
4) wychowanie do wartości i ukierunkowanie ku takim wartościom, jak: ofiarność,
współpraca, solidarność, altruizm, patriotyzm i szacunek dla tradycji;
5) zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia przez dostosowanie
metod, treści i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych;
6) zapewnienie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form
pracy dydaktycznej;
7) zapewnienie opieki odpowiedniej do wieku i osiągniętego rozwoju;
8) objęcie opieką dzieci i młodzież niepełnosprawną, niedostosowaną społecznie
i zagrożoną niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami
rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami;
9) opieka nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania
zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć
rewalidacyjnych;
10) opieka nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania
indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym
czasie;
11) zapewnienie opieki uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej
i życiowej;
12) kształtowanie postaw prospołecznych uczniów, w tym poprzez możliwość udziału
w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu
w życiu społecznym;
13) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy i umiejętności niezbędnych do
aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej;
14) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki
w szkole;
15) upowszechnianie wiedzy o zasadach zrównoważonego rozwoju oraz kształtowanie
postaw sprzyjających jego wdrażaniu w skali lokalnej, krajowej i globalnej;
16) kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności;
17) przygotowywanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia przez
realizację Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego;
18) kształtowanie umiejętności sprawnego posługiwania się technologiami
informacyjno-komunikacyjnymi;
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19) rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów poprzez organizowanie zajęć
pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz kształtowanie aktywności społecznej
i umiejętności spędzania czasu wolnego;
20) upowszechnianie wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw
wobec zagrożeń, w tym związanych z korzystaniem z technologii informacyjnokomunikacyjnych i sytuacji nadzwyczajnych;
21) kształtowanie potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność
fizyczną, wyrabianie czujności wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego,
psychicznego i duchowego;
22) prowadzenie działalności profilaktycznej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych
uzależnieniem.
5.

W realizacji wymienionych zadań szkoła - respektując chrześcijański system wartości –
za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki oraz kieruje się zasadami zawartymi
w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej
Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich
i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka.

6.

Cele i zadania szkoła realizuje z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju
i potrzeb uczniów, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia w czasie
zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

§ 5. Sposób wykonywania zadań dydaktycznych szkoły
1.

Głównym zadaniem dydaktycznym szkoły jest pełna realizacja celów zawartych
w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

2.

W zakresie kształcenia szkoła wprowadza uczniów w świat wiedzy, przygotowuje do
wykonywania obowiązków oraz wdraża do samorozwoju, a w szczególności umożliwia:
1) naukę sprawnego komunikowania się w języku polskim i w językach obcych;
2) wykorzystywanie narzędzi matematyki w życiu codziennym i kształcenie myślenia
matematycznego;
3) poszukiwanie, porządkowanie, krytyczną analizę i wykorzystywanie informacji
z różnych źródeł;
4) programowanie oraz kreatywne rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem
metod i narzędzi informatyki;
5) rozwiązywanie problemów, również z wykorzystaniem technik mediacyjnych;
6) aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły, środowiska lokalnego oraz kraju;
7) rozwijanie krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania
i wnioskowania;
8) rozwijanie
kompetencji,
takich
jak:
kreatywność,
innowacyjność
i przedsiębiorczość służących aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym;
9) rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej i indywidualnych zdolności
twórczych;
10) rozbudzanie ciekawości poznawczej i motywacji do nauki oraz do świadomego
samokształcenia.

3.

Szkoła umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności oraz wspomaga uczniów w procesie
dydaktycznym w szczególności poprzez:
8
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1) pełną realizację podstawy programowej;
2) zindywidualizowaną organizację procesu edukacyjnego: warunków technicznych,
metod i środków dydaktycznych, kształtowania relacji społecznych i współpracy
ze środowiskiem rodzinnym dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
3) dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości uczniów;
4) wspieranie nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse
edukacyjne uczniów;
5) inspirowanie uczniów do samodzielnej, twórczej pracy;
6) organizowanie nauczania indywidualnego;
7) realizację indywidualnych programów nauczania i indywidualnego toku nauki
przez uczniów szczególnie uzdolnionych;
8) stosowanie specjalnych form pracy dydaktycznej;
9) stosowanie
metod
aktywizujących
oraz
technologii
informacyjnokomunikacyjnych;
10) promowanie czytelnictwa;
11) stosowanie
innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych
i metodycznych;
12) wspomaganie nauczania języka polskiego i w języku polskim dzieci pracowników
migrujących;
13) indywidualne i grupowe działania uczniów oraz realizację projektów edukacyjnych.
4.

Szkoła umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez:
1) realizację programów i projektów edukacyjnych;
2) organizację zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w ramach środków finansowych
szkoły i projektów dotowanych z pomocy rządowej i pozarządowej;
3) udział w konkursach, olimpiadach, zawodach, turniejach;
4) turystykę i krajoznawstwo;
5) udział w przygotowywaniu uroczystości i imprez szkolnych i pozaszkolnych;
6) aktywność społeczną, w tym wolontariat.

§ 6. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej
1.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu
i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego
funkcjonowanie w szkole.

2.

Celem pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest wspieranie potencjału rozwojowego
ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły
oraz w środowisku społecznym.

3.

Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną wynika w szczególności
z:
1) niepełnosprawności;
2) niedostosowania społecznego;
3) zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
4) zaburzeń zachowania lub emocji;
5) szczególnych uzdolnień;
6) specyficznych trudności w uczeniu się;
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deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
choroby przewlekłej;
sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
niepowodzeń edukacyjnych;
zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny,
sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
12) trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą
środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za
granicą.
7)
8)
9)
10)
11)

4.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom i nauczycielom
polega na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych.

5.

Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne
i nieodpłatne.

6.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje Dyrektor szkoły.

7.

Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele,
wychowawcy oraz specjaliści: psycholog, pedagog, logopeda, doradca zawodowy
i terapeuci pedagogiczni.

8.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
1) rodzicami uczniów;
2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;
3) placówkami doskonalenia nauczycieli;
4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;
5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz
rodziny, dzieci i młodzieży.

9.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy:
1) ucznia;
2) rodziców ucznia;
3) dyrektora szkoły;
4) nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem;
5) poradni psychologiczno-pedagogicznej;
6) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania;
7) pomocy nauczyciela;
8) pracownika socjalnego;
9) asystenta rodziny;
10) kuratora sądowego;
11) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz
rodziny, dzieci i młodzieży.

10. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy
z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:
1) klas terapeutycznych;
2) zajęć rozwijających uzdolnienia;
3) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;
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4) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
5)
zajęć
specjalistycznych:
korekcyjno-kompensacyjnych,
logopedycznych,
rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze
terapeutycznym;
6) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
7) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;
8) porad i konsultacji;
9) warsztatów.
11. Liczebność uczniów, korzystających z form pomocy psychologiczno – pedagogicznej
może wynosić:
1) w klasach terapeutycznych – do 15 uczniów;
2) na zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych i rozwijających uzdolnienia – do 8
uczniów;
3) na zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych – do 5 uczniów;
4) na zajęciach logopedycznych – do 4 uczniów;;
5) na zajęciach rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych
zajęciach o charakterze terapeutycznym – grupa do 10 uczestników.
12. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
13. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami
i odchyleniami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
14. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z deficytami kompetencji
i zaburzeniami sprawności językowych.
15. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne organizuje się dla uczniów
przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym.
16. Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z zaburzeniami
i odchyleniami rozwojowymi mających problemy w funkcjonowaniu oraz z aktywnym
i pełnym uczestnictwem w życiu przedszkola lub szkoły.
17. Zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania
przedszkolnego oraz zindywidualizowana ścieżka kształcenia są organizowane dla
uczniów, którzy mogą uczęszczać do przedszkola lub szkoły, ale ze względu na trudności
w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować
wszystkich zajęć wspólnie z oddziałem i wymagają dostosowania organizacji i procesu
nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych.
18. Zindywidualizowana ścieżka obejmuje wszystkie zajęcia edukacyjne, które są
realizowane:
1) wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym oraz
2) indywidualnie z uczniem.
19. Objęcie ucznia zindywidualizowaną ścieżką wymaga opinii publicznej poradni, z której
wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie.
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20. Uczeń objęty zindywidualizowaną ścieżką realizuje program z dostosowaniem metod
i form ich realizacji do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
możliwości psychofizycznych, w szczególności potrzeb wynikających ze stanu zdrowia.
21. Klasy terapeutyczne organizuje się dla uczniów wymagających dostosowania organizacji
i procesu nauczania oraz długotrwałej pomocy specjalistycznej z uwagi na trudności
w funkcjonowaniu w szkole lub oddziale, wynikające z zaburzeń rozwojowych lub ze
stanu zdrowia, posiadających opinię poradni, z której wynika potrzeba objęcia ucznia
pomocą w tej formie.
22. Nauka ucznia w klasie terapeutycznej trwa do czasu złagodzenia albo wyeliminowania
trudności w funkcjonowaniu ucznia w szkole lub oddziale, stanowiących powód objęcia
ucznia pomocą w tej formie.
23. Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się organizuje się dla uczniów w celu
podnoszenia efektywności uczenia się.
24. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności
w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z
podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego.
25. Zajęcia: rozwijające uzdolnienia, rozwijające umiejętności uczenia się, dydaktycznowyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą, przy wykorzystaniu
aktywizujących metod pracy, nauczyciele, wychowawcy i specjaliści posiadający
kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć.
26. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu uzupełniają działania szkoły
w zakresie doradztwa zawodowego. Zajęcia prowadzą nauczyciele, wychowawcy
i specjaliści, zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Doradztwa Zawodowego.
27. Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia prowadzą nauczyciele, wychowawcy
i specjaliści.
28. Nauczyciele, wychowawcy i specjaliści:
1) prowadzą obserwację pedagogiczną mającą na celu rozpoznanie u uczniów trudności
w uczeniu się, potencjału ucznia, jego zainteresowań i szczególnych uzdolnień;
2) wspomagają uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie bieżącej
pracy z uczniami;
3) wspierają nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych w dostosowaniu
sposobów i metod pracy do możliwości psychofizycznych ucznia;
4) oceniają efektywność udzielonej pomocy i formułują wnioski dotyczące dalszych
działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia.
29. W przypadku, gdy udzielona uczniowi pomoc nie przyniosła efektów, Dyrektor za zgodą
rodziców, występuje do publicznej poradni z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy
i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia.
30. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców
ucznia.
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§ 7. Działalność wychowawcza i profilaktyczna
1.

Szkoła, wspierając rodziców, prowadzi działalność wychowawczą zgodnie z programem
wychowawczo-profilaktycznym, a w szczególności:
1) kształtuje środowisko sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi, dobrej kondycji
i harmonii psychicznej uczniów oraz osiąganiu właściwego stosunku do świata;
2) kształtuje postawy otwartości w życiu społecznym, uczy dokonywania wyborów
i wypełniania ról społecznych, w tym poprzez samorządność i działania z zakresu
wolontariatu;
3) wskazuje konstruktywny i stabilny system wartości, w tym docenienie znaczenia
zdrowia oraz poczucia sensu istnienia;
4) kształtuje postawę szacunku dla środowiska naturalnego i upowszechnia wiedzę
o zasadach zrównoważonego rozwoju;
5) upowszechnia wiedzę i umiejętności niezbędne do aktywnego uczestnictwa
w kulturze i sztuce narodowej i światowej.

2.

Szkoła umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,
językowej i religijnej poprzez:
1) umacnianie autorytetu rodziny;
2) zapewnienie wolności sumienia i przekonań religijnych każdego ucznia;
3) dbałość o rozwój moralny i duchowy dziecka, zgodny z personalistyczną koncepcją
osoby;
4) organizowanie uroczystości z okazji świąt państwowych i kościelnych;
5) eksponowanie i poszanowanie symboli narodowych;
6) umożliwienie poznania regionu i jego kultury, wprowadzenie w życie kulturalne
wspólnoty lokalnej;
7) poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury
europejskiej;
8) wskazywanie uczniom godnych naśladowania autorytetów z historii i czasów
współczesnych;
9) podejmowanie działań związanych z miejscami ważnymi dla pamięci narodowej –
opieka nad miejscem pamięci w Osówcu, wycieczki edukacyjne;
10) uczenie pozytywnych zachowań w stosunkach międzyludzkich;
11) uwrażliwianie na potrzeby innych ludzi;
12) kultywowanie ceremoniału szkoły.

3.

Szkoła podejmuje działania wychowawczo-profilaktyczne obejmujące promocję zdrowia,
w tym zdrowia psychicznego, profilaktykę, interwencje kryzysowe, terapie, korektę
zachowań oraz przeciwdziałanie i redukcję agresji i przemocy.

4.

Szkoła prowadzi działalność profilaktyczną w zakresie zagrożeń uzależnieniami zgodnie
z programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły, a w szczególności:
1) diagnozuje zagrożenia związane z uzależnieniem;
2) współpracuje z rodzicami dzieci zagrożonych uzależnieniem;
3) informuje i przygotowuje nauczycieli i rodziców do przeciwdziałania narkomanii;
4) podejmuje działania profilaktyczne, których celem jest ograniczanie zachowań
ryzykownych;
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5) wspiera uczniów, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub
uwarunkowania biologiczne są narażeni na ryzyko zachowań ryzykownych;
6) wspiera uczniów, u których rozpoznano wczesne objawy używania środków
psychoaktywnych lub występowania innych zachowań ryzykownych;
7) podejmuje działania zmierzające do ograniczenia bądź wyeliminowania zachowań
negatywnych;
8) upowszechnia wśród uczniów wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtuje właściwe
postawy wobec zagrożeń, w tym związanych z korzystaniem z technologii
informacyjno-komunikacyjnych i sytuacji nadzwyczajnych.

5. Działania te realizowane są poprzez:
1) rozmowy z pedagogiem;
2) udział uczniów w akcjach, programach i przedsięwzięciach promujących zdrowy
styl życia;
3) udział uczniów w zajęciach profilaktycznych na temat uzależnień, przemocy,
demoralizacji, w tym organizowanych przy współudziale specjalistów z zewnątrz;
4) podejmowanie edukacji prawnej uczniów ukierunkowanej na uświadomienie
instrumentów prawnych możliwych do wykorzystania wobec uczniów zagrożonych
demoralizacją i popełniających czyny zabronione;
5) system procedur obowiązujących w szkole dotyczących sprawnego i szybkiego
podejmowania
działań
interwencyjnych,
udzielania
pomocy
osobom
pokrzywdzonym i sprawcom zdarzeń;
6) współpracę szkoły z instytucjami wspierającymi działania profilaktyczne;
7) wskazywanie możliwych form wsparcia oferowanych przez szkołę oraz
informowanie o możliwościach uzyskania pomocy w poradni psychologicznopedagogicznej i w innych instytucjach świadczących poradnictwo i specjalistyczną
pomoc uczniom i rodzicom.
6. Szkoła prowadzi profilaktykę prozdrowotną, promocję i ochronę zdrowia w szczególności
poprzez:
1) utrzymanie pomieszczeń szkolnych i otoczenia w czystości;
2) wietrzenie pomieszczeń podczas przerw międzylekcyjnych;
3) przestrzeganie zasad higieny pracy ucznia i nauczyciela;
4) wdrażanie uczniów do dbałości o czystość otoczenia i higienę osobistą;
5) promowanie aktywności fizycznej;
6) udział w akcjach i programach promujących zdrowie, higienę i zdrowe odżywianie;
7) realizację programu prozdrowotnego;
8) opiekę pielęgniarską.
§ 8. Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych
1. Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych szkoły uwzględnia wiek uczniów,
potrzeby środowiskowe oraz obowiązujące ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny.
2. Szkoła zapewnia uczniom opiekę poprzez:
1) stały plan zajęć opracowany zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
2) opiekę nauczycieli w czasie zajęć i przerw;
3) opiekę w świetlicy szkolnej;
4) organizowanie zajęć pozalekcyjnych;
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organizowanie zajęć opiekuńczych w dni wolne od zajęć lekcyjnych;
możliwość korzystania ze stołówki szkolnej;
opiekę pielęgniarki szkolnej;
możliwość korzystania z szafek szkolnych;
dostęp do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów
ćwiczeniowych;
10) wdrażanie rozwiązań organizacyjnych i technicznych zapewniających
bezpieczeństwo.
5)
6)
7)
8)
9)

3. Szkoła zapewnia uczniom niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie i zagrożonym
niedostosowaniem społecznym kształcenie, wychowanie i opiekę w integracji z uczniami
pełnosprawnymi w szkole oraz stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
a w szczególności:
1) możliwość pobierania nauki zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi
i edukacyjnymi oraz predyspozycjami i zaleceniami zawartymi w orzeczeniu
o potrzebie kształcenia specjalnego;
2) realizowanie zindywidualizowanego procesu kształcenia i programów nauczania;
3) dostosowania metod, form pracy, organizacji warunków w oddziale i innych
pomieszczeniach szkolnych;
4) realizowanie wybranych zajęć indywidualnie lub w grupie do 5 uczniów, zgodnie
z IPET;
5) realizowanie zajęć specjalistycznych, rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych
i socjoterapeutycznych zgodnie z potrzebami ucznia oraz zajęć z doradztwa
zawodowego w klasie VII i VIII i zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia
i zawodu realizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
6) udzielanie dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy psychologicznej i pedagogicznej,
pedagoga, logopedy, a w miarę potrzeb innych specjalistów;
7) integrację uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z uczniami
pełnosprawnymi;
8) przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym;
9) możliwość przedłużenia nauki na każdym etapie edukacyjnym;
10) możliwość wydłużenia kształcenia do 20. roku życia.
4. Szkoła zapewnia dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi poprzez:
1) dostosowanie otoczenia, w tym: sprzętów, wyposażenia sal i innych pomieszczeń,
środków dydaktycznych, podręczników i materiałów edukacyjnych, oświetlenia,
rozkładu zajęć, likwidację barier architektonicznych;
2) dostosowanie metod, form i organizacji pracy z uczniem na lekcjach i zajęciach
dodatkowych;
3) dostosowanie sposobu sprawdzania i oceniania wiedzy, w tym metod i form
sprawdzania oraz kryteriów oceniania.
5. Szkoła zapewnia dostosowanie w zakresie realizacji podstawy programowej poprzez:
1) dostosowanie treści poprzez różne ujęcie materiału;
2) uwzględnianie zainteresowań, wcześniejszych doświadczeń i motywacji ucznia;
3) dostosowanie poziomu trudności zadań do dotychczasowych osiągnięć ucznia;
4) dostęp do informacji różnymi kanałami (zmysły, symbolika, konkret);
5) odpowiednią strukturę i uporządkowanie materiału;
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6) uwzględnianie tempa, stylu uczenia się i preferowane przez ucznia formy pracy oraz
reakcji ucznia na zadanie;
7) dostosowanie intensywności i zakresu wsparcia nauczyciela.
6. Uczniom, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do
szkoły, szkoła zapewnia nauczanie indywidualne, zgodnie z zaleceniami poradni
zawartymi w orzeczeniu i na czas określony w orzeczeniu o potrzebie nauczania
indywidualnego:
1) zajęcia nauczania indywidualnego prowadzi się zgodnie z zleceniami w miejscu
pobytu ucznia, w szczególności w domu rodzinnym;
2) zajęcia nauczania indywidualnego mogą być organizowane w szkole w
odpowiednich pomieszczeniach i gabinetach, zgodnie ze wskazaniami w orzeczeniu;
3) tygodniowy wymiar godzin zajęć nauczania indywidualnego dla ucznia określany
jest w porozumieniu z organem prowadzącym i wynosi:
a) 6-8 godzin w klasach 1-3,
b) 8-10 godzin w klasach 4-6,
c) 10-12 godzin w klasach 7-8,
4) Dyrektor szkoły, na wniosek nauczyciela, po zasięgnięciu opinii rodziców, może
zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania, stosownie do
psychofizycznych możliwości ucznia i warunków w miejscu prowadzenia nauczania
indywidualnego.
7. W celu zapewnienia pełnego osobowego rozwoju ucznia, integracji ze środowiskiem
szkolnym oraz ułatwienia powrotu ucznia do szkoły, nauczyciele prowadzący zajęcia
indywidualne obserwują funkcjonowanie ucznia w zakresie możliwości jego
uczestniczenia w życiu szkolnym.
8. Dyrektor, uwzględniając wnioski z obserwacji nauczycieli realizujących zajęcia
indywidualne z uczniem i w uzgodnieniu z rodzicami, podejmuje działania umożliwiające
uczniowi w szczególności:
1) kontakt z uczniami w szkole;
2) uczestnictwo w różnych formach życia szkoły;
3) udział w uroczystościach i imprezach;
4) udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia;
5) udział w wybranych zajęciach edukacyjnych z klasą;
6) udział w zajęciach rewalidacyjnych;
7) udział w zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego;
8) udział w różnych formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
9. Uczniom, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebne są szczególne
formy opieki, w tym stała bądź doraźna pomoc materialna szkoła umożliwia:
1) korzystanie z obiadów płatnych i bezpłatnych dotowanych przez GOPS i inne
organizacje społeczne i charytatywne;
2) pomoc finansową i rzeczową o charakterze socjalnym i motywacyjnym ze strony
organu prowadzącego, budżetu państwa i innych organizacji;
3) możliwość korzystania z wyprawek szkolnych.
10. Uczennicy będącej w ciąży szkoła udziela wszelkiej niezbędnej pomocy do ukończenia
przez nią edukacji, w miarę możliwości bez opóźnień (ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o
planowaniu rodziny... Dz.U. 1993 Nr 17 poz. 78):
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1) nieobecność uczennicy na wszelkich zajęciach szkolnych, związana z jej sytuacją
spowodowaną ciążą, porodem lub połogiem należy uznać za nieobecność
usprawiedliwioną, która umożliwi wyznaczenie egzaminów w terminach dogodnych
dla uczennicy, ustalonych w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy po upływie
terminów obowiązkowych;
2) poza zaświadczeniem lekarskim od uczennicy w ciąży nie mogą być wymagane inne
zaświadczenia;
3) w ramach pomocy szkoła umożliwia indywidualny tok nauczania oraz pomoc
psychologiczno-pedagogiczną.

§ 9. Zapewnienie bezpieczeństwa
1. Szkoła zapewnia bezpieczeństwo uczniom w czasie zajęć lekcyjnych, przerw, zajęć
pozalekcyjnych, opiekuńczo-wychowawczych i wycieczek szkolnych z uwzględnieniem
obowiązujących w szkole przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. Szczegółowe procedury dotyczące bezpieczeństwa określa Dyrektor szkoły.
3. Szkoła w szczególności:
1) zapewnia opiekę nauczyciela prowadzącego zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, w tym
nauczyciela wyznaczonego na zastępstwo;
2) zapewnia opiekę wychowawcy klasowego, wyznaczonego dla każdego oddziału;
3) zapewnia opiekę ciągłą dzieciom realizującym roczne przygotowanie przedszkolne
z chwilą przejęcia wychowanka, do czasu przekazania wychowanka rodzicom lub
innym upoważnionym przez nich na piśmie osobom;
4) zapewnia opiekę uczniom korzystającym ze świetlicy zgodnie z regulaminem
świetlicy;
5) zapewnia opiekę uczniom podczas pobytu w szkole zgodnie z tygodniowym planem
zajęć;
6) zapewnia opiekę nauczyciela dyżurującego podczas przerw, zgodnie z
harmonogramem i zakresem obowiązków ustalonym przez Dyrektora w regulaminie
dyżurów;
7) organizuje dyżury uczniowskie w czasie przerw według harmonogramu
opracowanego przez Samorząd Uczniowski;
8) zapewnienia indywidualną opiekę nad uczniami ze strony pielęgniarki szkolnej,
zapewnia opiekę podczas zajęć w terenie i wycieczek szkolnych zgodnie z
obowiązującą „Procedurą organizowania wycieczek” wprowadzoną zarządzeniem
przez Dyrektora szkoły;
9) przeprowadza próbne ewakuacje;
10) zwiększa poziom bezpieczeństwa uczniów poprzez zainstalowany system
monitoringu w budynku i wokół niego;
11) zwiększa poziom bezpieczeństwa poprzez zainstalowany komputerowy program
chroniący uczniów przed niepożądanymi treściami w Internecie;
12) zapewnia pomoc koordynatora do spraw bezpieczeństwa;
13) za zgodą rodziców może ubezpieczać uczniów od następstw nieszczęśliwych
wypadków;
14) zgodnie z przepisami – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r.
w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska
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Karta” – ma obowiązek założenia „Niebieskiej Karty” dla ucznia dotkniętego
przemocą w rodzinie.
4. Obowiązki związane z zapewnieniem uczniom opieki i bezpieczeństwa obejmują
w szczególności:
1) reagowanie na przypadki zachowań niebezpiecznych i agresywnych zgodnie
z procedurami wprowadzonymi zarządzeniem Dyrektora;
2) powiadomienie Dyrektora o wszelkich zauważonych uszkodzeniach sprzętu
i urządzeń, które mogą stanowić zagrożenie bezpieczeństwa dla użytkowników;
3) w razie zaistnienia wypadku na terenie szkoły lub podczas zajęć organizowanych
poza jej terenem, natychmiastowe zawiadamianie o nim Dyrektora szkoły przez
pracowników lub uczniów, którzy byli jego świadkami – zgodnie z procedurą;
4) zapewnienie przez Dyrektora natychmiastowej pomocy lekarskiej i opieki uczniowi,
który uległ wypadkowi – zgodnie z procedurą;
5) zapewnienie pomocy i opieki uczniowi oraz zawiadomienie rodziców ucznia,
którego stan zdrowia uległ pogorszeniu – zgodnie z procedurą;
6) zapoznanie uczniów z zasadami i metodami pracy zapewniającymi bezpieczeństwo
i higienę przy wykonywaniu czynności tego wymagających;
7) zapoznanie uczniów z regulaminami pracowni i sal oraz instrukcjami obsługi
urządzeń wywieszonymi w widocznym miejscu;
8) przestrzeganie przez uczniów zakazu przebywania w salach lekcyjnych bez opieki;
9) przestrzeganie przez uczniów zakazu samowolnego opuszczania terenu szkoły;
10) przestrzeganie przez uczniów zmiany obuwia.
5. Dyrektor organizuje dla pracowników szkoły szkolenia w zakresie bhp i w zakresie
udzielania pierwszej pomocy, zapoznając na bieżąco z nowymi przepisami, instrukcjami
i wytycznymi w tym zakresie.
6. Budynek szkoły, pomieszczenia i przylegające tereny oraz urządzenia i wyposażenie
odpowiadają ogólnym zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy i znajdują się w
sprawności technicznej.
7. Budynek szkoły posiada zgodne z przepisami wyposażenie i sprzęt przeciwpożarowy.
8. Miejsca pracy oraz pomieszczenia, do których nie mają wstępu osoby nieuprawnione,
odpowiednio się oznacza i zabezpiecza przed swobodnym do nich dostępem.
9. W przypadku niemożności zapewnienia w salach odpowiednich warunków termicznych
lub wystąpienia na danym terenie klęsk żywiołowych, epidemii lub innych zdarzeń
zagrażających zdrowiu uczniów Dyrektor zawiesza czasowo zajęcia szkolne,
powiadamiając organ prowadzący.
10. Zasady wykorzystania zapisów monitoringu:
1) zastosowanie monitoringu zapewnia bezpieczeństwo i ochronę mienia uczniów oraz
pracowników szkoły i innych osób przebywających na terenie szkoły,
1a) o stosowaniu monitoringu na terenie szkole informują odpowiednie oznaczenia przy
wejściu do budynku,
1b) monitoringowi (rejestracji obrazu) podlegają niżej wymienione obszary:
a) tereny szkolne wokół budynków szkoły,
b) korytarze szkolne i klatki schodowe,
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c) wejścia do szkoły,
d) szatnie służące do zdjęcia odzieży wierzchniej,
e) pomieszczenie z szafkami uczniowskimi,
1c) w celu uszanowania prawa (m.in. do prywatności i godności) monitoring szkolny
nie obejmuje pozostałych pomieszczeń szkoły,
2) niewłaściwe zachowania uczniów, agresja fizyczna, akty chuligaństwa, niszczenie
mienia szkolnego, kradzieże, wizyty osób postronnych, itp. są kontrolowane,
dokumentowane i w razie konieczności odtwarzane;
3) zapis w systemie monitoringu może być wykorzystany do udowodnienia
niewłaściwego zachowania i ponoszenia konsekwencji przewidzianych w statucie
szkoły;
4) w sytuacji pobicia, stosowania przemocy, kradzieży, uszkodzenia szkolnego mienia
itp. zapis w systemie monitoringu zostanie wykorzystany do podjęcia odpowiednich
działań przez: dyrekcję szkoły, wychowawców i nauczycieli, funkcjonariuszy policji
oraz rodziców uczniów;
5) system monitoringu może być wykorzystany wyłącznie w celu:
a) wyjaśnienia sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów,
b) ustalenia sprawców zniszczenia lub uszkodzenia mienia szkoły,
c) udowodnienia nieregulaminowych zachowań ucznia;
6) treści z zapisu monitoringu powinny być przedstawione osobom będącym stronami
sporu, konfliktu, wobec których zachodzą podejrzenia;
7) treści z zapisu monitoringu nie mogą być udostępniane osobom trzecim,
8) nagrania obrazu zawierające dane osobowe uczniów, pracowników i innych osób,
których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, szkoła przetwarza wyłącznie
do celów, dla których zostały zebrane,
9) nagrania monitoringu szkoła przechowuje przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od
dnia nagrania, chyba że zapis monitoringu obejmuje zdarzenie, w związku z którym
może zostać wszczęte postępowanie – wówczas dane będą przechowywane do czasu
prawomocnego zakończenia postępowania.
11. W szkole obowiązuje polityka RODO. Szczegółowe informacje dotyczące rodzaju,
zakresu i celu pobieranych, wykorzystywanych i przetwarzanych danych osobowych
oraz przysługujących praw zamieszcza się na stronie internetowej szkoły.

§ 10. Organizacja i formy współdziałania z rodzicami
1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w zakresie nauczania, wychowania,
profilaktyki i opieki.
2. Współdziałanie nauczycieli i rodziców ma prowadzić do stworzenia możliwie najlepszych
warunków wszechstronnego rozwoju dziecka.
3. Współpraca jest prowadzona na zasadzie wzajemnego szacunku i rozumienia racji obu
stron, co oznacza, że:
1) szkoła wspomaga rodziców w wychowaniu, nie naruszając wyznawanych przez nich
wartości;
2) rodzice współtworzą, znają i akceptują szkolny system wychowawczy.
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4. Nauczyciele i rodzice wymieniają się informacjami o potrzebach oraz intelektualnych
i fizycznych możliwościach dziecka.
5. Dyrektor szkoły na początku roku szkolnego podaje do publicznej wiadomości (na stronie
internetowej szkoły) harmonogram spotkań z rodzicami w danym roku szkolnym.
6. Wychowawcy klas, wszyscy nauczyciele i specjaliści współdziałają z rodzicami w zakresie
rozwiązywania problemów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych uczniów,
wskazują możliwe formy wsparcia oferowane przez szkołę oraz informują
o możliwościach uzyskania pomocy w poradni psychologiczno-pedagogicznej lub
w innych instytucjach świadczących poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom
i rodzicom.
7. Sposoby komunikowania się z rodzicami:
1) zebrania z rodzicami;
2) informacje w dzienniku elektronicznym;
3) rozmowa telefoniczna (w sytuacji pilnej lub w przypadku losowym);
4) notatka w zeszycie korespondencji;
5) wiadomość na stronie internetowej szkoły;
6) list wysłany za pośrednictwem sekretariatu szkoły;
7) zawiadomienie na tablicy informacyjnej w szkole.
8. Formy współpracy z rodzicami:
1) cykliczne spotkania informacyjne z rodzicami w formie zebrań poszczególnych
oddziałów oraz dni otwartych, zgodnie z harmonogramem podanym na stronie
internetowej szkoły;
2) zebrania rodziców mogą być zwoływane w innym terminie przez wychowawcę oraz
na życzenie rady oddziałowej lub 1/3 wszystkich rodziców danej klasy;
3) indywidualne spotkania rodziców z nauczycielami, dyrektorem i pedagogiem
szkolnym i innymi specjalistami – w ustalonym wspólnie terminie;
4) zebrania zespołów pomocy psychologiczno-pedagogicznej – dwa razy w roku;
5) udział w uroczystościach szkolnych i klasowych;
6) udział w wyjazdach na wycieczki.
9. Formy współdziałania nauczycieli i rodziców uwzględniają prawo rodziców do:
1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych
w danym oddziale i zespole;
2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów oraz przeprowadzania egzaminów;
3) uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji zwrotnej na temat dziecka, jego
zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce oraz sposobów wyeliminowania
braków;
4) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia
swoich dzieci;
5) uzyskiwania wiedzy na temat metod skutecznego uczenia się, psychologii
rozwojowej dzieci i młodzieży, wychowania i profilaktyki;
6) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na
temat szkoły;
7) działalności w strukturach Rady Rodziców w zakresie określonym przez regulamin
Rady Rodziców;
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8) dyskrecji we wszelkich sprawach dotyczących ich dziecka.
10. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:
1) przestrzegania realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci;
2) zapewnienia dziecku warunków do przygotowania się do zajęć szkolnych,
zaopatrzenia dziecka w niezbędne materiały, pomoce i inne;
3) zapewnienia dziecku realizującemu obowiązek szkolny poza szkołą właściwych
warunków nauki, zgodnie z odrębnymi przepisami;
4) zainteresowania osiągnięciami dziecka, systematycznego kontaktu ze szkołą
i współpracy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych dziecka;
5) czynnego uczestnictwa w różnych formach pedagogizacji rodziców;
6) pomocy finansowej i rzeczowej na rzecz szkoły (wg ustaleń Rady Rodziców) oraz
pomocy w organizacji i przeprowadzaniu imprez klasowych, szkolnych
i pozaszkolnych;
7) ścisłej współpracy z wychowawcą klasy w realizacji zadań wynikających z programu
wychowawczo – profilaktycznego;
8) ponoszenia odpowiedzialności za wychowanie i prawidłową postawę dzieci
w stosunku do innych osób;
9) wdrażania dziecka do przestrzegania i zachowywania zasad bezpieczeństwa
własnego i innych;
10) wdrażania dziecka do kulturalnego zachowania w szkole i poza nią oraz
poszanowania mienia szkolnego i prywatnego;
11) ponoszenia konsekwencji finansowych w przypadku umyślnego zniszczenia
mienia szkolnego przez dziecko;
12) przekazywania rzetelnych informacji o stanie zdrowia dziecka, jeśli niewiedza
wychowawcy lub nauczyciela na ten temat stwarzałaby dla dziecka zagrożenie
bezpieczeństwa zdrowia lub życia;
13) wszechstronnego rozwijania zainteresowań swojego dziecka, dbania o jego
zdrowie fizyczne i psychiczne, promowania zdrowego stylu życia;
14) pisemnego usprawiedliwienia nieobecności dziecka, na którą wyrazili zgodę, w
ciągu 7 dni od jej zakończenia, poprzez przekazanie wychowawcy dokumentu
uzasadniającego nieobecność lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego,
zawierając w prośbie o usprawiedliwienie: daty nieobecności oraz jej przyczynę,
15) korzystania z dziennika elektronicznego: analizowania ocen i frekwencji dziecka,
odbierania wiadomości od dyrekcji szkoły, wychowawcy klasy i pozostałych
nauczycieli lub pracowników szkoły.
Rozdział III ORGANY SZKOŁY
§ 11. Organami szkoły są:
1.
2.
3.
4.

Dyrektor Szkoły.
Rada Pedagogiczna.
Samorząd Uczniowski.
Rada Rodziców.
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§ 12. Dyrektor szkoły
1. Szkołą kieruje nauczyciel, któremu organ prowadzący powierzył stanowisko Dyrektora.
Zasady powierzania stanowiska dyrektora określają przepisy ustawy.
2. Do zadań Dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy,
a w szczególności:
1) kierowanie działalnością szkoły oraz tworzenie warunków do realizacji statutowych
funkcji szkoły;
2) podejmowanie decyzji związanych z realizacją obowiązku szkolnego oraz jego
kontrola i prowadzenie ewidencji;
3) reprezentowanie szkoły na zewnątrz;
4) kształtowanie twórczej atmosfery pracy, właściwych warunków pracy i stosunków
pracowniczych;
5) współdziałanie z organem prowadzącym, realizowanie jego zaleceń i wniosków
w zakresie i na zasadach określonych w ustawie;
6) przedkładanie do zatwierdzenia Radzie Pedagogicznej projektów planów pracy
szkoły, kierowanie ich realizacją oraz składanie okresowych sprawozdań
z realizacji, a Radzie Rodziców udzielanie informacji o działalności dydaktyczno –
wychowawczej;
7) przedkładanie do zatwierdzenia Radzie Pedagogicznej wyników klasyfikacji
i promocji uczniów;
8) realizowanie planu finansowego szkoły;
9) ustalanie, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, organizacji pracy szkoły,
zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
10) przydzielanie nauczycielom, po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, prac
i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych;
11) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji
stanowiących;
12) wstrzymywanie wykonania uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami
prawa;
13) sprawowanie nadzoru pedagogicznego;
14) planowanie, organizowanie i przeprowadzanie mierzenia jakości pracy szkoły;
15) egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i nauczycieli ustaleń statutu szkoły
i obowiązujących w placówce regulaminów;
16) współpraca z Samorządem Uczniowskim, Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną;
17) zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;
18) sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno–gospodarczą;
19) określenie zakresu odpowiedzialności materialnej pracowników, zgodnie
z przepisami Kodeksu Pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków;
20) realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczycieli i awansem zawodowym;
21) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,
w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz
pozostałych pracowników szkoły;
22) przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym
pracownikom szkoły;
23) decydowanie w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych
pracowników szkoły oraz załatwianie ich spraw osobowych;
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24) współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w szkole,
w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami;
25) administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie
z ustalonym regulaminem;
26) tworzenie warunków do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych
organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym
jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności
dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły;
27) organizowanie – w porozumieniu z organem prowadzącym – wczesnego
wspomagania rozwoju dziecka;
28) załatwianie spraw powierzonych przez organ nadzorujący szkołę w trybie
określonym przepisami;
29) wykonywanie
obowiązków
przewodniczącego
szkolnego
zespołu
egzaminacyjnego;
30) organizowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli i innych pracowników
szkoły;
31) dopuszczanie do użytku szkolnego zaproponowanych przez nauczycieli
i zaopiniowanych przez Radę Pedagogiczną programów nauczania;
32) określanie, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, szczegółowych warunków
realizacji projektów edukacyjnych;
33) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, zgodnie
z zaleceniami wynikającymi z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;
34) współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
35) ustalanie, na podstawie propozycji zespołów nauczycieli i po zasięgnięciu opinii
Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, zestawu podręczników lub materiałów
edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach danej klasy przez co
najmniej trzy lata oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku
szkolnym;
36) zapewnianie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów
edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych;
37) realizowanie zadań w zakresie zdrowego żywienia dzieci i młodzieży;
38) wzbogacanie form działalności dydaktycznej wychowawczo – opiekuńczej
i innowacyjnej szkoły;
39) wprowadzenie obowiązku noszenia przez uczniów jednolitego stroju szkolnego –
za zgodą Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej oraz po uzyskaniu opinii
Samorządu Uczniowskiego;
40) określenie sytuacji, w których przebywanie ucznia na terenie szkoły nie wymaga
noszenia jednolitego stroju szkolnego – w uzgodnieniu z Radą Rodziców i po
zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną;
41) współpraca z pielęgniarką szkolną sprawującą profilaktyczną opiekę zdrowotną nad
uczniami, w tym udostępnianie danych osobowych i numer PESEL uczniów, celem
właściwej realizacji tej opieki;
42) wykonywanie innych działań wynikających z przepisów szczegółowych.
3. Dyrektor występuje do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej
szkoły po wyczerpaniu, w stosunku do ucznia, wszystkich możliwych oddziaływań
wychowawczych, zastosowanych przez wychowawcę klasy, pedagoga i psychologa
szkolnego, dyrektora, instytucje współpracujące ze szkołą, poradnie specjalistyczne,
policję, kuratora, opiekuna rodziny i innych, zgodnie z zasadami określonymi w statucie
szkoły.
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4. Na podstawie opinii Rady Pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii Samorządu
Uczniowskiego, Dyrektor może, w drodze decyzji, skreślić pełnoletniego ucznia z listy
uczniów w przypadkach określonych w statucie szkoły.
5. W przypadku nieobecności Dyrektora zastępuje go Wicedyrektor.

§ 13. Rada Pedagogiczna
1.

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły, zobowiązanym do realizacji zadań
wynikających ze statutu szkoły, dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2.

Radę Pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej zebraniach wszyscy pracownicy
pedagogiczni szkoły, bez względu na wymiar czasu pracy.

3.

Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor szkoły.

4.

W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby
zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej,
w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji
harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie
i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

5.

Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania
spraw poruszanych na zebraniach, które mogłyby naruszyć dobro osobiste uczniów, ich
rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

6.

Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1) uchwalanie statutu szkoły i dokonywanie jego zmian;
2) zatwierdzanie regulaminów wewnątrzszkolnych;
3) zatwierdzanie planów pracy szkoły;
4) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
5) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych, po
zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców;
6) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;
7) przyznawanie uczniom nagród i wyróżnień oraz udzielanie kar;
8) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka nieobjętego obowiązkiem
szkolnym z listy uczniów – po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego;
9) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w tym
sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu
doskonalenia pracy szkoły;
10) wprowadzenie obowiązku noszenia przez uczniów jednolitego stroju szkolnego.

7.

Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy szkoły, w tym projekt arkusza organizacyjnego i tygodniowy
rozkład zajęć edukacyjnych;
2) projekt planu finansowego;
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3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych
wyróżnień;
4) propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć
w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych;
5) kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych w szkole;
6) pracę Dyrektora; w opracowaniu opinii nie bierze udziału Dyrektor;
7) zaproponowany przez nauczyciela program z zakresu kształcenia ogólnego przed
dopuszczeniem do użytku w szkole;
8) propozycje wskazujące formy realizacji dwóch obowiązkowych godzin
wychowania fizycznego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej;
9) wniosek o indywidualny program lub tok nauki;
10) wzór jednolitego stroju szkolnego;
11) określenie sytuacji w których przebywanie ucznia na terenie szkoły nie wymaga
noszenia jednolitego stroju szkolnego;
12) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania;
13) projekty wprowadzanych w szkole innowacji pedagogicznych.
8.

Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego
o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora szkoły lub innego stanowiska
kierowniczego. W takich przypadkach organ prowadzący jest zobowiązany
przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i w ciągu 14 dni powiadomić o jego wyniku
Radę Pedagogiczną.

9.

Rada obraduje na zebraniach plenarnych, które są organizowane z inicjatywy Dyrektora,
jak również na wniosek co najmniej 1/3 jej członków, na wniosek organu prowadzącego
oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Zebrania plenarne rady organizuje się
w czasie pozalekcyjnym.

10. Rada Pedagogiczna może pracować w ramach powołanych komisji – zespołów
problemowych.
11. Przewodniczący Rady Pedagogicznej przygotowuje i prowadzi zebrania oraz odpowiada
za zawiadomienie jej członków o terminie i porządku zebrania. O zebraniu zwyczajnym
Dyrektor zawiadamia z 7-dniowym wyprzedzeniem. O zebraniu nadzwyczajnym
zawiadamia się członków rady z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem.
12. Do obowiązków członka Rady Pedagogicznej należy:
1) przestrzeganie postanowień prawa szkolnego oraz zarządzeń Dyrektora;
2) realizowanie prawomocnych uchwał Rady Pedagogicznej także wtedy, kiedy
zgłosił do nich swoje zastrzeżenia;
3) składanie w czasie zebrań sprawozdań z wykonania przydzielonych zadań;
4) czynne uczestnictwo we wszystkich zebraniach, a w razie niemożliwości wzięcia
udziału – wcześniejsze zwolnienie się u przewodniczącego; nieusprawiedliwioną
nieobecność członka rady na jej zebraniu należy traktować jako nieobecność
w pracy ze wszystkimi tego konsekwencjami;
5) uczestnictwo w pracach komisji, do których został powołany;
6) systematyczne doskonalenie zawodowe w ramach samokształcenia;
7) współtworzenie atmosfery zgodnego współdziałania wszystkich członków rady,
atmosfery życzliwości i koleżeństwa;
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8) przestrzeganie tajemnicy obrad Rady Pedagogicznej.
13. Uchwały Rady Pedagogicznej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy jej członków. Przy równej liczbie głosów decyduje głos
przewodniczącego.
14. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.
O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ
prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący
nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami
prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu
sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
15. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Protokoły w terminie do 7 dni od
zebrania rady sporządzają członkowie rady w kolejności alfabetycznej. Protokół
podpisuje przewodniczący, protokolant i członkowie rady. Członkowie rady zobowiązani
są do zapoznania się z jego treścią i zgłoszenia ewentualnych poprawek
przewodniczącemu obrad. O wprowadzeniu zgłoszonych poprawek do protokołu
decyduje Rada Pedagogiczna większością głosów. Protokół podlega zatwierdzeniu na
następnym zebraniu w głosowaniu jawnym.
16. Protokoły sporządzane są w wersji elektronicznej. Zasady sporządzania określa
regulamin Rady Pedagogicznej.
17. Księgę protokołów należy udostępnić upoważnionym przedstawicielom organu
sprawującego nadzór pedagogiczny.
18. Kategorie spraw, w których Rada Pedagogiczna zobowiązana jest zasięgać opinii Rady
Rodziców:
1) wprowadzanie regulaminów wewnątrzszkolnych określających prawa i obowiązki
członków społeczności szkolnej;
2) ustalanie zasad oceniania wewnątrzszkolnego;
3) opiniowanie pracy nauczycieli i wychowawców klasowych;
4) określanie form i zasad nagradzania uczniów;
5) podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, po
uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności z Dyrektorem szkoły;
6) propozycje form realizacji dwóch obowiązkowych godzin wychowania fizycznego;
7) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
obowiązujących w poszczególnych oddziałach.
19. Kategorie spraw, w których Rada Pedagogiczna zobowiązana jest zasięgać opinii
Samorządu Uczniowskiego:
1) wprowadzanie regulaminów wewnątrzszkolnych określających prawa i obowiązki
członków społeczności szkolnej;
2) ustalanie oceniania wewnątrzszkolnego;
3) wprowadzenie obowiązku noszenia przez uczniów jednolitego stroju szkolnego;
4) rozszerzanie listy uprawnień i obowiązków uczniów.
20. Rada Pedagogiczna pracuje w oparciu o Regulamin Rady Pedagogicznej.
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§ 14. Samorząd Uczniowski
1.
2.
3.

4.

5.

W szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej Samorządem.
Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
Uczniowie poszczególnych klas wybierają spośród siebie czteroosobowe samorządy
klasowe składające się z: przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, skarbnika i
kronikarza.
Pracami samorządu kieruje Rada Samorządu, która jest wybierana spośród wszystkich
uczniów, w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Rada Samorządu jest
reprezentantem ogółu uczniów wobec pozostałych organów.
Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców oraz Dyrektorowi
wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji
podstawowych praw uczniów, takich jak:
1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami
i stawianymi wymaganiami;
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych
proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania
własnych zainteresowań;
4) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej;
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz
rozrywkowej i społecznej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami
organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem;
6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.

6.

Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem może podejmować działania z zakresu
wolontariatu.

7.

Cele i założenia działań w zakresie wolontariatu, to w szczególności:
1) rozwijanie wśród uczniów postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby innych;
2) zapoznawanie młodzieży z ideą wolontariatu;
3) przygotowywanie do podejmowania pracy wolontariackiej;
4) realizowanie działań pomocowych na rzecz niepełnosprawnych, chorych,
samotnych;
5) prowadzenie grup wsparcia dla wolontariuszy;
6) pomoc rówieśnikom szkolnym w trudnych sytuacjach;
7) wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży, w tym kulturalnych, sportowych itp.;
8) ukazywanie młodzieży obrazu współczesnego świata wraz z pojawiającymi się
w nim problemami takimi jak: wojny, głód, brak wody pitnej, niewola, handel
ludźmi, niewolnicza praca dzieci itp.;
9) promowanie życia bez uzależnień;
10) wyszukiwanie autorytetów i pomoc w rozwijaniu zainteresowań młodzieży.

8.

Samorząd może ze swego składu wyłonić radę wolontariatu, która: pełni funkcję
społecznego organu szkoły, wybiera i opiniuje oferty działań, diagnozuje potrzeby
społeczne w środowisku szkolnym i pozaszkolnym.
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W działaniach wolontariatu uczestniczyć mogą wszyscy chętni uczniowie, nauczyciele i
rodzice.
10. Samorząd Uczniowski opiniuje :
1) wprowadzanie regulaminów wewnątrzszkolnych określających prawa i obowiązki
członków społeczności szkolnej;
2) ustalenia dotyczące sposobu oceniania wewnątrzszkolnego;
3) rozszerzanie listy uprawnień i obowiązków uczniów;
4) ustalone przez Dyrektora dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznowychowawczych;
5) wprowadzenie obowiązku noszenia przez uczniów jednolitego stroju szkolnego;
6) skreślenie ucznia z listy uczniów.
9.

11. Opiekun Samorządu Uczniowskiego i wychowawcy oddziałów udzielają pomocy
organizacyjnej i merytorycznej samorządom, którymi się opiekują.
12. Dyrektor okresowo lub na wniosek Samorządu spotyka się z nim, wysłuchuje wniosków
i postulatów dotyczących życia społeczności uczniowskiej i udziela odpowiedzi na nie.
13. Samorząd, w porozumieniu z Dyrektorem, ma prawo do zaprogramowania zajęć w Dniu
Wiosny.
14. Przedstawiciel Samorządu uczestniczy w pracach komisji oceniających publiczne
prezentacje projektów edukacyjnych realizowanych przez uczniów.
15. Samorząd Uczniowski pracuje w oparciu o Regulamin Samorządu Uczniowskiego.
Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

§ 15. Rada Rodziców
1.

W szkole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów.

2.

W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałów, wybranych
w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

3.

W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

4.

Rada Oddziałowa jest organem doradczym wychowawcy oddziału klasy i współdecyduje
w szczególności o:
1) planie pracy wychowawcy oddziału;
2) wysokości dobrowolnych wpłat na fundusz Rady Rodziców;
3) sposobie wydatkowania zebranych pieniędzy;
4) organizacji wycieczek i imprez klasowych.

5.

Sprawy sporne między Radą Oddziałową a wychowawcą oddziału rozstrzyga Dyrektor.
Decyzja Dyrektora jest ostateczna.
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6.

Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów szkoły, organu
prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami
i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

7.

Do kompetencji Rady Rodziców należy w szczególności:
1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczoprofilaktycznego szkoły;
2) uchwalanie wprowadzenia obowiązku noszenia przez uczniów jednolitego stroju
szkolnego;
3) opiniowanie:
a) programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania
szkoły,
b) projektów innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
c) wzoru jednolitego stroju dla uczniów oraz określenie sytuacji, w których
przebywanie ucznia na terenie szkoły nie wymaga noszenia jednolitego stroju
szkolnego,
d) projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora szkoły,
e) realizacji dodatkowych zajęć edukacyjnych,
f) dodatkowych dni wolnych od nauki,
g) zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
obowiązujących w poszczególnych oddziałach,
h) innych spraw istotnych dla szkoły;
4) uczestnictwo w pracach komisji oceniających publiczne prezentacje projektów
edukacyjnych realizowanych przez uczniów.

8.

Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska
porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczoprofilaktycznego, program ten ustala Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem
sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora szkoły
obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu
z Radą Pedagogiczną.

9.

W celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Rodziców może gromadzić
fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady gromadzenia,
przechowywania i wydatkowania funduszy określa regulamin Rady Rodziców.

10. Rada Rodziców wybiera ze swego grona prezydium Rady Rodziców, które składa się
z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
11. Zebranie prezydium i Rady Rodziców zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy, na
żądanie rodziców lub na wniosek Dyrektora. W zebraniach Rady Rodziców może brać
udział Dyrektor lub wyznaczony przez niego nauczyciel oraz inne zaproszone osoby.
12. Kadencja Rady Rodziców i jej organów trwa 1 rok szkolny.
13. Uchwały Rady Rodziców i protokoły zebrań są zapisywane przez protokolanta. Protokół
podpisuje przewodniczący Rady Rodziców oraz protokolant.
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14. Jeśli uchwała Rady Rodziców lub jej inna decyzja jest sprzeczna z prawem lub interesem
szkoły, Dyrektor zawiesza jej wykonanie, o czym powiadamia Radę Rodziców.
15. Konflikty między Radą Rodziców a Dyrektorem rozstrzyga organ prowadzący.
16. Rada Rodziców pracuje w oparciu o Regulamin Rady Rodziców.

§ 16. Zasady współdziałania organów szkoły
1. Zapewnia się wymianę bieżących informacji pomiędzy organami szkoły o podejmowanych
i planowanych działaniach przez:
1) zarządzenia Dyrektora zamieszczane na stronie internetowej szkoły;
2) ogłoszenia wywieszane na tablicy ogłoszeń Samorządu;
3) informacje przekazywane na zebraniach: Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców,
Samorządu, pracowników administracji i obsługi z Dyrektorem, rodziców
z nauczycielami, wychowawcami klas i Dyrektorem;
4) apele szkolne;
5) stronę internetową szkoły;
6) dziennik elektroniczny;
7) pocztę elektroniczną;
8) radiowęzeł.
2.

W celu zapewnienia bieżącej wymiany informacji między organami szkoły
o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach, Dyrektor lub upoważnieni
przedstawiciele są zobowiązani uczestniczyć w spotkaniach Samorządu Uczniowskiego
lub Rady Rodziców i na bieżąco informować pozostałe organy.

3.

Wszystkie organy szkoły współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia, wychowania
i opieki dzieci i młodzieży oraz rozwiązywania wszystkich istotnych problemów szkoły.

4.

Wszystkie organy szkoły współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego
szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich
kompetencji.

5.

Koordynatorem współdziałania organów szkoły jest Dyrektor, który:
1) zapewnia każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania
decyzji w granicach swoich kompetencji;
2) umożliwia rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły;
3) zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami szkoły o planowanych
i podejmowanych działaniach i decyzjach;
4) organizuje spotkania przedstawicieli organów szkoły.

6.

Każdy organ szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być
sporządzone do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są Dyrektorowi
szkoły w celu ich powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi szkoły.

7.

Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do
realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie,
nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.
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8.

Organy szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli
innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.

9.

Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom szkoły poprzez swoje
reprezentacje: Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.

10. Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie
Dyrektorowi lub Radzie Pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej.
11. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków.
12. Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz szkoły, z zachowaniem drogi
służbowej i zasad określonych w statucie.

§ 17. Rozstrzyganie sporów między organami szkoły
1.

Wszystkie sytuacje konfliktowe zaistniałe na terenie szkoły, zgłaszane są na piśmie do
Dyrektora, który osobiście lub przez osoby przez siebie upoważnione rozpatruje je i
zajmuje ostateczne stanowisko.

2.

W przypadku zaistnienia sporów ustala się następujący tryb ich rozstrzygania:
1) W przypadku sporu pomiędzy organami szkoły lub wewnątrz nich:
a) prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji
należy do Dyrektora szkoły,
b) przed rozstrzygnięciem sporu Dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze
stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych
stanowisk,
c) Dyrektor szkoły podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów
– strony sporu,
d) o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem Dyrektor informuje na piśmie
zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze.
2) W przypadku sporu między organami szkoły, w którym stroną jest Dyrektor:
1) powoływany jest Zespół Mediacyjny. W skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi
po jednym przedstawicielu organów szkoły, z tym, że Dyrektor szkoły
wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole,
2) Zespół Mediacyjny w pierwszej kolejności prowadzi postępowanie
mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję
w drodze głosowania,
3) strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie Zespołu Mediacyjnego
jako rozwiązanie ostateczne,
4) każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego
szkołę.
3) W przypadku sporu między Radą Pedagogiczną a Dyrektorem spór rozstrzyga
organ prowadzący szkołę.
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4) Spory w relacjach: uczeń – uczeń, uczeń – nauczyciel, rodzic – nauczyciel
rozwiązuje wychowawca danej klasy przy współpracy pedagoga (specjalistów).
5) Jeśli decyzja wychowawcy nie zakończy konfliktu lub konflikt dotyczy
wychowawcy, rozwiązuje go Dyrektor lub Wicedyrektor przy współpracy
pedagoga (specjalistów).

Rozdział IV

ORGANIZACJA SZKOŁY

§ 18. Budynek szkoły
1.

Szkoła dysponuje pomieszczeniami budynku położonego w miejscowości Wojnowo 1A
na działce Nr 49/24 i 50.

2.

Budynek szkolny podzielony jest na cztery segmenty:
1) segmenty A i B przeznaczone są dla uczniów klas I – VIII;
2) segment C przeznaczony jest dla oddziałów przedszkolnych i oddziałów rocznego
obowiązkowego przygotowania przedszkolnego;
3) w segmencie D w sali gimnastycznej odbywają się zajęcia wychowania
fizycznego oraz pozostałe zajęcia lekcyjne.

3. (uchylony)
4. Szkoła w zakresie realizacji zadań statutowych zapewnia uczniom możliwość korzystania
z:
1) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem;
2) biblioteki szkolnej;
3) świetlicy;
4) gabinetu pedagoga;
5) sali do zajęć logopedycznych;
6) sali gimnastycznej;
7) boiska sportowego i zespół urządzeń sportowych i rekreacyjnych;
8) miasteczka ruchu drogowego;
9) radiowęzła szkolnego;
10) miejsca zabaw dla najmłodszych;
11) stołówki;
12) szatni uczniowskich;
13) gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej;
14) szafek dla uczniów;
15) pomieszczeń sanitarno – higienicznych;
16) pomieszczeń administracyjno – gospodarczych.
5. Budynek szkoły i teren przyszkolny objęte są nadzorem kamer CCTV w celu
zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki.
6. Zasady wykorzystania zapisów monitoringu określa statut szkoły (§ 9).
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§ 19. Organizacja pracy szkoły
1. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu
września, a kończą w najbliższy piątek po 20 czerwca. Jeżeli pierwszy dzień września
wypada w piątek lub sobotę, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się
w najbliższy poniedziałek po dniu 1 września.
2. Rok szkolny trwa od 1 września do 31 sierpnia i dzieli się na dwa okresy:
1) pierwszy okres trwa od dnia rozpoczęcia zajęć we wrześniu do ostatniego
roboczego piątku stycznia;
2) drugi okres trwa od poniedziałku przypadającego po ostatnim roboczym piątku
stycznia do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
3. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym
określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez Dyrektora na podstawie szkolnego
planu nauczania.
4. Arkusz organizacji szkoły po zaopiniowaniu przez zakładowe organizacje związkowe,
Dyrektor szkoły przekazuje w terminie do dnia 21 kwietnia danego roku szkolnego do
organu prowadzącego szkołę.
5. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący do dnia 29 maja, po uzyskaniu
opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
6. Opinia organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest wydawana w terminie 10 dni od
dnia otrzymania arkusza organizacji, nie później niż do dnia 20 maja danego roku
szkolnego.
7. Arkusz organizacji szkoły określa w szczególności:
1) liczbę oddziałów poszczególnych klas;
2) liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach;
3) określenie w poszczególnych oddziałach:
a) tygodniowego wymiaru godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym
godzin wynikających z podziału na grupy oraz godzin do dyspozycji dyrektora,
b) tygodniowego wymiaru godzin zajęć: religii, etyki, wychowania do życia w
rodzinie,
c) tygodniowego wymiaru godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów
niepełnosprawnych,
d) wymiaru godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego,
e) wymiaru i przeznaczenia godzin, które organ prowadzący może dodatkowo
przyznać w danym roku szkolnym na realizację zajęć edukacyjnych,
f) tygodniowego wymiaru i przeznaczenia godzin do dyspozycji dyrektora szkoły;
4) liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska
kierownicze;
5) liczbę nauczycieli w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze wraz
z informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę
godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;
6) liczbę pracowników administracji i obsługi oraz etatów przeliczeniowych;
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7) ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych lub godzin pracy finansowanych ze
środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę, w tym liczbę godzin
zajęć realizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
8) liczbę godzin zajęć świetlicowych;
9) liczbę godzin pracy biblioteki szkolnej.
8. Arkusz organizacji szkoły podstawowej określa także szczegółową organizację nauczania,
wychowania i opieki w oddziałach przedszkolnych, a w szczególności:
1) liczbę oddziałów przedszkolnych;
2) liczbę godzin w poszczególnych oddziałach;
3) tygodniowy wymiar zajęć religii;
4) czas pracy oddziału przedszkolnego;
5) liczbę pracowników ogółem;
6) liczbę nauczycieli wraz z informacją o ich kwalifikacjach;
7) liczbę pracowników administracji i obsługi oraz etatów przeliczeniowych;
8) ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych lub godzin pracy finansowanych ze
środków przydzielonych przez organ prowadzący, w tym liczbę godzin zajęć
realizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęć
rewalidacyjnych.
9. W przypadku wprowadzenia do dnia 30 września zmian do zatwierdzonego arkusza
organizacji szkoły Dyrektor opracowuje aneks do arkusza organizacji szkoły i po
zasięgnięciu opinii związków zawodowych przedstawia go do zatwierdzenia organowi
prowadzącemu szkołę.
10. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Dyrektor, z uwzględnieniem zasad
ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający
organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.
11. Terminy dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych ustala
Dyrektor i, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu
Uczniowskiego, ogłasza do dnia 30 września.

§ 20. Organizacja zajęć
1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno – wychowawczej szkoły są:
1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z
zakresu kształcenia ogólnego;
2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, tj:
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, (zajęcia te organizuje Dyrektor szkoły za zgodą organu
prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej oraz Rady
Rodziców);
3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;
4) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
34

Statut Szkoły Podstawowej im. Anieli hrabiny Potulickiej w Wojnowie
5) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności
w celu kształtowania ich aktywności i kreatywności;
6) zajęcia z doradztwa zawodowego dla uczniów klasy VII i VIII, realizowane
niezależnie od pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu
udzielanej uczniom w ramach zajęć pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
2. Formami działalności dydaktyczno – wychowawczej szkoły są także zajęcia edukacyjne:
1) religia/etyka;
2) nauka języka, historii i kultury mniejszości narodowej;
3) wychowanie do życia w rodzinie.
3. Szkoła może prowadzić również zajęcia edukacyjne inne, niż wymienione.
4. Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych, zajęcia prowadzone w ramach
pomocy psychologiczno – pedagogicznej i zajęcia rozwijające zainteresowania
i uzdolnienia uczniów mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy.
5. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się
prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie nie krótszym niż 30 i nie dłuższym niż 60
minut, zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć edukacyjnych ustalony
w tygodniowym rozkładzie zajęć.
6. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I – III szkoły podstawowej
ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas trwania
zajęć, dostosowując czas i częstotliwość przerw do indywidualnych potrzeb uczniów
danego oddziału.
7. Godzina zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych trwa 60 minut.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć, w czasie krótszym niż
60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć w okresie
tygodniowym.
8. Godzina zajęć prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej trwa
45 minut.
9. Dopuszcza się prowadzenie tych zajęć w czasie dłuższym lub krótszym niż 45 minut,
z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć, jeżeli jest
to uzasadnione potrzebami ucznia.
10. Przerwy międzylekcyjne trwają 10 minut, po 4. i 5. lekcji przerwa trwa 15 minut, po 6. i
7. lekcji – 5 minut.

§ 21. Oddziały szkolne
1. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział złożony z uczniów, z którymi w danym
roku szkolnym realizowane są wszystkie zajęcia edukacyjne określone szkolnym planem
nauczania i szkolnym zestawem programów.
2. W szkole podstawowej funkcjonują również oddziały przedszkolne.
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3. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.
4. W celu zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej nauczyciel
wychowawca opiekuje się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
5. Liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych nie może być większa niż 25.
6. Liczba uczniów w klasach I-III nie może być większa niż 25.
7. W przypadku przyjęcia z urzędu w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć
dydaktycznych ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły, jeżeli liczba uczniów jest
zwiększona ponad liczbę 25, Dyrektor szkoły – po poinformowaniu Rady Oddziałowej –
dzieli dany oddział.
8. Na wniosek Rady Oddziałowej i po uzyskaniu zgody organu prowadzącego Dyrektor
może odstąpić od podziału – zwiększając liczbę uczniów w oddziale ponad liczbę 25, ale
nie więcej niż o 2 uczniów.
9. Jeżeli liczba uczniów w oddziale zostanie zwiększona, w szkole zatrudnia się asystenta
nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne,
wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale.
10. Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono, może funkcjonować w ciągu całego etapu
edukacyjnego.
11. Podział na grupy jest obowiązkowy w klasach IV-VIII w następujących sytuacjach:
1) na zajęciach z języków obcych nowożytnych w oddziałach liczących więcej niż
24 uczniów;
2) w oddziałach powyżej 24 uczniów na zajęciach informatyki – liczba uczniów w
oddziale uzależniona jest od liczby stanowisk komputerowych (dla każdego
ucznia jeden komputer);
3) na nie więcej niż połowie obowiązkowych zajęć edukacyjnych w zakresie
kształcenia ogólnego, dla których z treści programu nauczania wynika
konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach
liczących więcej niż 30 uczniów;
4) na zajęciach wychowania fizycznego w oddziałach liczących więcej niż 26
uczniów, dopuszcza się tworzenie grup oddziałowych, miedzyoddziałowych,
międzyklasowych.
12. Dla uczniów, którzy ukończyli 15. rok życia i nie rokują ukończenia szkoły
podstawowej w normalnym trybie oraz którzy:
1) otrzymali promocję do klasy VII szkoły podstawowej albo
2) nie otrzymali promocji do klasy VIII szkoły podstawowej – mogą być tworzone
oddziały przysposabiające do pracy.
13. Dyrektor, za zgodą rodziców, przyjmuje ucznia do oddziału przysposabiającego do
pracy, uwzględniając opinię wydaną przez lekarza oraz opinię poradni psychologiczno
– pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, z której wynika zasadność nauki przez
ucznia w oddziale przysposabiającym do pracy.

36

Statut Szkoły Podstawowej im. Anieli hrabiny Potulickiej w Wojnowie
14. W oddziale przysposabiającym do pracy kształcenie ogólne realizuje się zgodnie
z podstawą programową kształcenia ogólnego dostosowaną do potrzeb i możliwości
uczniów.
15. Program przysposobienia do pracy opracowuje nauczyciel prowadzący zajęcia
przeznaczone na osiągnięcie wybranych efektów kształcenia określonych w podstawie
programowej kształcenia w zawodach dla danego zawodu.
16. Przysposobienie do pracy może być organizowane w szkole albo poza szkołą na
podstawie umowy zawartej przez Dyrektora, w szczególności ze szkołą prowadzącą
kształcenie zawodowe, placówką kształcenia ustawicznego, placówką kształcenia
praktycznego, ośrodkiem dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz pracodawcą.

§ 22 . Oddziały przedszkolne
1. Oddział przedszkolny realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty
oraz z aktów wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności z podstawy
programowej wychowania przedszkolnego.
2. Cele oddziału przedszkolnego:
1) wspomaganie całościowego rozwoju dziecka, realizowane przez proces opieki,
wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie
własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze
prowadzącej do prawdy, dobra i piękna;
2) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności
intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji;
3) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej
orientowały się w tym, co jest dobre a co złe;
4) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego
radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego
znoszenia stresów i porażek;
5) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych
relacjach z dziećmi i dorosłymi;
6) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci
o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
7) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa
w zabawach i grach sportowych;
8) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym
i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń
w sposób zrozumiały dla innych;
9) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności
wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
10) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy
rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
11) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich
ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych
wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej;
12) umożliwienie dzieciom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,
językowej i religijnej;
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13) organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi;
14) wspomaganie wychowawczej i opiekuńczej roli rodziny w ścisłym z nią
współdziałaniu w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
3. Zadania oddziału przedszkolnego:
1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków
sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym
i poznawczym obszarze jego rozwoju;
2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę
i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;
3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej
i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;
4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez
dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc
dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub
przyspieszony;
5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych
do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń
i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;
6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz
potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;
7) tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących
do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo,
w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
8) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz
dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych
sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych,
uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań
rozwojowych dzieci;
9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym
wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy,
zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;
10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację
otaczającej
dziecko
przyrody,
stymulujących
rozwój
wrażliwości
i umożliwiających i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących
się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;
11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację
elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania
i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej
pracy;
12) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami
i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz
tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;
13) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do
poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest
rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz
rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym
etapie rozwoju;
14) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści
wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu
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dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego
rozwoju;
15) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka,
prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki
w szkole;
16) organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku
poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka
regionalnego – kaszubskiego;
17) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania
dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.
4. Cele i zadania oddziału przedszkolnego realizowane są podczas zajęć grupowych
i indywidualnej pracy z dzieckiem poprzez:
1) właściwą organizację procesu nauczania z dostosowaniem pomocy
dydaktycznych, treści, metod i form pracy dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej do możliwości psychofizycznych dzieci;
2) zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu
w przedszkolu;
3) organizowanie pracy z wychowankami zgodnie z zasadami higieny pracy, nauki
i wypoczynku oraz prawidłowościami psychologii rozwojowej dzieci;
4) właściwą aranżację przestrzeni, wpływającą na aktywność wychowanków;
5) organizowanie nauki religii zgodnie z odrębnymi przepisami;
6) prowadzenie przez nauczycieli działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju
dzieci;
7) organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi – ze szczególnym
uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności;
8) udzielanie pomocy pedagogiczno – psychologicznej w trakcie bieżącej pracy
z dzieckiem oraz w formie zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć
specjalistycznych, porad i konsultacji;
9) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka;
10) stały kontakt z rodzicami, systematyczne informowanie o postępach w rozwoju
ich dziecka, prowadzenie zajęć otwartych, warsztatów, prelekcji, konsultacji;
11) wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki
w szkole;
12) pomoc dzieciom z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.
5. Sprawowanie opieki nad dzieckiem w oddziale przedszkolnym odbywa się poprzez:
1) poznanie i przestrzeganie przez dzieci zasad bezpieczeństwa, z uwzględnieniem
zasad bezpieczeństwa poruszania się po drogach publicznych;
2) wyrabianie właściwych nawyków związanych z ochroną zdrowia, higieną
osobistą i kulturą zachowania na co dzień;
3) poznawanie i przestrzeganie przez dzieci zasad ochrony przyrody i kształtowanie
postaw proekologicznych wobec środowiska, w którym żyjemy;
4) wdrażanie do samoobsługi, rozwijanie samodzielności w myśleniu i działaniu,
uczenie samokontroli;
5) rozwijanie ekspresji i sprawności ruchowej poprzez zabawy i ćwiczenie ruchowe
organizowane na świeżym powietrzu i w pomieszczeniach;
6) umożliwienie dzieciom codziennego wyjścia na świeże powietrze, zgodnie
z warunkami i sposobami realizacji zawartymi w podstawie programowej
wychowania przedszkolnego;
39

Statut Szkoły Podstawowej im. Anieli hrabiny Potulickiej w Wojnowie
7) przyprowadzanie i odbieranie dzieci z oddziałów przedszkolnych przez rodziców
lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.
6. Zasady stosowane podczas przyprowadzania dzieci do oddziału przedszkolnego:
1) rodzice dziecka zobowiązani są do przyprowadzania dziecka w ustalonych
godzinach;
2) rodzice są zobowiązani wprowadzić dziecko do budynku, przygotowują dziecko
w szatni do pobytu w oddziale przedszkolnym, a następnie przekazują je pod
opiekę nauczycielowi;
3) do oddziału przedszkolnego przyprowadzane są dzieci zdrowe, bez objawów
chorobowych:
a) nie przyjmuje się dzieci z objawami chorobowymi (silny katar, uciążliwy
kaszel, ból brzucha, wymioty, podwyższona temperatura lub inne niepokojące
objawy),
b) stan zdrowia dziecka przyprowadzanego do oddziału przedszkolnego nie może
zagrażać bezpieczeństwu fizycznemu dziecka oraz innym osobom
przebywającym w jego otoczeniu,
c) w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych nauczyciel podejmuje
kontakt z rodzicami w celu odebrania dziecka z oddziału przedszkolnego,
d) powiadomieni rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka.
4) W szczególnie uzasadnionych przypadkach (choroby przewlekłe) na pisemny
wniosek rodziców mogą być dziecku podawane leki. W przypadku zaistnienia
takiej sytuacji, rodzice zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia
lekarskiego określającego nazwę leku, dawkę, częstotliwość podawania oraz
okres leczenia.
5) W przypadku stwierdzenia zagrożenia życia dziecka, wzywane jest pogotowie
ratunkowe i powiadamia się rodziców.
6) Do czasu przybycia rodziców dziecko przebywa pod opieką lekarza pogotowia
i nauczyciela.
7. Zasady odbierania dzieci z oddziałów przedszkolnych:
1) Rodzice dziecka są zobowiązani do odbierania dziecka w ustalonych godzinach.
2) Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez osobę dorosłą, zdolną do
podejmowania czynności prawnych, upoważnioną na piśmie przez rodziców.
Upoważnienie takie jest skuteczne przez cały okres uczęszczania dziecka do
oddziału przedszkolnego.
3) Oddział przedszkolny może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan
osoby zamierzającej odebrać dziecko (np. upojenie alkoholowe) będzie
wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.
4) O wypadku każdej odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie zostać
poinformowany Dyrektor lub wicedyrektor. W takiej sytuacji nauczyciel
zobowiązany jest do podjęcia wszelkich dostępnych czynności w celu nawiązania
kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.
5) Gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy oddziałów
przedszkolnych, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców
o zaistniałym fakcie.
6) W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można
uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczyciel oczekuje z dzieckiem
w placówce przedszkolnej 1 godzinę.
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7) Po upływie tego czasu powiadamia się najbliższy komisariat policji o
niemożliwości skontaktowania się z rodzicem.
8) Życzenie rodzica dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi
być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
9) Dzieci korzystające z systemu dowozów organizowanych przez gminę odbierane
i przekazywane są osobiście przez rodziców opiekunce w autobusie szkolnym.
8. Oddział przedszkolny zapewnia dziecku bezpieczeństwo poprzez:
1) stałą opiekę podczas zajęć;
2) odpowiednią liczbę nauczycieli oraz właściwy sposób zorganizowania opieki
podczas wyjść i wycieczek poza teren, z zastrzeżeniem niedopuszczalnego
realizowania wycieczek podczas burz, śnieżyc i gołoledzi;
3) oczyszczanie w okresie zimowym przejść na terenie ze śniegu i lodu;
4) dostosowanie sprzętu i mebli do wymagań ergonomii;
5) zapewnienie właściwego oświetlenia, równej nawierzchni i ogrzewania;
6) wietrzenie pomieszczeń w czasie przerwy w zajęciach prowadzonych z dziećmi,
a w razie potrzeby także w czasie zajęć;
7) utrzymywanie urządzeń higieniczno-sanitarnych w czystości i w stanie pełnej
sprawności technicznej;
8) wyposażenie oddziału przedszkolnego w niezbędne środki do udzielania
pierwszej pomocy;
9) zapewnienie opieki dziecku uległemu wypadkowi, sprowadzenia fachowej
pomocy medycznej oraz udzielania pierwszej pomocy;
10) respektowanie bezwzględnego zakazu podawania dziecku leków doraźnych bez
obecności rodzica.
9. Formy współdziałania z rodzicami:
1) konsultacje pedagogiczne - w miarę bieżących potrzeb;
2) zebrania;
3) dni otwarte;
4) zajęcia integracyjne dla dzieci i rodziców;
5) warsztaty dla rodziców z udziałem dzieci - w zależności od potrzeb;
6) pogadanki w zakresie zagadnień interesujących rodziców;
7) kontakty indywidualne;
8) zajęcia otwarte dla rodziców;
9) spotkania okolicznościowe z okazji świąt i uroczystości;
10) wycieczki, festyny;
11) kącik dla rodziców.
10. Rodzice mają możliwość otrzymania informacji o dziecku indywidualnie, w godzinach
pracy oddziału przedszkolnego, przez dziennik elektroniczny, w sposób telefoniczny
oraz podczas spotkań z nauczycielem oddziału.
11. Zakres zadań związanych ze współdziałaniem z rodzicami w sprawach wychowania
i nauczania dzieci obejmuje:
1) uzgodnienie celów oraz sposobów współpracy nauczycieli i rodziców;
2) rozpoznanie i ustalenie potrzeb rozwojowych dziecka;
3) zapewnienie indywidualnej opieki każdemu dziecku poprzez dostosowanie metod
i sposobów oddziaływań odpowiednio do jego wieku, możliwości rozwojowych
oraz potrzeb środowiska;
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4) ustalenie w uzgodnieniu z rodzicami określonych form oddziaływań
wychowawczych;
5) udzielanie rodzicom pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
6) zapoznawanie rodziców z zadaniami wynikającymi z programu wychowania
przedszkolnego realizowanego w oddziale;
7) przekazywanie informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju
w formie zaproponowanej przez rodzica;
8) angażowanie rodziców w działalność oddziału przedszkolnego.
12. Organy oddziałów przedszkolnych:
1) oddziałami przedszkolnymi kieruje Dyrektor szkoły;
2) rodzice uczniów oddziałów przedszkolnych mają prawo do wybierania swojej
reprezentacji w formie rady oddziałowej;
3) przedstawiciele rad oddziałowych wchodzą w skład Rady Rodziców Szkoły
Podstawowej im. Anieli hrabiny Potulickiej w Wojnowie;
4) pracownicy pedagogiczni wchodzą w skład Rady pedagogicznej Szkoły
Podstawowej im. Anieli hrabiny Potulickiej w Wojnowie;
5) zapisy statutu dotyczące organów szkoły stosuje się odpowiednio.
13. Organizacja oddziału przedszkolnego:
1) podstawową jednostką organizacyjną jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym
wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień oraz rodzaju
niepełnosprawności;
2) oddziały mieszczą się w budynku Szkoły Podstawowej im. Anieli hrabiny
Potulickiej w Wojnowie, Wojnowo 1A;
3) liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25 wychowanków;
4) do oddziałów przedszkolnych przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, a w
uzasadnionych przypadkach również dzieci 2,5-letnie;
5) dzienny czas pracy oddziałów przedszkolnych ustala organ prowadzący w arkuszu
organizacyjnym szkoły;
6) czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wynosi 25 godzin
tygodniowo;
7) godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut;
8) czas trwania zajęć prowadzonych w oddziale przedszkolnym, w tym zajęć religii
i zajęć rewalidacyjnych, dostosowuje się do możliwości rozwojowych dzieci:
a) z dziećmi w wieku 3 – 4 lat – około 15 minut,
b) z dziećmi w wieku 5 – 6 lat – około 30 minut;
9) zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzą nauczyciele w oparciu o podstawę
programową wychowania przedszkolnego;
10) organizację pracy oddziału określa ramowy rozkład dnia ustalony przez
nauczyciela prowadzącego oddział przedszkolny, z uwzględnieniem zasad ochrony
zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców;
11) oddział przedszkolny funkcjonuje przez cały rok szkolny, od poniedziałku do
piątku;
12) terminy przerw w pracy oddziału przedszkolnego są ustalane przez organ
prowadzący na wniosek Dyrektora szkoły i Rady Rodziców;
13) świadczenia udzielane w przedszkolu w zakresie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego, o której mowa w odrębnych przepisach,
realizowane są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie, w godzinach 08.0013.00;
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14) świadczenia udzielane w oddziale przedszkolnym w zakresie przekraczającym
realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego podlegają opłacie
w wysokości określonej w ustawie;
15) zasady odpłatności za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym i korzystanie z
wyżywienia określa Dyrektor szkoły w zarządzeniu, które podaje do wiadomości
rodzicom;
16) czas pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym określają rodzice w zawartej
umowie cywilno – prawnej z Dyrektorem;
17) w oddziale przedszkolnym mogą być organizowane zajęcia rewalidacyjnowychowawcze oraz zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na zasadach
określonych w odrębnych przepisach.
14. Zadania nauczycieli i innych pracowników oddziałów przedszkolnych określa Statut.
15. Do realizacji zadań statutowych oddziały przedszkolne posiadają:
1) sale zabaw z niezbędnym wyposażeniem;
2) zespół urządzeń sportowych i rekreacyjnych;
3) pomieszczenia sanitarno-higieniczne;
4) szatnie i szafki.
16. Rodzice mają prawo do:
1) znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego
realizowanego w danym oddziale, z którym zapoznawani są przez nauczyciela na
pierwszym zebraniu dla rodziców organizowanym w roku szkolnym;
2) znajomości tematów i treści planów miesięcznych w danym oddziale, z którymi
zapoznawani są w trakcie zebrań grupowych i na bieżąco poprzez gazetki
oddziałowe prowadzone przez nauczyciela;
3) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów w rozwiązywaniu
problemów wychowawczych;
4) przekazywania wniosków dotyczących pracy oddziału przedszkolnego;
5) przekazywania opinii na temat pracy oddziału przedszkolnego organowi
prowadzącemu i organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny poprzez swoje
przedstawicielstwo (Radę Rodziców);
6) rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowań i rozwoju poprzez:
a) uzyskiwanie od nauczyciela bezpośredniej informacji na temat postępów
edukacyjnych dziecka, jego sukcesów i trudności oraz przejawianych
zachowań, zarówno pozytywnych jak i niewłaściwych,
b) obserwowanie własnego dziecka, na tle grupy, w trakcie dni i zajęć otwartych
organizowanych przez nauczycieli,
c) zaznajomienie z wynikami indywidualnej obserwacji dziecka,
d) udostępnianie kart pracy dziecka i teczki jego prac plastycznych.
17. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego
w oddziale przedszkolnym są obowiązani do:
1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do oddziału
przedszkolnego;
2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia;
3) informowania, w terminie do dnia 30 września, Dyrektora szkoły podstawowej,
w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku;
4) zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom w drodze do i z oddziału przedszkolnego;
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5) udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego
bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie;
6) regularnego kontaktowania się z wychowawcą w celu ujednolicenia oddziaływań
wychowawczych.
18.Oddział przedszkolny stwarza warunki w zakresie realizacji praw dziecka,
w szczególności do:
1) życzliwego i podmiotowego traktowania;
2) zabawy i działania w bezpiecznych warunkach;
3) przebywania w spokojnej, pogodnej atmosferze z wykluczeniem pośpiechu;
4) spokoju i samotności dziecka, gdy tego potrzebuje;
5) wypoczynku, jeśli jest zmęczone;
6) zabawy i wyboru towarzyszy zabawy;
7) badania i eksperymentowania;
8) doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami
bezpieczeństwa);
9) rozwoju z uwzględnieniem zainteresowań, możliwości i potrzeb;
10) aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi;
11) wyboru zadań i sposobu ich rozwiązania;
12) nagradzania wysiłku;
13) formułowania własnych ocen; zadawania trudnych pytań; (na które powinno
uzyskać rzeczową zgodną z prawdą odpowiedź);
14) ciągłej opieki ze strony nauczyciela;
15) współpracy nauczyciel – dziecko opartej się na poszanowaniu godności osobistej
dziecka;
16) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź
psychicznej;
17) nauki regulowania własnych potrzeb;
18) spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego;
19) możliwości spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego
poza przedszkolem; tzw. edukacji domowej; zgodnie z przepisami ustawy.
19. Do obowiązków dziecka należy:
1) przestrzeganie ustalonych reguł współżycia w grupie;
2) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i zdrowia;
3) przestrzegania higieny osobistej;
4) poszanowanie godności rówieśników i dorosłych;
5) pełnienie dyżurów;
6) wykonywanie czynności samoobsługowych i porządkowych w miarę swoich
możliwości.
20. W przypadku naruszenia praw dziecka rodzic ma prawo wniesienia skargi do
wychowawcy oddziału lub Dyrektora szkoły według procedury określonej w statucie.
21. Dyrektor szkoły może; w drodze decyzji; skreślić dziecko z listy wychowanków
oddziału przedszkolnego w przypadku:
1) niedostosowania dziecka do grupy (np. silna agresja) zagrażającego zdrowiu
i bezpieczeństwu innych dzieci oraz braku możliwości udzielania pomocy
w ramach środków; jakimi dysponuje szkoła; przy czym decyzja ta podejmowana
jest w porozumieniu z psychologiem sprawującym opiekę nad dziećmi;
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2) uchylania się rodziców od współdziałania z nauczycielem oddziału w zakresie
ustalenia zasad oddziaływania wychowawczego;
3) braku możliwości określenia form pomocy i opieki dziecku wynikającego
z odmowy podjęcia współpracy ze specjalistami poradni psychologicznopedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej;
4) w przypadku miesięcznych zaległości z opłatami; po uprzednim bezskutecznym
wezwaniu rodziców dziecka do zapłaty;
5) rezygnacji rodzica z usług oddziału przedszkolnego;
6) zakwalifikowania dziecka do innej formy wychowania i opieki;
7) umieszczenia dziecka w innym oddziale przedszkolnym;
8) niezgłoszenia się dziecka w okresie dwóch tygodni po rozpoczęciu roku
szkolnego.
22. Skreśleniu z listy wychowanków nie podlegają dzieci realizujące obowiązek rocznego
przygotowania przedszkolnego.
23. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.
24. Decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków przekazuje się rodzicom lub
przesyła na adres podany przez rodziców.
25. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale wychowanków
oddziałów przedszkolnych obowiązują pozostałe zapisy niniejszego statutu.
§ 23. Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
1. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci, zwane dalej „wczesnym wspomaganiem”, ma na
celu pobudzanie psychoruchowe i społeczne rozwoju dziecka od chwili wykrycia
niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.
2. Zespół wczesnego wspomagania powołuje Dyrektor szkoły i koordynuje jego działania.
3. W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi
o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:
1) pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności
dziecka;
2) psycholog;
3) logopeda.
4. W skład zespołu, w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny, mogą wchodzić również
inni specjaliści.
5. Do zadań zespołu należy w szczególności:
1) ustalenie, na podstawie diagnozy poziomu funkcjonowania dziecka zawartej
w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków
i harmonogramu działań podejmowanych w zakresie wczesnego wspomagania
i wsparcia rodziny dziecka, uwzględniających rozwijanie aktywności
i uczestnictwa dziecka w życiu społecznym oraz eliminowanie barier i ograniczeń
w środowisku utrudniających jego funkcjonowanie;
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2) nawiązanie współpracy z:
a) oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej, do którego uczęszcza
dziecko, lub innymi podmiotami, w których dziecko jest objęte
oddziaływaniami terapeutycznymi, w celu zapewnienia spójności wszystkich
oddziaływań wspomagających rozwój dziecka;
b) podmiotem leczniczym w celu zdiagnozowania potrzeb dziecka wynikających
z jego niepełnosprawności, zapewnienia mu wsparcia medyczno rehabilitacyjnego i zalecanych wyrobów medycznych oraz porad i konsultacji
dotyczących wspomagania rozwoju dziecka;
c) ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku i jego rodzinie
pomocy, stosownie do ich potrzeb;
3) opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu
wczesnego wspomagania, zwanego dalej „programem”, z uwzględnieniem działań
wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu oraz
koordynowania działań osób prowadzących zajęcia z dzieckiem;
4) ocenianie postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym
identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających
jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym;
5) analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie,
wprowadzanie zmian w programie, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny,
oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.
6. Zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach programu, w tym
prowadzi arkusz obserwacji dziecka, zgodnie z przepisami.
7. Opracowany przez zespół program wczesnego wspomagania określa w szczególności:
1) sposób realizacji celów rozwojowych ukierunkowanych na poprawę
funkcjonowania dziecka, wzmacnianie jego uczestnictwa w życiu społecznym
i przygotowanie do nauki w szkole, eliminowanie barier i ograniczeń
w środowisku utrudniających funkcjonowanie dziecka, w tym jego aktywność
i uczestnictwo w życiu społecznym;
2) wsparcie rodziny dziecka w zakresie realizacji programu;
3) w zależności od potrzeb – zakres współpracy z innymi specjalistami;
4) sposób oceny postępów dziecka.
8. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin
w miesiącu.
9. Miesięczny wymiar godzin zajęć w ramach wczesnego wspomagania ustala Dyrektor
szkoły w zależności od potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka określonych
przez zespół.
10. W przypadkach uzasadnionych potrzebami dziecka i jego rodziny, za zgodą organu
prowadzącego, miesięczny wymiar godzin zajęć w ramach wczesnego wspomagania
może być wyższy.
11. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone indywidualnie z dzieckiem
i jego rodziną.
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12. W celu rozwijania kompetencji społecznych i komunikacyjnych przygotowujących
dziecko do funkcjonowania w życiu społecznym zajęcia w ramach wczesnego
wspomagania mogą być prowadzone w grupie, z udziałem rodzin dzieci lub innych dzieci
objętych wczesnym wspomaganiem. Liczba dzieci w grupie nie może przekraczać 3.
13. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania, w szczególności z dziećmi, które nie
ukończyły 3 roku życia, mogą być prowadzone także w domu rodzinnym.
14. Miejsce prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania ustala Dyrektor szkoły
w uzgodnieniu z rodzicami dziecka.
15. Zespół współpracuje z rodziną dziecka w szczególności przez:
1) udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych
w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami
i dzieckiem; rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji
na te zachowania;
2) udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy
z dzieckiem;
3) identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających
funkcjonowanie dziecka, w tym jego aktywność i uczestnictwo w życiu
społecznym oraz pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym
do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem
odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.
§ 24. (uchylony)
§ 25. Nauka religii
1. Szkoła organizuje w ramach planu zajęć dydaktycznych naukę religii w wymiarze 2
godzin w każdym oddziale a w oddziałach przedszkolnych 2 x 1/2 godziny, dla uczniów
których rodzice wyrażają pisemnie takie życzenie w formie deklaracji składanej do
Dyrektora szkoły na początku pierwszego roku nauki.
2. Rodzice uczniów wycofują swoje dziecko z nauki religii w danej klasie w formie
pisemnego oświadczenia skierowanego do Dyrektora szkoły przed rozpoczęciem roku
szkolnego.
3. Uczniowie nieobjęci nauką religii, których rodzice świadomie z niej rezygnują, mają
zapewnioną opiekę na terenie szkoły lub mają zorganizowane zajęcia z etyki. Jeżeli
zajęcia z religii wypadają na pierwszej lub ostatniej lekcji, uczniowie ci mogą pójść do
domu.
4. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do
średniej ocen wlicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, otrzyma na
świadectwie oceny z obu tych przedmiotów. Obie wliczane będą do średniej ocen.
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5. Uczestniczenie lub nieuczestniczenie w szkolnej nauce religii nie może być powodem
dyskryminacji uczniów przez kogokolwiek lub w jakiejkolwiek formie.

§ 26. Zajęcia wychowania do życia w rodzinie
1. Na początku każdego roku szkolnego nauczyciel prowadzący zajęcia zapoznaje rodziców
i uczniów z celami, zasadami organizacji tych zajęć, zakresem treści programowych oraz
przyjętym do realizacji programem nauczania.
2. Udział ucznia w zajęciach „wychowanie do życia w rodzinie” jest obowiązkowy.
1) uczeń niepełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice zgłoszą
Dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach;
2) uczeń pełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli zgłosi Dyrektorowi szkoły
w formie pisemnej rezygnację ze swojego udziału w zajęciach.
3. Uczniowie, których rodzice zgłosili sprzeciw uczestnictwa ich dzieci w zajęciach
„wychowania do życia w rodzinie”, mają zapewnioną opiekę na terenie szkoły. Jeżeli te
zajęcia wypadają na pierwszej lub ostatniej lekcji, uczniowie ci mogą pójść lub pojechać
do domu.
4. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wypływu na promocję ucznia do klasy
programowo wyższej, ani na ukończenie szkoły przez ucznia.

§ 27. Karta rowerowa
1. Szkoła przygotowuje uczniów i przeprowadza egzamin na kartę rowerową.
2. Kartę rowerową może uzyskać uczeń, który:
1) osiągnął minimalny wiek 10 lat;
2) wykazał się niezbędnymi wiadomościami i umiejętnościami podczas części
teoretycznej i praktycznej egzaminu na kartę rowerową.
3. Kartę rowerową, za pisemną zgodą rodziców, wydaje nieodpłatnie Dyrektor szkoły.
§ 28. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego
1. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego (WSDZ) jest skierowany do uczniów,
ich rodziców i nauczycieli.
2. Celem WSDZ jest umożliwienie dostępu do usług doradczych i pomoc uczniom
w poznaniu własnych predyspozycji zawodowych: osobowości, potrzeb, uzdolnień,
zainteresowań, możliwości, w przygotowaniu do wejścia na rynek pracy i w złagodzeniu
startu zawodowego.
3. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego działa na zasadzie systematycznego
diagnozowania zapotrzebowania uczniów na informacje i udzielania pomocy
w planowaniu dalszego kształcenia, a także gromadzenia, aktualizowania, udostępniania
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informacji edukacyjnych i zawodowych oraz wskazywania osobom zainteresowanym
(uczniom, rodzicom, nauczycielom) rzetelnych informacji na poziomie regionalnym,
ogólnokrajowym, europejskim i światowym na temat:
1) sieci szkół ponadpodstawowych;
2) możliwych ścieżek kariery zawodowej;
3) możliwości rynku pracy;
4) trendów rozwojowych w sferze zatrudnienia w określonych zawodach;
5) instytucji wspierających poradnictwo zawodowe;
6) programów edukacyjnych Unii Europejskiej.
4. Do zadań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego należy w szczególności:
1) udzielanie indywidualnych porad w zakresie wyboru dalszej drogi rozwoju uczniom
i ich rodzicom;
2) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących i przygotowujących uczniów do
świadomego planowania kariery;
3) koordynowanie działań informacyjno-doradczych szkoły;
4) tworzenie multimedialnych centrów informacji z dostępem do Internetu;
5) organizowanie spotkań z absolwentami, którzy osiągnęli sukces zawodowy (promocja
dobrych wzorców);
6) organizowanie spotkań z przedstawicielami szkół ponadpodstawowych, lokalnych
firm, pracodawców i stowarzyszeń pracodawców (praktyki zawodowe, oczekiwania
pracodawców, lokalny rynek zatrudnienia);
7) przygotowanie do samodzielności w trudnych sytuacjach życiowych: egzaminu,
poszukiwania pracy, podjęcia roli pracownika, zmiany zawodu, adaptacji do nowych
warunków, bezrobocia;
8) pomoc w elektronicznym naborze do szkół ponadpodstawowych;
9) wspieranie rodziców i nauczycieli poprzez organizowanie spotkań szkoleniowoinformacyjnych;
10) współpraca z instytucjami wspierającymi:
a) Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy,
b) Powiatowym Urzędem Pracy w Bydgoszczy,
c) Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej przy OHP w Bydgoszczy,
d) lekarzem Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy,
e) poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi.
5. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu organizuje się w celu
wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych. Prowadzi
je, przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy, doradca zawodowy, a w porozumieniu
z nim: wychowawca klasy, nauczyciel wiedzy o społeczeństwie.
6. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzone są w ramach:
1) zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w wymiarze 10 godzin w roku w klasach
siódmych i ósmych;
2) zajęć z wychowawcą;
3) spotkań warsztatowych i indywidualnych z doradcami zawodowymi MCIZ;
4) spotkań z rodzicami;
5) indywidualnych porad i konsultacji z doradcą zawodowym;
6) udziału w spotkaniach studyjnych szkół ponadpodstawowych;
7) udziału w szkolnych targach edukacyjnych;
8) udziału w spotkaniach z przedstawicielami instytucji wspierających wewnątrzszkolny
system doradztwa zawodowego.
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§ 29. Organizacja dodatkowych zajęć pozalekcyjnych
1. Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb
i zainteresowań.
2. Zajęcia, o których mowa w ust.1, realizowane są w celu udzielenia uczniom pomocy
w przezwyciężeniu trudności, rozwijania uzdolnień lub pogłębienia zainteresowań
uczniów.
3. Zajęciami dodatkowymi w szkole są w szczególności:
1) koła zainteresowań;
2) realizacja projektów i programów edukacyjnych;
3) zajęcia ruchowe i opiekuńcze dla uczniów klas I-III;
4) zajęcia wyrównawcze;
5) zajęcia profilaktyczno-wychowawcze (mające na celu kształtowanie osobowości
dziecka i wspieranie jego rozwoju społeczno-emocjonalnego);
6) zajęcia przygotowujące uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych, zawodach
sportowych;
7) zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminu ósmoklasisty;
8) zajęcia chóru szkolnego;
9) zajęcia sportowe;
10) organizacja uroczystości i imprez szkolnych i pozaszkolnych;
11) zajęcia Szkolnego Koła Caritas, aktywność społeczna i działalność wolontariacka;
12) wycieczki turystyczno-krajoznawcze;
13) wyjazdy do instytucji kulturalnych.
4. Zajęcia wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce,
w szczególności w spełnieniu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy
programowej kształcenia ogólnego.
5. Zajęcia, o których mowa w ust.4, prowadzone są przez nauczyciela właściwych zajęć
edukacyjnych.
6. Zajęcia rozwijające uzdolnienia i pogłębiające zainteresowania uczniów organizuje się
dla uczniów uzdolnionych oraz prowadzi się je z wykorzystaniem aktywnych metod
pracy. Zajęcia prowadzi nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora szkoły.
7. Zajęcia profilaktyczno-wychowawcze prowadzi wychowawca, pedagog lub specjalista.
8. Liczbę uczestników ustala Dyrektor w porozumieniu z nauczycielem prowadzącym
zajęcia.
9. Udział ucznia w zajęciach dodatkowych jest dobrowolny, a efekty jego pracy nie
podlegają ocenie w skali stopni szkolnych.
§ 30. Szkolne Koło Caritas
1. W szkole działa Szkolne Koło Caritas.
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2. Koło jest organizacją młodzieżową, powołaną na wniosek Dyrektora szkoły przez
Dyrektora Caritas, zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy o systemie oświaty, działającą na
terenie szkoły pod nadzorem Dyrektora szkoły i włączającą się na zasadzie wolontariatu
w działalność charytatywno-opiekuńczą oraz działalność wychowawczą prowadzoną
przez Caritas.
3. Koło zrzesza młodzież szkoły, nie wykluczając młodzieży, która równocześnie należy do
innych organizacji, stowarzyszeń czy też ruchów, o ile ich cele i działalność nie są rażąco
sprzeczne z działalnością Koła.
4. W podejmowanych działaniach Koło stosuje się do uregulowań zawartych w Statucie
szkoły.
5. W sprawach wychowawczych i organizacyjnych opiekę nad Kołem sprawuje Opiekun
Koła, którym jest nauczyciel szkoły, zatwierdzony przez Dyrektora szkoły w
porozumieniu z Dyrektorem Caritas.
6. Najistotniejszym celem działalności Koła jest praktyczna realizacja przykazania miłości
bliźniego, bez względu na jego przekonania, wyznanie, narodowość czy rasę.
7. Zadania Koła obejmują w szczególności:
1) pogłębienie znajomości nauki o miłosierdziu Bożym oraz jej szerzenie;
2) uwrażliwienie społeczności szkolnej na różne obszary ludzkiej biedy;
3) krzewienie ducha czynnej miłości bliźniego;
4) stwarzanie atmosfery mobilizującej do wymagania od siebie i pracy nad sobą, do
kształtowania osobowości katolika i Polaka w dążeniu do wszechstronnego rozwoju
młodego człowieka i odpowiedzialności za Kościół i Ojczyznę;
5) rozwijanie praktyk religijnych w życiu osobistym i wspólnotowym;
6) troska o zdobywanie wiedzy religijnej i ogólnej oraz podnoszenie kwalifikacji do
niesienia pomocy innym;
7) rozeznawanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku, szkole, domu
sąsiedztwie oraz organizowanie pomocy;
8) stałą współpracę i włączanie się w akcje prowadzone przez Caritas i Parafialny Zespół
Caritas, na którego terenie działa Koło;
9) pomoc w organizowaniu wypoczynku dla dzieci;
10) pomoc dla poszkodowanych w kataklizmach i sytuacjach losowych;
11) współdziałanie, przy zachowaniu własnego katolickiego charakteru, z innymi
organizacjami
młodzieżowymi,
władzami
publicznymi
i
organizacjami
pozarządowymi.
8. Wymienione zadania Koło realizuje w porozumieniu z Dyrektorem szkoły wykorzystując
odpowiednie środki i sposoby działania, w szczególności poprzez:
1) organizowanie spotkań, zjazdów, sympozjów, konferencji, prelekcji, dyskusji, kursów
i szkoleń;
2) organizowanie imprez kulturalnych, religijnych, charytatywnych, poetyckomuzycznych, akademii, wieczornic, spektakli teatralnych, koncertów, konkursów,
przeglądów filmowych, spotkań z zaproszonymi gośćmi i innych;
3) organizowanie imprez rekreacyjno-sportowych, festynów, konkursów, aukcji, wystaw,
wydawanie gazetek i czasopism szkolnych, prowadzenie kroniki szkolnej;
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4) udział w kwestach, zbiórkach ofiar i darów organizowanych przez Caritas, a za zgodą
Dyrektora Caritas i pod nadzorem opiekunów Koła w innych zbiórkach i kwestach;
5) prowadzenie biblioteczki literatury religijnej i materiałów instruktażowych Caritas,
taśmoteki itp.;
6) oddziaływanie przez symbole organizacyjne.
9. Członkiem Koła może być każdy uczeń, który włączył się w pracę Koła poprzez
wypełnianie obowiązków wynikających z regulaminu Szkolnego Koła Caritas.
10. Członkowie Koła mogą brać udział na zasadzie wolontariatu w pracach różnego rodzaju
placówek charytatywnych, opiekuńczych i wychowawczych oraz na rzecz osób
potrzebujących pozostających w domach.
§ 31. Indywidualny tok nauki (ITN)
1. Szkoła umożliwia realizację indywidualnego toku nauki lub realizację indywidualnego
programu nauki.
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.
3. 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.
4. Uczeń może realizować ITN w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych
zajęć edukacyjnych, przewidzianych w planie nauczania danej klasy.
5. 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.
6. Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na ITN mogą wystąpić:
1) uczeń za zgodą rodziców;
2) rodzice ucznia;
3) wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy
wniosek – za zgodą rodziców ucznia.
7. Wniosek składa się do Dyrektora za pośrednictwem wychowawcy klasy, który dołącza
do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach, oczekiwaniach i osiągnięciach
ucznia.
8. Po otrzymaniu wniosku Dyrektor szkoły zasięga opinii Rady Pedagogicznej i publicznej
poradni psychologiczno-pedagogicznej.
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9. Dyrektor szkoły zezwala na ITN, w formie decyzji administracyjnej w przypadku
pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i pozytywnej opinii publicznej poradni
psychologiczno –pedagogicznej.
10. W przypadku zezwolenia na ITN, umożliwiający realizację w ciągu jednego roku
szkolnego programu nauczania z zakresu więcej niż dwóch klas wymagana jest
pozytywna opinia organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
11. Zezwolenia udziela się na czas określony nie krótszy niż jeden rok szkolny.
12. Uczniowi przysługuje prawo wskazania nauczyciela, pod którego kierunkiem chciałby
pracować.
13. 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.
14. 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.
15. Uczeń decyduje o wyborze jednej z następujących form ITN:
1) uczestniczenie w lekcjach przedmiotu objętego ITN oraz jednej godzinie konsultacji
indywidualnych;
2) zdanie egzaminu klasyfikacyjnego z przedmiotu w zakresie materiału
obowiązującego wszystkich uczniów w danym okresie lub roku szkolnym na ocenę
co najmniej bardzo dobrą i uczestniczenie tylko w zajęciach indywidualnych z
nauczycielem.
16. Konsultacje indywidualne mogą odbywać się w rytmie 1 godziny tygodniowo lub 2
godzin co dwa tygodnie.
17. Rezygnacja z ITN oznacza powrót do normalnego trybu nauki i oceniania.
18. Uczeń realizujący ITN jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego,
przeprowadzonego w terminie ustalonym z uczniem.
19. Kontynuowanie ITN jest możliwe w przypadku zdania przez ucznia rocznego egzaminu
klasyfikacyjnego na ocenę co najmniej bardzo dobrą.
20. Decyzję w sprawie ITN należy każdorazowo odnotować w arkuszu ocen ucznia.

§ 32. Innowacje pedagogiczne
1. Szkoła może prowadzić innowacje pedagogiczne, które mają na celu:
1) stosowanie w procesie kształcenia nowatorskich rozwiązań programowych,
organizacyjnych lub metodycznych sprzyjających kształtowaniu u uczniów postaw
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przedsiębiorczości i kreatywności oraz aktywnemu uczestnictwu w życiu
gospodarczym;
2) tworzenie warunków do rozwoju aktywności, w tym kreatywności uczniów;
3) poprawę istniejących lub wdrożeniu nowych rozwiązań, których celem jest
rozwijanie kompetencji uczniów oraz nauczycieli.
2. Innowacja może obejmować wszystkie bądź wybrane zajęcia edukacyjne, całą szkołę,
oddział lub grupę.
3. Plan innowacji powinien zawierać: cele, założenia, czasu trwania i sposoby realizacji
innowacji pedagogicznej.
4. Rada Pedagogiczna, po zapoznaniu z planem innowacji, wyraża opinię o realizacji
innowacji w szkole.
5. Innowacje pedagogiczne mogą być realizowane przez stowarzyszenia i inne organizacje,
a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność
wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej,
wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły.
6. Wymienione w ust.5 podmioty mogą prowadzić działalność w szkole po uzyskaniu
pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.
6a. Wszelkiego typu programy realizowane przez podmioty wymienione w ust.5, zawierające
treści wychowawcze, muszą być ustalane wspólnie z rodzicami i nauczycielami.
7. W podejmowanych działaniach wymienione w ust. 5 podmioty muszą stosować się do
uregulowań zawartych w Statucie szkoły.
8. Dopuszcza się możliwość organizowania zajęć dodatkowych finansowanych ze źródeł
pozabudżetowych.
§ 33. Praktyki pedagogiczne
1. Szkoła może przyjmować na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) studentów szkół
wyższych kształcących nauczycieli na podstawie pisemnego porozumienia zawartego
pomiędzy Dyrektorem a szkołą wyższą.
2. Nad przebiegiem praktyk nadzór sprawuje Dyrektor.
3. Na terenie szkoły student zobowiązany jest do przestrzegania:
1) postanowień Statutu szkoły;
2) ustalonej w szkole organizacji, porządku i dyscypliny pracy;
3) zasad bhp i ochrony przeciwpożarowej;
4) zasad związanych z ochroną danych osobowych;
5) zasad zawartych w programie praktyki oraz terminów i zadań ustalonych
w harmonogramie praktyki.
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4. W czasie trwania praktyki zwierzchnikami studenta jest Dyrektor szkoły oraz szkolny
opiekun praktyki.
5. Dyrektor szkoły umożliwia studentom odbywającym praktyki udział w zebraniach Rady
Pedagogicznej, konferencjach szkoleniowych, naradach metodycznych, zebraniach z
rodzicami, które odbywać się będą w trakcie trwania praktyki.

§ 34. Biblioteka szkolna
1. Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb
i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu
warsztatu pracy nauczycieli i popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców
uczniów.
2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, rodzice i inni pracownicy szkoły,
a także absolwenci szkoły, studenci odbywający praktyki pedagogiczne oraz inne osoby –
na zasadach obowiązujących w bibliotekach publicznych.
3. Nadzór nad biblioteką szkolną sprawuje Dyrektor, który:
1) zapewnia pomieszczenia i wyposażenie warunkujące prawidłową pracę biblioteki oraz
bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia;
2) zatrudnia, zgodnie z obowiązującymi standardami, wykwalifikowaną obsługę
biblioteki i zatwierdza przydział czynności pracowników;
3) zapewnia środki finansowe na działalność biblioteki;
4) zarządza przeprowadzenie skontrum zbiorów bibliotecznych oraz odpowiada
za protokolarne przekazanie biblioteki w przypadku zmiany pracownika.
4. Lokal biblioteki obejmuje wypożyczalnię i czytelnię oraz stanowiska komputerowe
z dostępem do sieci Internet i gromadzonych zbiorów multimedialnych.
5. Zbiory biblioteki obejmują: lektury, literaturę piękną, literaturę popularnonaukową,
wydawnictwa informacyjne, podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, literaturę
pedagogiczną i metodyczną, czasopisma oraz zbiory graficzne, specjalne, dźwiękowe
i elektroniczne dostosowane do typu szkoły i etapów edukacyjnych. Politykę
gromadzenia zbiorów determinują potrzeby użytkowników, wymagania obowiązujących
w szkole programów nauczania oraz możliwości finansowe szkoły.
6. Zbiory biblioteki uzupełniane są z budżetu szkoły, dotacjami Rady Rodziców i innych
ofiarodawców oraz z budżetu państwa.
7. Biblioteka prowadzi ewidencję i kontrolę zbiorów za pomocą systemu komputerowego.
8. Praca biblioteki przebiega zgodnie z organizacją roku szkolnego. Czas pracy biblioteki
jest corocznie ustalany przez Dyrektora w porozumieniu z nauczycielem bibliotekarzem i
dostosowany do tygodniowego planu zajęć tak, aby umożliwiał dostęp do jej zbiorów
przed i po lekcjach oraz podczas zajęć lekcyjnych.
9. Zakres zadań nauczyciela bibliotekarza określa Statut.
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10. Współpraca biblioteki szkolnej z uczniami obejmuje:
1) poradnictwo w wyborach czytelniczych;
2) udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych i faktograficznych;
3) pomoc w rozwijaniu zainteresowań ogólnych i czytelniczych, poprzez organizację
konkursów, wystaw, realizację projektów i programów oraz innych form
upowszechniania czytelnictwa;
4) pomoc w przygotowywaniu się do konkursów przedmiotowych i realizowanych
projektów;
5) wsparcie dla uczniów z trudnościami w nauce i zachowaniu;
6) zaopatrzenie uczniów w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe;
7) kształtowanie struktury księgozbioru zgodnie z potrzebami uczniów.
11. Współpraca biblioteki szkolnej z nauczycielami obejmuje:
1) pomoc we wzbogacaniu warsztatu pracy nauczycieli przez uzgadnianie zakupu
nowości;
2) pomoc w realizacji działań dydaktycznych, opiekuńczo-wychowawczych
i profilaktycznych przez dostarczanie źródeł i opracowań;
3) pomoc w realizacji planów rozwoju i planów pracy przez wskazywanie literatury
i kierowanie do innych bibliotek i ośrodków informacji;
4) współdziałanie w zakresie rozbudzania i rozwijania potrzeb i zainteresowań
czytelniczych uczniów oraz ich kompetencji informacyjnych;
5) zapoznawanie z wynikami analizy czytelnictwa uczniów i klas;
6) współdziałanie w zakresie egzekwowania postanowień regulaminu biblioteki;
7) uczestnictwo w pracach zespołów i komisji działających na terenie szkoły.
12. Współpraca z rodzicami obejmuje:
1) udostępnianie księgozbioru rodzicom, opiekunom i członkom rodzin uczniów;
2) włączanie rodziców do udziału w projektach i kampaniach czytelniczych;
3) upowszechnianie wiedzy w zakresie wychowania czytelniczego w rodzinie;
4) pomoc w doborze literatury dotyczącej problemów wychowawczych, trudności
i niepowodzeń szkolnych;
5) informowanie o stanie czytelnictwa dzieci;
6) informowanie o działalności biblioteki.
13. Współpraca biblioteki szkolnej z innymi bibliotekami i instytucjami obejmuje:
1) wymianę informacji na temat organizowanych działań promujących literaturę
i czytelnictwo;
2) wymianę informacji bibliograficznych;
3) udział w konkursach i imprezach czytelniczych;
4) wymianę informacji na temat kształtowania struktury zbiorów;
5) wymianę materiałów informacyjnych między bibliotekami;
6) informowanie o zbiorach i zachęcanie do korzystania z zasobów najbliższych bibliotek
publicznych;
7) korzystanie z pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej;
8) wzbogacanie oferty edukacyjnej szkoły;
9) pozyskiwanie wydawnictw.
14. Prawa i obowiązki czytelnika oraz zasady korzystania określa regulamin biblioteki
szkolnej, który obejmuje regulamin wypożyczalni, regulamin czytelni i regulamin
korzystania z komputerów.
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15. Zasady udostępniania uczniom podręczników i materiałów edukacyjnych oraz
materiałów ćwiczeniowych reguluje zarządzenie Dyrektora.

§ 35. Świetlica szkolna
1. Szkoła zapewnia zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej
ze względu na:
1) organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki;
2) czas pracy rodziców – na wniosek rodziców.
2. Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia
rodziców dziecka - Karty zgłoszenia do świetlicy szkolnej - zawierającej
w szczególności:
1) informację o czasie pobytu dziecka w świetlicy,
2) wskazanie osób upoważnionych do odbioru dziecka ze świetlicy,
3) sposób kontaktowania się z rodzicami, np. w razie wypadku lub w przypadku
nieodebrania dziecka ze świetlicy po zakończonych zajęciach.
3. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki
wychowawczej i bezpieczeństwa oraz prowadzenie zajęć uwzględniających potrzeby
edukacyjne, rozwojowe i psychofizyczne dzieci, w szczególności rozwijające
zainteresowania, zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji.
4. Na zajęciach świetlicowych pod opieką jednego nauczyciela może pozostawać nie więcej
niż 25 uczniów.
5. W szkole może być zatrudniony asystent wychowawcy świetlicy.
6. Czas trwania zajęć wychowawczo-opiekuńczych w świetlicy ustala się w wymiarze 45
minut. Godzina pracy świetlicy wynosi 60 minut.
7. Zakres zadań wychowawcy świetlicy i asystenta wychowawcy określa Statut.
8. Prawa i obowiązki uczestnika świetlicy określa regulamin świetlicy.

§ 36. Stołówka szkolna
1. W celu prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania
prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła organizuje stołówkę.
2. Korzystanie z posiłków w stołówce jest odpłatne.
3. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala
Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
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4. Do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej,
o których mowa w ust. 3, nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych
od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki.
5. Organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców ucznia z całości lub części opłat
w przypadku:
1) szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny;
2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.
6. Organ prowadzący szkołę może upoważnić Dyrektora szkoły do udzielania zwolnień
wymienionych w ust. 5.

Rozdział V

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

§ 37. Pracownicy szkoły
1. W szkole Dyrektor zatrudnia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników regulują odrębne przepisy.
3. Nauczyciele i pozostali pracownicy są zatrudniani według potrzeb na podstawie
zatwierdzonego na dany rok szkolny arkusza organizacyjnego.
4. Wszyscy pracownicy szkoły są zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom
w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, uwzględniając obowiązujące w tym
zakresie przepisy statutu, wewnętrznych regulaminów i przyjętych w szkole procedur.
5. Szczegółowy zakres zadań nauczycieli i pozostałych pracowników określa Dyrektor
szkoły z uwzględnieniem:
1) odpowiedzialności za życie, zdrowie, bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć
organizowanych przez Szkołę;
2) odpowiedzialności za powierzone mienie;
3) współpracy z rodzicami;
4) doskonalenia warsztatu pracy;
5) realizacji zadań wynikających z obowiązujących w szkole regulaminów i procedur.
6. Do zadań nauczycieli oraz innych pracowników szkoły w zakresie bezpieczeństwa należy
w szczególności:
1) natychmiastowe reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania
uczniów stanowiące zagrożenie ich bezpieczeństwa;
2) zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie szkoły w tym ustalenie
celu ich pobytu, a w razie potrzeby zawiadomienie Dyrektora o fakcie przebywania
osób postronnych lub skierowanie tej osoby do Dyrektora;
3) niezwłoczne zawiadamianie Dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach,
noszących znamię przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia
uczniów;
58

Statut Szkoły Podstawowej im. Anieli hrabiny Potulickiej w Wojnowie
4) niezwłoczne powiadamianie rodziców, Dyrektora lub wicedyrektora o zaistniałych
wypadkach;
5) zwalnianie uczniów z zajęć zgodnie z przyjętą procedurą;
6) przestrzeganie przyjętych w szkole procedur bezpieczeństwa i regulaminu pełnienia
dyżurów nauczycielskich.
§ 38 . Zadania wicedyrektora szkoły
1. W szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora szkoły. Liczbę tych stanowisk określa
organ prowadzący w arkuszu organizacyjnym szkoły na dany rok szkolny.
2. Stanowisko wicedyrektora szkoły powierza Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii
organu prowadzącego i Rady Pedagogicznej.
3. Do zadań i kompetencji wicedyrektora szkoły należy w szczególności:
1) zastępowanie Dyrektora szkoły w czasie jego nieobecności;
2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad nauczycielami wg przydziału;
3) sprawowanie nadzoru nad oddziałami przedszkolnymi;
4) nadzorowanie i wspieranie działalności wychowawczo – opiekuńczej szkoły;
5) podejmowanie działań zmierzających do podnoszenia jakości pracy szkoły;
6) sprawowanie nadzoru nad pracownikami obsługi zatrudnionymi w szkole;
7) przygotowanie harmonogramu dyżurów nauczycielskich i kontrola ich realizacji;
8) kontrolowanie dyscypliny pracy nauczycieli;
9) pełnienie obowiązków koordynatora ds. bezpieczeństwa;
10) kontrolowanie dokumentacji przebiegu nauczania;
11) nadzór nad studentami odbywających praktyki pedagogiczne;
12) utrzymywanie kontaktów z rodzicami;
13) wykonywanie innych czynności i zadań zleconych przez Dyrektora szkoły.
4. Szczegółowy zakres czynności dla wicedyrektora, jego uprawnień i odpowiedzialności
określa Dyrektor szkoły.
§ 39. Obowiązki i prawa nauczycieli
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, a w szczególności:
1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz
podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym
zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć
organizowanych przez szkołę;
2) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju;
3) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;
4) kształcić i wychowywać dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego
człowieka;
5) dbać o kształtowanie u dzieci postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą
demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi.
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2. Do zadań nauczyciela należy pełna realizacja przepisów prawa oświatowego, zwłaszcza
postanowień ustawy i Karty Nauczyciela.
3. Zadaniem nauczyciela, poza obowiązkami wynikającymi z przepisów o których mowa
w ust 2, jest w szczególności:
1) prawidłowa organizacja procesu dydaktycznego, zgodnie z zasadami nauk
pedagogicznych i najnowszymi osiągnięciami współczesnej dydaktyki;
2) stałe podnoszenie jakości kształcenia w obrębie prowadzonych zajęć edukacyjnych,
efektywna realizacja przyjętego programu nauczania oraz programu wychowawczoprofilaktycznego;
3) rzetelne i systematyczne przygotowywanie się do zajęć lekcyjnych;
4) opracowanie wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny z nauczanych
przedmiotów, dokonywanie nowelizacji systemu i dostosowywanie go do aktualnych
przepisów prawa oraz zapoznawanie uczniów i rodziców z opracowanymi
wymaganiami;
5) zachowanie bezstronności i obiektywizmu w ocenie ucznia, częsta ocena wiadomości
i umiejętności ucznia;
6) informowanie uczniów i ich rodziców o ocenach bieżących, o postępach w nauce,
osiągnięciach lub trudnościach w nauce i niepowodzeniach szkolnych oraz
możliwościach ich przezwyciężania;
7) informowanie uczniów i rodziców o przewidywanych stopniach okresowych
i rocznych na tydzień przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej;
8) tworzenie warunków do aktywnego udziału uczniów w procesie dydaktyczno –
wychowawczym poprzez wdrażanie do samodzielnego myślenia, uczenia się
i działania, kształtowanie umiejętności dobrego organizowania pracy indywidualnej
i zespołowej;
9) kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich i prospołecznych oraz wdrażanie
do czynnego uczestnictwa w życiu klasy, szkoły, rodziny, środowiska lokalnego,
kraju;
10) akcentowanie na wszystkich zajęciach edukacyjnych wartości humanistycznych,
moralnych i etycznych, przyswajanie których umożliwia świadomy wybór celów
i dróg życiowych, wskazywanie na społeczną użyteczność przekazywanej wiedzy dla
dobra człowieka;
11) wyrabianie umiejętności i nawyków korzystania z technologii informacyjnokomunikacyjnej;
12) wdrażanie działań nowatorskich i innowacyjnych;
13) systematyczne kontrolowanie miejsca prowadzenia zajęć pod względem
bezpieczeństwa i higieny pracy;
14) używanie na zajęciach edukacyjnych tylko sprawnych pomocy dydaktycznych;
15) systematyczne kontrolowanie obecności uczniów w dzienniku elektronicznym;
16) rzetelne pełnienie dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych – zgodnie
z harmonogramem i zasadami określonymi w regulaminie pełnienia dyżurów
nauczycielskich;
17) przestrzeganie procedur bezpieczeństwa obowiązujących w szkole;
18) prowadzenie obserwacji pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy z uczniami, w tym:
a) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
możliwości psychofizycznych uczniów,
b) określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów,
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c) rozpoznawanie
przyczyn
niepowodzeń
edukacyjnych
lub
trudności
w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających im
uczestnictwo w życiu szkoły;
19) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału
uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich
funkcjonowania;
20) współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym,
w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń
w środowisku, utrudniających ich funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu szkoły
oraz efektów podejmowanych działań;
21) wspomaganie uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu;
22) indywidualizacja nauczania w pracy z uczniem zdolnym i mającym trudności
w nauce;
23) sprawowanie opieki nad realizacją uczniowskich projektów edukacyjnych,
24) rozwijanie czytelnictwa uczniów;
25) dbałość o klasopracownię, jej estetykę, wyposażenie i zgromadzone pomoce
dydaktyczne;
26) rzetelne, terminowe, systematyczne prowadzenie wymaganej dokumentacji procesu
dydaktycznego i opiekuńczo – wychowawczego;
27) aktywny udział w pracach Rady Pedagogicznej, zespołów przedmiotowych,
wychowawczych i problemowych;
28) przygotowywanie sprawozdań z realizacji powierzonych zadań oraz przedstawienie
ich na zebraniach RP;
29) doskonalenie swoich umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy
merytorycznej, doskonalenie i unowocześnianie własnego warsztatu pracy poprzez
udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli oraz zewnętrznych form
doskonalenia zawodowego;
30) zapoznawanie się z aktualnym stanem prawnym w oświacie;
31) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora szkoły – obowiązkowych
i nadobowiązkowych – w ramach pensum.
4. Nauczyciele mają prawo do:
1) opracowywania własnych programów nauczania i wychowania;
2) realizowania innowacji pedagogicznych po zaopiniowaniu ich przez Radę
Pedagogiczną;
3) realizowania eksperymentów pedagogicznych, po uprzednim zaopiniowaniu ich przez
Radę Rodziców i zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną;
4) decydowania o wybranych podręcznikach, środkach dydaktycznych oraz metodach
i formach kształcenia uczniów;
5) konsultacji z pracownikami instytucji doradztwa pedagogicznego;
6) uzyskania wsparcia, pomocy merytorycznej, metodycznej i psychologiczno –
pedagogicznej w podejmowanych działaniach edukacyjnych od Dyrekcji szkoły,
pedagoga
szkolnego,
poradni
psychologiczno – pedagogicznej,
zespołów
wychowawczych, doradców metodycznych i instytucji wspomagających szkołę;
7) wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich
uczniów;
8) czynnego uczestniczenia w opiniowaniu spraw dotyczących pracy szkoły;
9) wystąpienia z wnioskiem do Dyrektora szkoły o odstąpienie od realizacji niektórych
treści nauczania objętych obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi w sytuacji
prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania;
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10) wyposażenia w materiały niezbędne do wykonywania czynności wchodzących
w zakres obowiązków nauczyciela, stosownie do specyfiki szkoły.
5. Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za:
1) realizację podstawy programowej, prawidłowy przebieg prowadzonych przez siebie
zajęć dydaktyczno – wychowawczych i stosowanie w nich właściwych metod pracy,
2) jakość i wyniki pracy dydaktyczno – wychowawczej;
3) realizację zapisów statutu i programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły;
4) uwzględnienie w procesie edukacyjnym indywidualnych potrzeb i możliwości
uczniów;
5) życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów podczas zajęć
prowadzonych w szkole i poza nią, w tym za przestrzeganie przyjętych w szkole
procedur;
6) przestrzeganie wewnątrzszkolnych zasad, warunków i sposobu oceniania;
7) powierzone mu mienie szkoły;
8) uchybienia przeciwko porządkowi pracy;
9) uchybienia godności zawodu nauczyciela;
10) niewypełnianie powierzonych mu obowiązków.
6. Praca nauczyciela podlega ocenie zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 40. Zespoły nauczycielskie
1. Nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne i wychowawcze w danym oddziale tworzą
zespół nauczycielski.
2. Pracami zespołu kieruje wychowawca klasy.
3. Zadaniem zespołu nauczycielskiego jest w szczególności:
1) ustalanie zestawu programów dla tego oddziału, modyfikowanie go w miarę potrzeb;
2) opiniowanie programu z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do
użytku w szkole;
3) modyfikowanie, opracowywanie i opiniowanie własnych programów nauczania;
4) analizowanie bieżących postępów i osiągnięć uczniów oraz wyników klasyfikowania
i promowania uczniów w tym oddziale;
5) ocena skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych;
6) konsultowanie działań w planie wychowawczym oddziału;
7) analizowanie bieżących postępów i osiągnięć oraz trudności uczniów w danym
oddziale;
8) diagnozowanie sytuacji wychowawczej i podejmowanie doraźnych zabiegów
wychowawczych w odniesieniu do całego zespołu i pojedynczych uczniów;
9) udzielanie pomocy wychowawcy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
oddziału.
§ 41. Zespoły przedmiotowe
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1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych, w celu
wymiany doświadczeń i monitorowania efektów pracy, mogą tworzyć zespół
przedmiotowy.
2. W szkole funkcjonują zespoły przedmiotowe:
1) nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej;
2) nauczycieli przedmiotów humanistycznych;
3) nauczycieli matematyki i przedmiotów przyrodniczych;
4) nauczycieli języków obcych;
5) nauczycieli wychowania fizycznego.
3. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje przewodniczący zespołu powołany przez
Dyrektora na wniosek zespołu. Przewodniczący zespołu może powołać do realizacji
określonego zadania lub zadań zespołu innych nauczycieli, specjalistów i pracowników
szkoły oraz osoby niebędące pracownikami szkoły.
4. Zespoły, w oparciu o założenia zawarte w planie pracy szkoły, opracowują założenia do
pracy na dany rok szkolny i zapoznają z nimi Radę Pedagogiczną.
5. Przewodniczący zespołu przedstawia sprawozdanie z rocznej pracy zespołu na
analitycznym zebraniu Rady Pedagogicznej.
6. Do zadań zespołu przedmiotowego należy w szczególności:
1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji
programów nauczania, korelowanie treści nauczanych przedmiotów pokrewnych
a także uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru programów nauczania;
2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów
badania wyników nauczania;
3) samokształcenie oraz organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego
i doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli;
4) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych i uzupełnianiu
wyposażenia;
5) analizowanie wyników egzaminów końcowych oraz przygotowywanie programów
działań doskonalących efektywność kształcenia;
6) opiniowanie przygotowanych autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych
programów nauczania;
7) wybór i przedstawianie Dyrektorowi propozycji podręczników lub materiałów
edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach danej klasy przez co
najmniej trzy lata i materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w poszczególnych
oddziałach w danym roku szkolnym.
7. Dyrektor może tworzyć inne zespoły, zgodnie z potrzebami szkoły, w szczególności
zespoły zadaniowe.
§ 42. Zadania przewodniczących zespołów
1. Do stałych zadań przewodniczących zespołów przedmiotowych, wychowawczych
i problemowo – zadaniowych należy:
1) organizacja, kierowanie i nadzorowanie pracy zespołu;
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2)
3)
4)
5)

opracowanie planu pracy zespołu;
monitorowanie pracy zespołu;
prowadzenie dokumentacji zespołu;
przygotowanie i prezentacja podczas analitycznego zebrania Rady Pedagogicznej
sprawozdania z pracy zespołu.

§ 43. Zadania wychowawców klas
1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu
z nauczycieli uczących w tej klasie, zwanemu dalej wychowawcą.
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej zapewnia się, w miarę
możliwości, tego samego wychowawcę w ciągu całego etapu edukacyjnego.
3. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku
uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych.
4. Rodzice mają prawo opiniować pracę nauczycieli i wychowawcy klasowego oraz
wnioskować o zmianę form pracy. Wnioski dotyczące pracy nauczycieli należy kierować
do Dyrektora, który jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające
i w ciągu 2 tygodni udzielić zainteresowanym odpowiedzi.
5. Rodzice danej klasy mogą wystąpić z wnioskiem do Dyrektora o zmianę wychowawcy.
Dyrektor podejmuje decyzję w ciągu 14 dni po konsultacji z Radą Pedagogiczną. Decyzja
Dyrektora jest ostateczna.
6. W czasie braku możliwości kontaktu z wychowawcą zastępuje go inny, wskazany przez
Dyrektora, nauczyciel uczący w danej klasie.
7. W przypadku dłuższej nieobecności wychowawcy Dyrektor wyznacza jego zastępcę.
8. Wychowawca klasy sprawuje opiekę wychowawczą nad uczniami danego oddziału,
a w szczególności:
1) tworzy warunki wspomagające rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz
przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie;
2) inspiruje i wspomaga działania zespołowe uczniów;
3) podejmuje działania umożliwiające rozwiązywanie konfliktów w zespole
wychowanków oraz pomiędzy nimi, a innymi członkami społeczności szkolnej
poprzez:
a) dokładne zbadanie przyczyn konfliktu,
b) tworzenie atmosfery życzliwości, prawdomówności i swobodnej oceny swojego
postępowania,
c) wspólne z zespołem podjęcie środków zaradczych.
9. Do zadań wychowawcy klasy należy tworzenie warunków wspomagających rozwój
ucznia, proces jego uczenia się, przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie,
inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów oraz rozwiązywanie
konfliktów, a w szczególności:
1) otoczenie indywidualną opieką każdego wychowanka;
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2) diagnoza potrzeb uczniów w zakresie opieki, wychowania i profilaktyki;
3) integrowanie zespołu klasowego, kształtowanie wzajemnych stosunków między
uczniami opartych na życzliwości, tolerancji, współdziałaniu, koleżeństwie, przyjaźni,
pomocy;
4) planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i rodzicami różnych formy życia
zespołowego rozwijających jednostki i integrujących zespół klasowy;
5) podejmowanie działań, w porozumieniu z zespołem uczniowskim, nauczycielami,
pedagogiem szkolnym i rodzicami ucznia, umożliwiających rozwiązywanie
i eliminację konfliktów i problemów wychowawczych w zespole wychowanków oraz
pomiędzy nimi, a innymi członkami społeczności szkolnej;
6) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej, materialnej i socjalnej,
7) ochrona przed skutkami demoralizacji i uzależnień, podejmowanie niezbędnych
działań profilaktycznych, resocjalizacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych,
rozpoznawanie i eliminacja zagrożeń;
8) troska o właściwy stosunek ucznia do nauki i osiąganie przez niego jak najlepszych
wyników, organizowanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce;
9) otaczanie dodatkową opieką uczniów szczególnie uzdolnionych – wspieranie,
motywowanie, umożliwianie rozwijania zdolności i zainteresowań;
10)
dbałość o regularne uczęszczanie uczniów na zajęcia edukacyjne, analiza
frekwencji, badanie przyczyn absencji, usprawiedliwianie nieobecności uczniów,
egzekwowanie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;
11) motywowanie
uczniów
do
udziału
w
konkursach
przedmiotowych
i pozaprzedmiotowych, kołach zainteresowań, zajęciach pozalekcyjnych, do pracy
w organizacjach szkolnych, aktywnej działalności na rzecz klasy, szkoły
i środowiska lokalnego;
12) wyrabianie u uczniów poczucia współodpowiedzialności za ład, porządek, estetykę,
czystość na terenie klasy, szkoły;
13) wdrażanie do dbania o higienę, stan zdrowia, stan higieniczny otoczenia oraz
przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią;
14) (uchylone),
15) wspomaganie uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, we współpracy
z doradcą zawodowym i pedagogiem;
16) współdziałanie z klasowym zespołem nauczycielskim w zakresie realizacji
programu wychowawczo – profilaktycznego oraz uzgadnianie i koordynowanie
działań wychowawczych wobec zespołu i pojedynczych uczniów;
17) systematyczna współpraca z nauczycielami, pedagogiem szkolnym, psychologiem,
innymi specjalistami i pielęgniarką;
18) współpraca z nauczycielem bibliotekarzem w zakresie realizacji procedury
zaopatrzenia uczniów w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczenia, rozwijania
aktywności czytelniczej uczniów oraz przestrzegania regulaminu biblioteki;
19) systematyczne kontakty z rodzicami uczniów – organizowanie spotkań klasowych,
przeprowadzanie rozmów indywidualnych, pedagogizacja, ankietowanie,
diagnozowanie funkcjonowania systemu rodzinnego;
20) współpraca z rodzicami uczniów w celu:
a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,
b) poznania osobowości, warunków życia i stanu zdrowia uczniów, stymulowania ich
rozwoju psychofizycznego i pozytywnych cech charakteru;
c) wspierania rodziców w działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania
od nich pomocy w swoich działaniach,
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d) informowania rodziców o wynikach i problemach w zakresie kształcenia
i wychowania ich dzieci oraz o sposobach ich przezwyciężania,
e) włączenia rodziców w planowanie i organizację życia klasy i szkoły,
f) zapoznania rodziców z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi
w danej klasie, z zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania oraz
przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych, sprawdzających i poprawkowych,
g) informowania, na miesiąc przed końcem okresu w dzienniku elektronicznym
o przewidywanym stopniu niedostatecznym;
21) współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym w zakresie
oceny przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności funkcjonowania uczniów
oraz działań sprzyjających rozwojowi ich kompetencji i potencjału;
22) planowanie i koordynowanie udzielania uczniowi pomocy psychologicznopedagogicznej, przy współpracy z rodzicami ucznia oraz z innymi nauczycielami,
wychowawcami i specjalistami lub innymi osobami;
23) wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących klasy zgodnie z planem
pracy szkoły, zarządzeniami Dyrektora, uchwałami Rady Pedagogicznej;
24) rzetelne, systematyczne i terminowe prowadzenie dokumentacji: dziennika
elektronicznego, arkuszy ocen, świadectw promocyjnych i ukończenia szkoły, teczki
wychowawcy i innej dokumentacji wymaganej w szkole.
10. Wychowawca odpowiada za:
1) osiąganie zamierzonych celów wychowawczych powierzonego mu oddziału;
2) integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców wokół realizacji programu
wychowawczo – profilaktycznego;
3) poziomu opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowanków znajdujących się
w trudnej sytuacji szkolnej lub społecznej;
4) bezpieczeństwo wychowanków w czasie organizowanych imprez klasowych,
wycieczek, spotkań;
5) wystawienie oceny zachowania zgodnie z przyjętymi w szkole kryteriami.
11. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej
i metodycznej ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych oraz
naukowych.
§ 44. Zadania nauczycieli oddziałów przedszkolnych
1. Nauczyciel oddziału przedszkolnego, oprócz zadań określonych w §39 ust. 1,
w szczególności:
1) planuje i prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą zgodnie z obowiązującym
programem i ponosi odpowiedzialności za jej jakość;
2) wspiera rozwój psychofizyczny dziecka, jego zdolności i zainteresowania;
3) stosuje twórcze i nowoczesne metody nauczania i wychowania;
4) ponosi odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu
w oddziale przedszkolnym i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów;
5) współpracuje ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno –
pedagogiczną, zdrowotną i inną;
6) współdziała z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci
z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających
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w szczególności z programu wychowania przedszkolnego w danym oddziale
i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju;
7) prowadzi dokumentację przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Zadania nauczycieli związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom obejmują
w szczególności:
1) sprawowanie bezpośredniej opieki nad powierzonymi dziećmi w czasie pobytu
w oddziale przedszkolnym oraz w trakcie zajęć w terenie;
2) systematyczne kontrolowanie miejsc, w których prowadzone są zajęcia;
3) powiadamianie o uszkodzeniach w salach lub sprzętach;
4) kontrolę obecności dzieci na zajęciach;
5) niezwłoczne powiadomienie Dyrektora o wypadku dziecka.
3. Zadania nauczycieli związane z planowaniem i prowadzeniem pracy wychowawczodydaktycznej oraz odpowiedzialnością za jej jakość obejmują w szczególności:
1) opracowywanie planów pracy oddziału z uwzględnieniem planu pracy szkoły;
2) uczestnictwo w ewaluacji wewnętrznej;
3) wybór programu wychowania przedszkolnego;
4) prowadzenie dokumentacji pedagogicznej oddziału oraz innej dokumentacji
zleconej przez Dyrektora zgodnie z przepisami prawa;
5) przeprowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole w roku
poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej oraz sporządzenie
informacji dla rodziców;
6) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności, zainteresowań oraz
niwelowanie deficytów rozwojowych dziecka;
7) kierowanie działalnością dziecka poprzez organizowanie środowiska
wychowującego i tworzenie sytuacji edukacyjnych;
8) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania;
9) systematyczne doskonalenie kompetencji zawodowych oraz podnoszenie
kwalifikacji zawodowych;
10) dbałość o estetykę pomieszczeń;
11) czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja postanowień i uchwał;
12) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym,
kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym;
13) możliwość realizowania zajęć w ramach projektów i programów finansowanych
z udziałem środków europejskich w ramach nawiązanego stosunku pracy;
14) zapoznawanie się z aktualnym stanem prawnym w oświacie.
4. Zadania nauczycieli związane z prowadzeniem obserwacji pedagogicznych, mających
na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie
tych obserwacji obejmują w szczególności:
1) rozpoznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci;
2) prowadzenie bieżącej diagnostyki;
3) wspieranie rozwoju dziecka poprzez organizowanie pracy indywidualnej
z dzieckiem potrzebującym pomocy, ustalenia kierunków pracy z dzieckiem;
4) dokumentowanie prowadzonych czynności zgodnie z przyjętym sposobem;
5) prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza
przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki
w klasie I szkoły podstawowej oraz sporządzenie informacji dla rodziców.
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5. Zadania nauczycieli związane ze współpracą ze specjalistami świadczącymi pomoc
psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną obejmują w szczególności:
1) bieżącą współpracę ze specjalistami;
2) organizowanie spotkań dla rodziców ze specjalistami (psycholog, lekarz, pedagog,
logopeda);
3) udział w omawianiu problemów i efektów pracy z logopedą i innymi specjalistami.
§ 45. Zadania nauczyciela bibliotekarza
1. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy w szczególności:
1) gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów, w tym podręczników,
materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych;
2) diagnozowanie potrzeb czytelniczych i zainteresowań uczniów w celu
indywidualizacji pracy z czytelnikami;
3) sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w bibliotece i troska o ich
bezpieczeństwo;
4) czuwanie nad przestrzeganiem regulaminu biblioteki;
5) prowadzenie działalności informacyjnej oraz przygotowywanie uczniów
do poszukiwania, porządkowania, krytycznej analizy i wykorzystywania informacji
z różnych źródeł i efektywnego posługiwania się technologiami informacyjnokomunikacyjnymi;
6) prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa służących rozbudzaniu
i rozwijaniu indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianiu i pogłębianiu
u uczniów nawyku czytania i uczenia się;
7) organizowanie działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną uczniów,
tożsamość narodową i językową oraz kulturę czytelniczą;
8) prowadzenie prac organizacyjno-technicznych związanych z konserwacją
i selekcją zbiorów oraz prowadzeniem warsztatu informacyjnego;
9) przygotowywanie projektów nowelizacji regulaminu biblioteki i procedury
udostępniania podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów
ćwiczeniowych;
10) przeprowadzanie inwentaryzacji skontrum księgozbioru biblioteki szkolnej;
11) sporządzanie rocznych planów pracy biblioteki;
12) przedstawianie sprawozdania z okresowej i rocznej pracy biblioteki na zebraniu
Rady Pedagogicznej;
13) informowanie nauczycieli i rodziców o poziomie i zakresie czytelnictwa uczniów
oraz przygotowywanie analiz czytelnictwa na zebrania Rady Pedagogicznej;
14) prowadzenie, określonej przepisami, dokumentacji pracy biblioteki;
15) troska o estetykę pomieszczenia i powierzone mienie;
16) wspomaganie realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły poprzez
współpracę z wychowawcami klas, nauczycielami, uczniami, rodzicami
oraz innymi bibliotekami i instytucjami.
§ 46. Zadania wychowawcy świetlicy
1.

Do zadań wychowawcy świetlicy należy w szczególności:
1) sprawowanie opieki wychowawczej i zapewnienie bezpieczeństwa uczniom
przebywającym w świetlicy;
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2) prowadzenie zajęć uwzględniających potrzeby edukacyjne, rozwojowe
i psychofizyczne dzieci, w szczególności:
a) odrabianie lekcji, organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do
nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej,
b) organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form aktywności fizycznej
i spędzania czasu wolnego w pomieszczeniach i na powietrzu, mających na celu
prawidłowy rozwój fizyczny,
c) prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania uczniów;
3) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyku higieny
i czystości;
4) upowszechnianie zasad bezpieczeństwa i dbałość o zachowanie zdrowia;
5) rozwijanie samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności;
6) stwarzanie sytuacji do zaspokojenia potrzeby przyjaźni i kontaktów
z rówieśnikami;
7) współdziałanie z nauczycielami i rodzicami uczniów korzystających ze świetlicy;
8) właściwa organizacja zajęć wychowawczo-opiekuńczych;
9) kontrola obecności dzieci na zajęciach;
10) prowadzenie dziennika zajęć świetlicy;
11) utrzymanie właściwego stanu estetycznego i higieniczno-sanitarnego pomieszczeń
i pomocy.
§ 47. Zadania pedagoga i psychologa
1. Do zadań pedagoga i psychologa należy w szczególności:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji,
zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub
trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających
funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu oddziału przedszkolnego
i szkoły;
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w oddziale przedszkolnym i w szkole
w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę
i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu oddziału
przedszkolnego i szkoły;
3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach
odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów
dzieci i młodzieży;
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom
zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym,
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:
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a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
możliwości psychofizycznych uczniów,
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
9) wykonywanie zadań związanych z procedurą „Niebieska Karta”.

§ 48. Zadania logopedy
1. Do zadań logopedy w szkole należy w szczególności:
1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu
ustalenia stanu mowy uczniów;
2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla
rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów
i eliminowania jej zaburzeń;
3) podejmowanie, we współpracy z rodzicami uczniów, działań profilaktycznych
zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej;
4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych
specjalistów w:
a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
możliwości psychofizycznych uczniów,
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
§ 49. Zadania doradcy zawodowego
1. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:
1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne
i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych
właściwych dla danego poziomu kształcenia;
3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu
z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań
i uzdolnień uczniów;
4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę;
5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań
w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
6) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych
specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
2. W przypadku braku doradcy zawodowego, jego zadania pełni pedagog szkolny.
§ 50. Zadania terapeuty pedagogicznego
1. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:
1) prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami
rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania
trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych;
2) rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo
w życiu oddziału przedszkolnego i szkoły;
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3) prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze
terapeutycznym;
4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom
edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów;
5) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych
specjalistów w:
a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
możliwości psychofizycznych uczniów,
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
§ 51. (uchylony)
§ 52. Zadania nauczyciela wspomagającego
1. Nauczyciela wspomagającego zatrudnia się w szkole w sytuacji, gdy zachodzi potrzeba
objęcia ucznia kształceniem specjalnym. Nauczyciel wspomagający współorganizuje to
kształcenie z nauczycielem prowadzącym zajęcia.
2. Nauczyciel wspomagający wykonuje zadania wyznaczone przez Dyrektora szkoły,
a w szczególności:
1) prowadzi wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z innymi
nauczycielami i specjalistami realizuje zintegrowane działania i zajęcia określone
w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym (IPET);
2) prowadzi wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami pracę wychowawczą
z uczniem niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie lub zagrożonym
niedostosowaniem społecznym;
3) uczestniczy, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez
nauczycieli oraz w działaniach i zajęciach określonych w IPET, realizowanych przez
nauczycieli i specjalistów;
4) udziela pomocy nauczycielowi prowadzącemu zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom
i specjalistom realizującym IPET, w doborze form i metod pracy z uczniem
niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie lub zagrożonym niedostosowaniem
społecznym.
§ 53. Zadania pomocy nauczyciela
1. Do zadań pomocy nauczyciela należy w szczególności:
1) pomoc nauczycielowi w organizowaniu i prowadzeniu pracy opiekuńczowychowawczej;
2) spełnianie w stosunku do dzieci czynności obsługowych;
3) uczestniczenie w wycieczkach i spacerach dzieci w celu zapewnienia opieki;
4) utrzymywanie w ładzie i porządku oraz czystości przydzielony oddział;
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie wychowanków;
6) dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy oraz zabezpieczenie mienia przydzielonego
oddziału.
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§ 54. Zadania pielęgniarki środowiskowej
1. Pielęgniarka środowiskowa w miejscu wychowania i nauczania sprawuje opiekę nad
uczniami znajdującymi się na terenie szkoły w gabinecie profilaktyki zdrowotnej
i pomocy przedlekarskiej.
2. Do zadań pielęgniarki środowiskowej w miejscu wychowania i nauczania należy:
1) powiadamianie rodziców o terminach i zakresie udzielania świadczeń opieki
zdrowotnej i profilaktyki opieki zdrowotnej nad uczniami;
2) powiadamianie o możliwościach kontaktowania się w związku ze sprawowaną opieką
zdrowotną nad uczniami;
3) wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych oraz opieka pielęgniarska nad
uczniami objętymi tym postępowaniem;
4) organizowanie profilaktycznych badań lekarskich;
5) prowadzenie grupowej profilaktyki fluorkowej;
6) współorganizowanie lub organizowanie i wykonywanie szczepień ochronnych;
7) czynne poradnictwo w zakresie opieki pielęgniarskiej;
8) udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć;
9) opieka nad dzieckiem, które uległo wypadkowi do czasu przybycia pogotowia
ratunkowego lub rodziców (opiekunów);
10) udział w planowaniu, realizacji i ocenie szkolnego programu edukacji zdrowotnej
oraz podejmowanie innych działań w zakresie promocji zdrowia;
11) współpraca z Dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną i pracownikami szkoły w
zakresie podnoszenia bezpieczeństwa uczniów w szkole;
12) udzielanie pomocy Dyrektorowi w spełnieniu wymogu posiadania w miejscach
wyznaczonych odpowiednio wyposażonych apteczek pierwszej pomocy oraz
uzupełnianie na bieżąco apteczek szkolnych i przenośnych apteczek szkolnych w
leki i środki opatrunkowe zakupione przez Dyrektora szkoły;
13) doradztwo dla Dyrektora szkoły w sprawie bezpieczeństwa uczniów, organizacji
posiłków i warunków sanitarnych w szkole;
14) prowadzenie dokumentacji medycznej uczniów.
§ 54a. Zadania kierownika i opiekuna wycieczek
1. W ramach zajęć dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczych, z wyjątkiem okresu ferii
letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej, mogą być
organizowane wycieczki w formie:
1) wycieczek przedmiotowych – realizowanych w celu uzupełnienia programu nauczania
w ramach jednego lub kilku przedmiotów,
2) wycieczek krajoznawczo-turystycznych o charakterze interdyscyplinarnym, w celu
nabywania wiedzy o otaczającym środowisku i umiejętności zastosowania tej wiedzy w
praktyce,
3)specjalistycznych wycieczek krajoznawczo-turystycznych, w których udział wymaga od
uczniów specjalnego przygotowania.
2. Obowiązki kierownika i opiekunów wycieczki sprawują wyznaczone przez Dyrektora
osoby spośród pracowników pedagogicznych szkoły.
3. Opiekunem wycieczki może być także osoba niebędąca pracownikiem pedagogicznym.
4. Dyrektor może wyrazić zgodę na łączenie funkcji kierownika i opiekuna wycieczki.
5. Do zadań kierownika wycieczki należy:
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1) opracowanie programu i regulaminu wycieczki oraz zasad bezpieczeństwa i zapoznanie
z nimi uczniów, rodziców i opiekunów wycieczki,
2) wypełnienie w dzienniku elektronicznym niezbędnej dokumentacji,
3) dbałość o pełną realizację programu i regulaminu oraz przestrzeganie zasad
bezpieczeństwa,
4) określenie zadań opiekunów wycieczki oraz podziału zadań wśród uczniów,
5) zaopatrzenie uczestników i opiekunów w odpowiedni sprzęt, wyposażenie oraz apteczkę
pierwszej pomocy;
6) organizacja transportu, wyżywienia i noclegów dla uczniów i opiekunów wycieczki;
7) dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki;
8) podsumowanie, ocena i rozliczenie finansowe wycieczki po jej zakończeniu oraz
poinformowanie o tym Dyrektora niezwłocznie po zakończeniu wycieczki, a rodziców
na najbliższym zebraniu klasowym. W wyjątkowych sytuacjach wcześniej – za
pośrednictwem dziennika elektronicznego.
6. Do zadań opiekuna wycieczki należy:
1) sprawowanie opieki nad uczniami,
2) współdziałanie z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki
i przestrzegania jej regulaminu oraz zasad bezpieczeństwa,
3) nadzorowanie wykonywania zadań przydzielonych uczniom,
4) wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika wycieczki.
§ 55. Pracownicy niepedagogiczni
1. Szkoła zatrudnia:
1) pracowników administracji: referent, intendent;
2) pracowników obsługi: kucharka, sprzątaczki, konserwator.
2. Zadaniem pracowników niebędących nauczycielami jest zapewnienie sprawnego
funkcjonowania Szkoły, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.
3. Do podstawowych obowiązków administracji i obsługi należy w szczególności:
1) sumienne wykonywanie zadań;
2) zapewnienie sprawnego funkcjonowania szkoły, utrzymanie obiektu i jego otoczenia
w ładzie i czystości;
3) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;
4) dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów;
5) przestrzeganie zapisów Statutu szkoły i obowiązujących w szkole procedur;
6) stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych.
4. Szczegółowy zakres zadań i obowiązków pracowników administracji i obsługi ustala
Dyrektor szkoły w oparciu o obowiązujące przepisy.
5. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach administracji i obsługi są zobowiązani do
wykonywania pracy zgodnie ze szczegółowym zakresem obowiązków opracowanym
przez Dyrektora Szkoły do zajmowanego stanowiska. Przyjęcie szczegółowego zakresu
obowiązków jest potwierdzane podpisem pracownika.
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6. Szczegółowy zakres czynności na stanowiskach pracy znajduje się w tekach akt
osobowych pracowników.

Rozdział VI

UCZNIOWIE SZKOŁY

§ 56. Obowiązek szkolny
1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły
podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18. roku życia.
2. Obowiązek nauki trwa do ukończenia 18. roku życia.
3. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które
w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli:
1) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok
szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo
2) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez
publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
4. Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej, jest zwolnione z
obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.
5. Dyrektor szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców odracza
rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny.
Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie
obowiązku szkolnego:
1) wniosek składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, nie
później niż do dnia 31 sierpnia;
2) do wniosku dołącza się opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez
dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wydaną przez publiczną
poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
6. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego na wniosek rodziców może być odroczone
nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko
kończy 9 lat:
1) wniosek składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat, nie
później niż do dnia 31 sierpnia,
2) do wniosku dołącza się orzeczenie, o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinię, z
której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w
danym roku szkolnym, wydaną przez publiczną poradnię psychologicznopedagogiczną.
7. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego kontynuuje
przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym lub w innej formie wychowania
przedszkolnego, a dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
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wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, z których jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub
znacznym, także w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym.
8. Na wniosek rodziców i po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub
specjalistycznej Dyrektor może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie obowiązku
szkolnego poza szkołą.
9. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 8, może być wydane przed rozpoczęciem roku
szkolnego albo w trakcie roku szkolnego, jeżeli:
1) szkoła, do której dziecko zostało przyjęte, znajduje się na terenie województwa,
w którym zamieszkuje dziecko;
2) do wniosku o wydanie zezwolenia dołączono:
a) opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,
b) oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających
realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym,
c) zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko
spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów
klasyfikacyjnych.
10. Przepisów ust. 9 nie stosuje się w przypadku wydawania zezwolenia, dla dzieci
i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane
ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.
11. Uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą uzyskuje roczne oceny klasyfikacyjne
na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy
programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym, uzgodnionej na dany rok
szkolny z Dyrektorem szkoły. Egzaminy klasyfikacyjne są przeprowadzane przez szkołę,
której Dyrektor zezwolił na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą. Uczniowi
takiemu nie ustala się oceny zachowania.
12. Przepisu ust. 11 nie stosuje się do dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o
potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.
13. Uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą, a także jego rodzic, może korzystać
ze wsparcia szkoły, obejmującego:
1) prawo uczestniczenia w szkole w dodatkowych zajęciach edukacyjnych, zajęciach
rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych, zajęciach prowadzonych
w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęciach rozwijających
zainteresowania i uzdolnienia uczniów oraz w zajęciach z zakresu doradztwa
zawodowego;
2) zapewnienie dostępu do:
a) bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów
ćwiczeniowych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
b) pomocy dydaktycznych służących realizacji podstawy programowej znajdujących
się w zasobach szkoły - w porozumieniu z Dyrektorem szkoły;
3) udziału w konsultacjach umożliwiających przygotowanie do rocznych egzaminów
klasyfikacyjnych.
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14. Cofnięcie zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą następuje:
1) na wniosek rodziców;
2) jeżeli uczeń z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpił do rocznych
egzaminów klasyfikacyjnych, albo nie zdał rocznych egzaminów klasyfikacyjnych;
3) w razie wydania zezwolenia z naruszeniem prawa.
15. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:
1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;
2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć
szkolnych;
4) powiadamiania organów gminy o formie spełniania obowiązku szkolnego lub
obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16 – 18 lat i zmianach w tym zakresie.
16. Dyrektor kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące
w obwodzie szkoły, a gmina kontroluje spełnianie obowiązku nauki przez młodzież
w wieku 16 – 18 lat.
17. Gdy uczeń w danym miesiącu przekroczy 50% nieobecności nieusprawiedliwionych
Dyrektor szkoły informuje organ prowadzący o niespełnianiu obowiązku szkolnego
przez ucznia w danym miesiącu i wnioskuje o wstrzymanie wszelkiej pomocy
edukacyjnej dla ucznia.
18. Niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

§ 57. Zasady rekrutacji
1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym kończą 3 lata, do końca roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. W szczególnie uzasadnionych
przypadkach Dyrektor może przyjąć do oddziału przedszkolnego dziecko, które
ukończyło 2,5 roku życia.
2. W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko powyżej 7 roku życia, ale nie
dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9
lat. Obowiązek tych dzieci odracza się zgodnie z przepisami.
3. Dziecko w wieku 6 lat obowiązkowo odbywa roczne przygotowanie przedszkolne
w oddziale przedszkolnym szkoły podstawowej. Obowiązek ten rozpoczyna się
z początkiem roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy
6 lat.
4. Dzieci przyjmuje się odpowiednio do oddziału przedszkolnego oraz do klasy pierwszej
szkoły podstawowej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, które jest
prowadzone na wniosek lub zgłoszenie rodzica dziecka.
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5. Zgłoszenie lub wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego lub do klasy
pierwszej szkoły podstawowej składa się do Dyrektora szkoły. Wzór wniosku
i zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej szkoły i w sekretariacie szkoły.
6. O przyjęciu dziecka do oddziału przedszkolnego oraz dzieci do szkoły podstawowej w
trakcie roku szkolnego, w tym do klas pierwszych, decyduje Dyrektor, z wyjątkiem
przypadków przyjęcia dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły, które są przyjmowane
z urzędu.
7. Jeżeli przyjęcie ucznia, o którym mowa w ust. 6, wymaga przeprowadzenia zmian
organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, Dyrektor
szkoły może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.
8. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej której ustalono obwód, dzieci zamieszkałe w tym
obwodzie przyjmuje się z urzędu.
9. Przepisy stosuje się także do dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego, którzy ubiegają się o przyjęcie do oddziału przedszkolnego
i szkoły ogólnodostępnej.
§ 58. Postępowanie rekrutacyjne do oddziałów przedszkolnych
1. Do publicznego oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Anieli hrabiny
Potulickiej w Wojnowie przyjmuje się, na wniosek rodziców, kandydatów zamieszkałych
na obszarze gminy Sicienko.
2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust.
1, niż liczba wolnych miejsc w oddziale przedszkolnym, na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria, mające
jednakową wartość, wynoszącą 1 punkt:
1) wielodzietność rodziny kandydata - rodzina wychowująca troje i więcej dzieci;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (wychowywanie przez pannę,
kawalera, wdowę, wdowca, osobę w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem
sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z
jego rodzicem);
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu oddział przedszkolny nadal
dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane
pod uwagę kryteria dodatkowe, określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem
jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny,
w której rodzic samotnie wychowujący kandydata musi pogodzić obowiązki zawodowe
z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych.
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4. Wymaganymi przez organ prowadzący dokumentami potwierdzającymi spełnienie
kryteriów dodatkowych są odpowiednio: oświadczenia rodziców kandydata o
rodzeństwie kandydata, oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego,
zaświadczenia o zatrudnieniu rodziców lub stanie studiów wyższych rodziców
kandydata.
5. Organ prowadzący oddziały przedszkolne, w terminie do 31 stycznia, ustala dla danego
roku szkolnego harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz
postępowaniu uzupełniającym.
6. Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy Sicienko mogą być przyjęci do oddziału
przedszkolnego na terenie tej gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania
rekrutacyjnego gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w tym oddziale
przedszkolnym. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem
gminy przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne. Przepisy ust. 2-4 stosuje się
odpowiednio.
7. Jeżeli liczba dzieci, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania
z wychowania przedszkolnego, zgłoszonych podczas postępowania rekrutacyjnego
przewyższy liczbę miejsc w oddziale przedszkolnym, Dyrektor szkoły informuje
o nieprzyjęciu dziecka do oddziału przedszkolnego wójta, który jest obowiązany
pisemnie wskazać rodzicom inny oddział przedszkolny w publicznej szkole
podstawowej, który może przyjąć dziecko. Czas pracy wskazanego oddziału
przedszkolnego powinien być zbliżony do czasu pracy oddziału przedszkolnego
o przyjęcie do których ubiegali się rodzice dziecka.
8. Rodzice dzieci uczęszczających do danego oddziału przedszkolnego składają na kolejny
rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym oddziale
przedszkolnym, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania
rekrutacyjnego.
9. Postępowanie rekrutacyjne do oddziału przedszkolnego przeprowadza się co roku na
kolejny rok szkolny na wolne miejsca.
10. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez
Dyrektora szkoły, która ustala wyniki postępowania rekrutacyjnego i podaje do
publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
§ 59. Postępowanie rekrutacyjne do klasy pierwszej szkoły podstawowej
1. Kandydaci zamieszkali w obwodzie Szkoły Podstawowej im. Anieli hrabiny Potulickiej w
Wojnowie do klasy pierwszej przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia
rodziców.
2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły Podstawowej im. Anieli hrabiny
Potulickiej w Wojnowie mogą być przyjęci do klasy pierwszej na podstawie wniosku
rodziców po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal
dysponuje wolnymi miejscami.
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3. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w ust. 2,
uwzględniane są kryteria określone przez organ prowadzący i potwierdzone
oświadczeniem rodziców.
4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi
miejscami, przeprowadza się postępowanie uzupełniające.
5. Organ prowadzący szkołę, w terminie do 31 stycznia, ustala dla danego roku szkolnego
harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym
do klasy pierwszej szkoły podstawowej, podaje do publicznej wiadomości kryteria brane
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz
dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę
punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria,
6. W przypadku wystąpienia na danym terenie stanu nadzwyczajnego, w szczególności
sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu obywateli, uniemożliwiającego przeprowadzenie
postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego w terminach
określonych przez organ prowadzący, Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem
prowadzącym, ustala terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów i podaje je do
publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie
szkoły oraz na jej stronie internetowej.
§ 60. Prawa uczniów
1. Uczeń ma prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy
umysłowej, programami nauczania i dostępnymi środkami dydaktycznymi;
2) opieki wychowawczej i właściwych warunków pobytu w szkole, zapewniających
bezpieczeństwo, ochronę przed wszystkimi formami przemocy fizycznej bądź
psychicznej, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej;
3) poszanowania godności własnej, spraw osobistych i stosunków rodzinnych oraz
poglądów i przekonań zgodnych z powszechnymi normami etycznymi;
4) swobodnego wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia
szkoły, a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych
osób;
5) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym;
6) przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy
wykorzystaniu wszystkich możliwości szkoły i otrzymania pomocy w samodzielnym
planowaniu swojego rozwoju;
7) rozwijania zainteresowań, zdolności, talentów – na zasadzie równego dostępu do
zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań;
8) uczestniczenia
w zajęciach
edukacyjnych: lekcyjnych,
pozalekcyjnych
i pozaszkolnych; udokumentowana pozaszkolna działalność ucznia jest oceniana na
równi z działalnością szkolną;
9) pełnej informacji na temat: wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania
poszczególnych okresowych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez nauczyciela
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10)
11)
12)

13)

14)
15)
16)

17)
18)
19)

20)
21)

22)

23)

24)
25)
26)
27)
28)

29)
30)

programu nauczania, sposobów sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych i zachowania;
warunków i sposobu oraz kryteriów oceniania zachowania;
egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego i sprawdzającego, zgodnie z zasadami
określonymi w niniejszym statucie;
wglądu do dokumentacji dotyczącej oceniania w dzienniku elektronicznym;
jawnej, obiektywnej i systematycznej oceny wiedzy i umiejętności oraz
przestrzegania przez nauczyciela ustalonych zasad kontroli i oceny postępów
w nauce;
zgodnej z przyjętymi w szkole kryteriami oceny zachowania, którą ustala
wychowawca klasy najpóźniej 7 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady
Pedagogicznej;
jednokrotnego poprawiania oceny niedostatecznej z pracy klasowej i sprawdzianu;
najwyżej 3 sprawdzianów w ciągu tygodnia (nie więcej niż 1 sprawdzianu dziennie);
określenia przez nauczyciela terminu sprawdzianu z tygodniowym wyprzedzeniem
i otrzymania do wglądu ocenionych prac pisemnych w terminie 2 tygodni; ocenione
kartkówki nauczyciel udostępnia do wglądu uczniowi w terminie 7 dni;
odpoczynku w przerwach międzylekcyjnych, świątecznych oraz podczas ferii;
nieotrzymywania zadań domowych na dni wolne od nauki szkolnej;
dostosowania wymagań edukacyjnych do jego indywidualnych potrzeb
psychofizycznych i edukacyjnych – zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno –
pedagogicznej;
dostosowania formy i warunków pisania egzaminu końcowego do potrzeb ucznia
z dysfunkcjami – zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno – pedagogicznej;
kształcenia indywidualnym programem nauczania, jeżeli wykazuje wybitne
zdolności w zakresie danego przedmiotu, a także prawo przyspieszonej promocji
do wyższej klasy, jeżeli opanował wymagany zakres wiadomości i umiejętności
i uzyskał pozytywny wynik na egzaminie sprawdzającym;
zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki/zajęć komputerowych na
podstawie opinii o ograniczonych możliwościach jego uczestniczenia w tych
zajęciach, wydanej przez lekarza – na czas określony w tej opinii;
korzystania z opieki i pomocy szkolnej służby zdrowia, z poradnictwa
psychologiczno – pedagogicznego i zawodowego oraz pomocy w tym zakresie ze
strony pedagoga szkolnego, wychowawcy klasy, nauczycieli, Dyrektora szkoły,
Samorządu Uczniowskiego, właściwych instytucji;
wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz uzyskiwania
odpowiedzi i wyjaśnień;
nauki religii i etyki w szkole na podstawie pisemnej deklaracji rodziców ucznia;
udziału w zajęciach wychowania do życia w rodzinie (może nie uczestniczyć w tych
zajęciach jeśli rodzic złoży pisemny wniosek do dyrektora szkoły);
pomocy w przypadku trudności w nauce, a w szczególności do konsultacji z
nauczycielem danego przedmiotu;
zwracania się ze swoimi problemami do wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego,
nauczycieli, Dyrektora szkoły – uzyskiwania od nich pomocy, wyjaśnień,
odpowiedzi, wsparcia;
pomocy materialnej i socjalnej w różnej formie – zgodnie z odrębnymi przepisami;
bezpłatnego korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
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31) korzystania z obiektów i pomieszczeń szkolnych, urządzeń, sprzętu, środków
dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych
pod opieką właściwego nauczyciela i z zachowaniem odpowiednich zasad bhp;
32) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową, zrzeszania się w
organizacjach działających w szkole;
33) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej –
zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu
z Dyrektorem szkoły;
34) reprezentowania szkoły we wszystkich konkursach szkolnych, pozaszkolnych,
zawodach, przeglądach i innych imprezach oraz formach współzawodnictwa –
zgodnie ze swoimi umiejętnościami i możliwościami;
35) uzyskiwania stypendium za wyniki w nauce oraz w sporcie;
36) ochrony prywatności, szczególnie nieupubliczniania informacji na temat sytuacji
rodzinnej, społecznej i osobistej oraz ochrony danych osobowych, na wykorzystanie
których pisemną zgodę wyrażają rodzice ucznia;
37) odwoływania się od zastosowanej wobec niego kary do Dyrektora szkoły.
2. Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia:
1) w przypadku naruszenia praw ucznia, w terminie do 7 dni roboczych od zaistnienia
zdarzenia uczeń lub jego rodzice mają prawo do złożenia skargi w formie pisemnej
do Dyrektora szkoły;
2) złożona skarga musi zawierać opis sytuacji i konkretne zarzuty dotyczące naruszenia
prawa ucznia;
3) Dyrektor przeprowadza postępowanie wyjaśniające i w ciągu 14 dni roboczych
przekazuje wnioskodawcy pisemną odpowiedź;
4) w przypadku negatywnej odpowiedzi Dyrektora rodzice ucznia mają prawo odwołać
się do Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy, z powiadomieniem
Dyrektora szkoły.
§ 61. Obowiązki uczniów
1. Uczeń ma obowiązek:
1) przestrzegać postanowień Statutu szkoły;
2) systematycznie uczęszczać na zajęcia lekcyjne:
a) spóźnienie ucznia nauczyciel odnotowuje w dzienniku lekcyjnym,
b) spóźnienia ucznia mają wpływ na ocenę jego zachowania;
3) należycie przygotowywać się do zajęć i aktywnie w nich uczestniczyć:
a) posiadać podręczniki, zeszyty, przybory szkolne, niezbędne pomoce i korzystać
z nich w trakcie lekcji,
b) posiadać i przynosić na zajęcia wychowania fizycznego odpowiedni strój
sportowy,
c) przygotowywać się do zajęć, odrabiać zadania domowe, pracować nad
wzbogacaniem swojej wiedzy i umiejętności,
d) wykonywać polecenia nauczyciela prowadzącego lekcję, stosować się do jego
wskazań i zaleceń (rozwiązywać zadania, ćwiczenia, robić notatki),
e) samodzielnie pracować podczas kartkówek, sprawdzianów, prac klasowych,
testów – zabrania się korzystania z jakichkolwiek źródeł pomocy bez zgody
nauczyciela prowadzącego dane zajęcia,
f) aktywnie uczestniczyć w pracy grupowej, pełniąc w niej powierzoną rolę,
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g) dokonywać samokontroli i samooceny swojej pracy,
h) w razie nieobecności na pracy klasowej i sprawdzianie napisać je w ciągu dwóch
tygodni od powrotu do szkoły, w terminie uzgodnionym z nauczycielem,
i) po nieobecności w szkole trwającej powyżej 3 dni, uzupełnić wiadomości w ciągu
dwóch tygodni;
4) właściwie zachowywać się w trakcie zajęć edukacyjnych:
a) nie zakłócać przebiegu zajęć przez niewłaściwe zachowanie,
b) nie przemieszczać się po klasie i nie opuszczać sali lekcyjnej bez pozwolenia
nauczyciela,
c) nie zaśmiecać sali,
d) reagować pozytywnie na upomnienia nauczyciela, nie komentować,
e) nie prowadzić głośnych rozmów z kolegami i koleżankami,
f) na zajęciach nie jeść, nie żuć gumy, nie pić,
g) nie używać niestosownego słownictwa, wulgaryzmów,
h) nie przynosić do szkoły niebezpiecznych przedmiotów;
5) dostarczać usprawiedliwienia nieobecności zgodnie z poniższymi zasadami:
Zasady usprawiedliwiania nieobecności i zwalniania uczniów obejmują w
szczególności:
1) sprawdzanie listy obecności uczniów na każdych zajęciach i potwierdzanie tego
w dzienniku elektronicznym,
2) ścisłą współpracę rodziców z wychowawcą lub pedagogiem w celu kontroli
frekwencji uczniów,
3) usprawiedliwianie nieobecności przez rodziców:
a) usprawiedliwienie należy dostarczyć najpóźniej w ciągu 7 dni od zakończenia
nieobecności ucznia,
b) usprawiedliwienie podpisuje rodzic lub przesyła przez dziennik elektroniczny,
c) brak usprawiedliwienia w terminie 7 dni powoduje, że nieobecność pozostaje
nieusprawiedliwiona,
d) nieobecności nieusprawiedliwione mają wpływ na ocenę zachowania ucznia,
4) zwalnianie uczniów z zajęć:
a) wyłącznie na pisemny wniosek rodzica,
b) w nagłych sytuacjach, osobiście przez rodzica albo upoważnioną osobę, po
powiadomieniu wychowawcy i odnotowaniu tego faktu w zeszycie zwolnień,
c) w sytuacji złego samopoczucia ucznia:
- uczeń zgłasza się do wychowawcy, pedagoga lub nauczyciela, z którym ma
lekcję,
- wychowawca, pedagog lub sekretarz szkoły kontaktują się z rodzicem,
- jeśli rodzic zabiera dziecko z powodu złego samopoczucia ze szkoły, musi to
zrobić osobiście informując o fakcie wychowawcę lub pedagoga szkolnego
i udając się do sekretariatu celem dokonania zapisu w zeszycie zwolnień
uczniów,
- jeśli rodzic nie może przybyć do szkoły po dziecko, a zwalnia je do domu
udzielając zgody telefonicznie, wychowawca, pedagog lub sekretarz szkoły
weryfikują rozmówcę a fakt zwolnienia ucznia zapisuje w zeszycie zwolnień
uczniów;
6) przestrzegać zasad ubierania się na terenie szkoły:
a) w szkole obowiązuje jednolity strój szkolny,
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b) wzór stroju ustala Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców,
z uwzględnieniem opinii Samorządu Uczniowskiego,
c) ustala się następujący jednolity strój szkolny: kamizelka z elano-wełny, bez
podszewki, w kolorze granatowym, zapinana na zamek, na lewej piersi
umieszczone okrągłe, na białym tle haftowane logo szkoły w kolorze czerwonym,
przedstawiające sowę nad otwartą księgą, z napisem w otoku „Szkoła
Podstawowa im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie”,
d) jednolity strój szkolny uczeń obowiązany jest nosić we wszystkie dni nauki
szkolnej, za wyjątkiem dni uzgodnionych z Dyrektorem szkoły, w które Samorząd
Uczniowski organizuje uroczystości i imprezy wymagające innego stroju, w
Dzień Chłopca i w Dzień Kobiet oraz w miesiącu czerwcu, począwszy od dnia 1
czerwca do dnia zakończenia nauki,
e) na uroczystości szkolne uczniowie przychodzą w „strojach galowych”: dziewczęta
– kamizelka, biała bluzka oraz ciemna spódnica lub spodnie, chłopcy – kamizelka,
biała koszula i ciemne spodnie. Strój galowy obowiązuje uczniów również w
czasie konkursów pozaszkolnych i wyjazdów do instytucji kulturalnych,
organizowanych w czasie zajęć lekcyjnych,
f) uczniowie noszą skromny, niewyzywający strój, a minimalna długość spódnicy
określona jest „do kolan”,
g) uczniowie nie posiadają: makijażu, pomalowanych paznokci, oznak subkultur,
wyzywającej biżuterii i farbowanych włosów,
h) uczniowie w czasie zajęć nie mogą nosić nakrycia głowy,
i) nieprzestrzeganie powyższych ustaleń ma wpływ na ocenę zachowania ucznia;
7) przestrzegać całkowitego zakazu używania na terenie szkoły telefonów
komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych. W sytuacjach nagłych
informacje przekazywane są za pośrednictwem sekretariatu szkoły;
a) uczniowi, który nie przestrzega tego zakazu, nauczyciel zabiera telefon lub inne
urządzenie elektroniczne i przekazuje do sekretariatu szkoły,
b) telefon komórkowy lub inne urządzenie elektroniczne odbierają z sekretariatu
wyłącznie rodzice lub prawni opiekunowie dziecka,
c) w przypadku nagrywania dźwięku lub obrazu przez ucznia na terenie szkoły, bez
wyraźnej zgody nauczyciela, fakt ten może być zgłoszony na policję,
d) nieprzestrzeganie przez ucznia powyższych zakazów ma wpływ na jego ocenę
zachowania;
8) właściwie zachowywać się wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz
pozostałych uczniów:
a) zwracać się z należytym szacunkiem, nie być aroganckim,
b) stosować formy grzecznościowe,
c) odznaczać się kulturą osobistą - w trakcie rozmowy z osobą dorosłą nie trzymać
rąk w kieszeniach, stać prosto,
d) przeciwstawiać się przejawom brutalności i wulgarności,
e) szanować godność osobistą, odrębność i pracę wszystkich członków społeczności
szkolnej,
f) nie zakłócać ładu w szkole, a przerwy międzylekcyjne spędzać w formie
nieuciążliwej dla innych osób,
g) otaczać opieką młodszych uczniów,
h) dbać o piękno mowy ojczystej, nie używać wulgarnych słów, gestów;
9) dbać o zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz kolegów, a w szczególności :
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a) przebywać na terenie szkoły, w miejscach wyznaczonych w czasie zajęć i przerw,
zgodnie z planem lekcji na dany dzień,
b) nie opuszczać samowolnie terenu szkoły,
c) korzystać z urządzeń, pomieszczeń i obiektów szkoły wyłącznie za zgodą i pod
opieką nauczyciela,
d) nie korzystać z uszkodzonych urządzeń i powiadomić o zaistniałym stanie
odpowiedniego nauczyciela,
e) wykonać wszystkie polecenia pracowników szkoły wynikające z przepisów bhp
i bezpieczeństwa pożarowego,
f) informować o wszystkich nieprawidłowościach lub wypadkach nauczyciela
dyżurnego albo innego najbliższego pracownika szkoły,
g) nie wszczynać bójek z kolegami i nie rozstrzygać sporów przy użyciu siły,
h) nie palić papierosów, nie pić alkoholu, nie używać środków psychoaktywnych,
i) sumiennie pełnić dyżury szkolne podczas przerw na terenie szkoły lub boiska,
zgodnie z przyjętym planem dyżurów uczniowskich,
j) po dzwonku na lekcje ustawiać się w wyznaczonym miejscu,
k) pozostawić okrycie wierzchnie i zmienić obuwie w szatni przed rozpoczęciem
zajęć lekcyjnych i odebrać je dopiero po ich zakończeniu,
l) nie biegać po korytarzach, nie siadać na parapetach,
m) przestrzegać zasady ruchu drogowego i podporządkować się poleceniom osoby
przeprowadzającej przez jezdnię i sprawującej opiekę w autobusie,
n) zachować szczególną ostrożność podczas wsiadania do autobusu szkolnego
i w czasie przejazdu;
10) szanować wolność i godność drugiego człowieka, również w internecie, zachować
tajemnicę korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych powierzonych
w zaufaniu, chyba że szkodziłoby to ogółowi lub życiu i zdrowiu powierzającego;
11) postępować zgodnie z dobrem społeczności szkolnej, dbać o mienie szkoły, innych
osób i własne – nie niszczyć elementów budynku szkolnego i terenu wokół szkoły,
wyposażenia szkoły, sprzętów, urządzeń, materiałów edukacyjnych i podręczników
szkolnych – uczeń ponosi odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody;
12) z szacunkiem i powagą odnosić się do symboli narodowych i szkolnych;
13) godnie reprezentować szkołę, dbać o jej dobre imię, kultywować tradycje
i ceremoniał szkolny;
14) chronić środowisko naturalne przez właściwe odnoszenie się do zwierząt,
poszanowanie przyrody wokół szkoły i poza nią, selektywną zbiórkę odpadów;
15) przestrzegać regulaminów, procedur i zarządzeń wewnątrzszkolnych;
16) uczestniczyć w realizacji projektu edukacyjnego.
§ 62. Nagrody dla uczniów
1. Uczniowie (grupa uczniów, zespół klasowy) mogą być nagradzani za:
1) wzorową postawę i wyróżniające wyniki w nauce;
2) stuprocentową frekwencję;
3) wysokie lokaty w konkursach przedmiotowych, tematycznych i olimpiadach;
4) wybitne osiągnięcia artystyczne i sportowe;
5) godne reprezentowanie szkoły;
6) działalność w organizacjach szkolnych oraz w ramach wolontariatu.
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2. Formy nagradzania:
1) pochwała wychowawcy wobec klasy;
2) punkty dodatnie z zachowania;
3) pochwała Dyrektora wobec wszystkich uczniów szkoły;
4) dyplom uznania;
5) list gratulacyjny do rodziców;
6) nagrody rzeczowe;
7) świadectwo promocyjne lub ukończenia szkoły z wyróżnieniem;
8) stypendia.
3. Warunki uzyskania nagrody:
1) Nagrodę rzeczową otrzymuje uczeń, który uzyskał średnią stopni 5,0 i co najmniej
bardzo dobrą ocenę zachowania.
2) Dyplom uznania otrzymuje uczeń, który:
a) uzyskał średnią stopni 4,50 do 4,99 i co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania,
b) uzyskał średnią stopni 5,00 i więcej oraz dobrą ocenę zachowania.
3) List gratulacyjny otrzymują rodzice absolwenta szkoły, który uzyskał średnią stopni
5,0 i co najmniej bardzo dobrą oceną zachowania.
4) Dyplom uznania otrzymuje uczeń za godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz, pracę
społeczną lub stuprocentową frekwencję
5) Dyplom i nagrodę książkową lub rzeczową otrzymuje laureat konkursu.
6) Stypendium Szkoły Podstawowej im. Anieli hrabiny Potulickiej w Wojnowie dla
najlepszego absolwenta Szkoły Podstawowej w Wojnowie otrzymuje uczeń, który
uzyskał najwyższy wynik na egzaminie końcowym i najwyższą średnią ocen
końcoworocznych.
7) Stypendium Wójta Gminy Sicienko otrzymuje uczeń, który uzyskał najwyższy wynik
na egzaminie końcowym i najwyższą średnią ocen końcoworocznych.
4. Tryb składania zastrzeżeń do przyznanej nagrody
1) W przypadku zastrzeżeń do przyznanej nagrody uczeń za pośrednictwem Samorządu
Uczniowskiego, wychowawcy lub rodziców może w ciągu 3 dni złożyć uzasadniony
pisemny wniosek do Dyrektora szkoły.
2) Dyrektor rozpatruje wniosek i udziela odpowiedzi w ciągu 7 dni. Decyzja Dyrektora
jest ostateczna.
3) W przypadku nagrody przyznanej przez Dyrektora szkoły – wniosek rozpatruje
i decyzję podejmuje Rada Pedagogiczna. Decyzja Rady Pedagogicznej jest
ostateczna.

§ 63. Kary dla uczniów
1. Uczeń może być karany za łamanie postanowień Statutu szkoły, a w szczególności za:
1) zachowanie wywierające szkodliwy wpływ na kolegów;
2) umyślne spowodowanie strat materialnych w budynku szkoły i na zewnątrz;
3) działanie szkodzące swojemu zdrowiu i rówieśników (m.in. palenie papierosów,
spożywanie alkoholu, zażywanie substancji psychoaktywnych).
2. Podczas nakładania kar brane są pod uwagę:
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1)
2)
3)
4)
5)
6)

rodzaj popełnionego przewinienia;
skutki społeczne przewinienia;
dotychczasowe zachowanie ucznia;
intencje ucznia;
wiek ucznia;
poziom rozwoju psychofizycznego ucznia.

3. Stosuje się następujące kary, o których powiadamia się każdorazowo rodziców ucznia:
1) upomnienie przez nauczyciela lub wychowawcę wobec klasy;
2) punkty ujemne z zachowania;
3) upomnienie lub nagana Dyrektora szkoły;
4) zawieszenie prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych lub do reprezentowania
szkoły;
5) przeniesienie ucznia do równoległej klasy;
6) przeniesienie ucznia do innej szkoły;
7) skreślenie z listy uczniów.
4. Wniosek do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły może złożyć
Dyrektor szkoły na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii
Samorządu Uczniowskiego, w przypadku, gdy zmiana środowiska wychowawczego
może korzystnie wpłynąć na postawę ucznia, który szczególnie rażąco łamie
postanowienia statutu, a w szczególności:
1) naraża siebie na niebezpieczeństwo, a podejmowane środki zaradcze nie przynoszą
efektów;
2) naraża innych na niebezpieczeństwo, a podejmowane przez szkołę różnorodne
działania nie zmniejszają tego niebezpieczeństwa;
3) zachowanie ucznia wpływa demoralizująco na innych uczniów;
4) uczeń rażąco narusza zasady współżycia społecznego, a zachowanie ucznia wykracza
poza ustalone normy społeczne;
5) wszelkie działania naprawcze zastosowane wobec tego ucznia i jego rodziny,
wielokrotnie podejmowane, udokumentowane, nie przynoszą poprawy w obszarze
zagrożeń dla zdrowia i życia;
6) popełnia czyny zagrożone przepisami Kodeksu karnego.
5. W przypadku szczególnie drastycznych chuligańskich zachowań Dyrektor szkoły może
skierować sprawę do Sądu dla Nieletnich.
6. Dyrektor szkoły może skreślić ucznia szkoły z listy uczniów w przypadku, kiedy
ukończył on 18 lat i nie uczęszcza do szkoły lub w sposób rażący narusza prawo,
dopuszczając się wybryków chuligańskich, demoralizując innych uczniów.
1) skreślenie z listy uczniów następuje na podstawie wniosku pedagoga, wychowawcy
lub innego nauczyciela;
2) skreślenie następuje w drodze decyzji na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej po
zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego;
3) opinia Samorządu Uczniowskiego powinna być wyrażona w formie pisemnej.
7. Tryb odwołania od nałożonej kary statutowej
1) uczeń za pośrednictwem rodziców w terminie 3 dni może odwołać się od
zastosowanej kary do Dyrektora Szkoły;
2) w przypadku kary nałożonej przez nauczyciela składa się pisemne odwołanie, wraz
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z uzasadnieniem, potwierdzone przez wychowawcę lub Samorząd Uczniowski;
3) w przypadku kary nałożonej przez Dyrektora składa się pisemny wniosek o ponowne
rozpatrzenie sprawy, wraz z uzasadnieniem, potwierdzone przez wychowawcę lub
Samorząd Uczniowski;
4) Dyrektor w porozumieniu z wicedyrektorem, pedagogiem szkolnym i
przewodniczącym Samorządu Szkolnego oraz z powołanymi przez siebie
przedstawicielami Rady Pedagogicznej, rozpatruje odwołanie w ciągu siedmiu dni,
podejmuje decyzję i informuje o niej pisemnie rodziców ucznia. Decyzja Dyrektora
jest ostateczna.
5) Uczeń skreślony z listy uczniów ma prawo odwołać się od decyzji do KujawskoPomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy w ciągu 14 dni od daty jej
otrzymania.

Rozdział VII

ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO

§ 64. Cele i zakres oceniania
1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne oraz zachowanie ucznia.
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli
poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku
do wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań
edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania.
3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału,
nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad
współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie.
4. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz
o postępach w tym zakresie;
2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie mu informacji o tym, co
zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;
3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce
i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy.
5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania
poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania, według skali i w formach przyjętych w szkole;
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4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania;
7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach
i trudnościach ucznia w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach
ucznia.
6. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:
1) bieżące;
2) klasyfikacyjne:
a) śródroczne i roczne,
b) końcowe.
§ 65. Zasady wewnątrzszkolnego oceniania i przekazywania informacji
1. Zasada jawności kryteriów oceniania:
1) Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów i rodziców
o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu
nauczania, o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów zgodnie
z przedmiotowym systemem oceniania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej
niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.
2) Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów
i rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz
o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania.
2. Zasada jawności oceniania:
1) Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
2) Każda ocena podlega wpisaniu do dziennika elektronicznego bezpośrednio po jej
ustaleniu i ustnym poinformowaniu ucznia.
3) Nauczyciel na wniosek ucznia lub jego rodziców uzasadnia ustnie ocenę uzyskaną
przez ucznia. W uzasadnieniu określa się stopień opanowania przez ucznia
wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań oraz informuje o tym, co uczeń
zrobił dobrze, wraz ze wskazówkami do dalszej pracy. Zależnie od specyfiki,
uzasadnienie to dotyczy następujących aspektów:
a) zakres i jakość wiedzy,
b) rozumienie materiału,
c) posługiwanie się i operowanie nabytymi wiadomościami i umiejętnościami,
d) aspekty ponadprzedmiotowe (kultura przekazywania wiadomości, umiejętność
współpracy, dociekliwość, staranność, dokładność, terminowość, umiejętność
autoprezentacji).
4) Uzasadnienie prac klasowych i testów kompetencji polega na:
a) przedstawieniu zakresu materiału i wymagań na oceny podczas lekcji
powtórzeniowych,
b) określeniu stopnia opanowania wiadomości i umiejętności w oparciu o procent
uzyskanych punktów zgodnie ze Statutem,
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c) omówienie pytań i zadań podczas poprawy pracy pisemnej oraz sformułowanie,
w razie potrzeby, ustnego lub pisemnego komentarza.
5) Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego
rodzicom:
a) Uczeń otrzymuje pracę do wglądu na lekcji, nie później niż w ciągu 2 tygodni od
dnia napisania pracy. Ocenione kartkówki nauczyciel udostępnia do wglądu
uczniowi w terminie 7 dni.
b) Rodzicom udostępnia się kserokopie prac pisemnych. Rodzic może otrzymać
kserokopię sprawdzonej i ocenionej pracy pisemnej po zgłoszeniu takiej woli
wychowawcy klasy.
c) Prace pisemne ucznia nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne przechowuje do
zakończenia rocznych zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym.
d) Dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego
oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania jest udostępniana do wglądu w
sekretariacie szkoły na wniosek ucznia lub jego rodziców złożony do Dyrektora
szkoły. Dyrektor umożliwia wgląd do dokumentacji niezwłocznie, nie później
jednak, niż w ciągu 3 dni od daty złożenia wniosku.
3. Zasada częstotliwości i rytmiczności oceniania
1) Uczeń jest oceniany na bieżąco, systematycznie.
2) Nauczyciel zobowiązany jest rytmicznie oceniać w ciągu okresu tak, aby uczeń
uzyskał co najmniej jedną ocenę z przedmiotu w ciągu miesiąca, a z przedmiotów
realizowanych w ilości co najmniej 4 godzin tygodniowo - co najmniej dwie oceny
w miesiącu.
4. Zasada różnorodności oceniania – uczeń jest oceniany we wszystkich obszarach jego
aktywności wynikających ze specyfiki przedmiotu, określonych w przedmiotowych
systemach oceniania przez nauczycieli poszczególnych zajęć edukacyjnych.
5. Zasada różnicowania wymagań edukacyjnych:
1) nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, w tym
wynikających z orzeczeń i opinii poradni oraz indywidualnych programów
edukacyjno-terapeutycznych,
2) zadania stawiane uczniowi powinny uwzględniać zróżnicowany poziom trudności
i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen.
6. Zasada ważenia oceny – ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna jest średnią ważoną
ocen cząstkowych z zajęć edukacyjnych.

§ 66. Dostosowanie wymagań edukacyjnych
1. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego
orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjnoterapeutycznym;
2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego
orzeczenia;
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3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni
specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się – na podstawie tej opinii;
4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1-3, który objęty jest
pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych
możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów;
5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez
ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na
podstawie tej opinii.
2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki 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 ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia
w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

§ 67. Zwalnianie uczniów z zajęć edukacyjnych
1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, zajęć komputerowych
lub informatyki na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia w tych zajęciach
wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
2. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wymienionych w ust 1 uniemożliwia ustalenie
śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania
wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
3. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na
zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach
wykonywania tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
4. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologicznopedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu
edukacyjnego ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z
niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z
nauki drugiego języka obcego nowożytnego.
5. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 4, posiadającego orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego
języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
6. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo
„zwolniona”.
7. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć
edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej
wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.
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§ 68. Klasyfikacja śródroczna i roczna
1. Uczeń podlega klasyfikacji:
1) śródrocznej i rocznej,
2) końcowej.
2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych
i zachowania ucznia i ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć
edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i śródrocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania.
3. Klasyfikacja śródroczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć
edukacyjnych i zachowania i ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć,
określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem ustaleń zawartych
w indywidualnym programie edukacyjno - terapeutycznym i śródrocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania. Bieżące oraz śródroczne, roczne i końcowe oceny
klasyfikacyjne są ocenami opisowymi.
4. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć
edukacyjnych i zachowania w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen
klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z tym że
w klasach I-III szkoły podstawowej w przypadku:
1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną
z tych zajęć;
2) dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych
zajęć.
5. Ustala się następujące terminy wystawiania ocen klasyfikacyjnych:
1) śródrocznych – do wtorku w tygodniu poprzedzającym ostatni tydzień pierwszego
okresu;
2) rocznych – do poniedziałku w tygodniu poprzedzającym ostatni tydzień nauki.
6. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają
nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne.
7. W uzasadnionych sytuacjach losowych, uniemożliwiających zrealizowanie ustaleń
określonych w ust. 6, oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych
i zachowania ustala nauczyciel wskazany przez Dyrektora szkoły.
8. Ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla ucznia posiadającego orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia
edukacyjne, a gdy w oddziale jest dodatkowo zatrudniony nauczyciel w celu
współorganizowania
kształcenia uczniów niepełnosprawnych,
niedostosowanych
społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, po zasięgnięciu opinii
tego nauczyciela.
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9. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych w klasach I-III szkoły
podstawowej uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności
z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I
etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane
z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.
10. W klasach IV-VI szkoły podstawowej oceny bieżące, klasyfikacyjne, śródroczne
i roczne ustala się w stopniach według następującej skali:
1) stopień celujący (6);
2) stopień bardzo dobry (5);
3) stopień dobry (4);
4) stopień dostateczny (3);
5) stopień dopuszczający (2);
6) stopień niedostateczny (1).
11. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach od celującego
do dopuszczającego (od 6 do 2).
12. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu niedostatecznym – 1.
13. Podstawą wystawienia oceny śródrocznej (rocznej) jest średnia ważona ocen
otrzymanych w ciągu całego okresu (roku).
14. Średnia ważona obliczana jest według wzoru:
Średnia ważona = suma iloczynów (ocena x waga) / suma wag
15. Uczeń otrzymuje ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych:
1) celującą, gdy średnia ważona jest większa niż 5,49;
2) bardzo dobrą, gdy średnia ważona jest większa niż 4,49;
3) dobrą, gdy średnia ważona jest większa niż 3,49;
4) dostateczną, gdy średnia ważona jest większa niż 2,49;
5) dopuszczającą, gdy średnia ważona jest większa niż 1,49;
6) niedostateczną, gdy średnia ważona jest równa lub mniejsza niż 1,49.
16. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim
oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć
edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.
17. W terminie 30 dni przed końcem okresu i końcem roku szkolnego nauczyciele
zobowiązani są do poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych
klasyfikacyjnych ocenach okresowych i rocznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych
dokonując wpisu w dzienniku elektronicznym w zakładce „propozycja oceny”.
Informacje o przewidywanych ocenach przekazuje wychowawca również podczas
zebrania z rodzicami.
18. Informację o przewidywanych stopniach niedostatecznych przekazuje wychowawca
za pośrednictwem komunikatora w dzienniku elektronicznym.
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19. Na tydzień przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej nauczyciele
prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani
poinformować ucznia o ustalonych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z
zajęć edukacyjnych i ustalonej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania dokonując
wpisu w dzienniku elektronicznym w zakładce „propozycja oceny”.
20. Informację o ustalonych stopniach niedostatecznych / nagannej ocenie zachowania
przekazuje odpowiednio nauczyciel/wychowawca za pośrednictwem komunikatora
w dzienniku elektronicznym.
21. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną
zachowania.

§ 69. Szczegółowe warunki i sposoby oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów
1. Bieżące postępy uczniów klas I – III szkoły podstawowej ocenia się za pomocą skali
punktowej od 1 do 6.
2. W klasach I – III szkoły podstawowej osiągnięcia edukacyjne uczniów rejestruje się za
pomocą:
1) zapisów punktów w e-dzienniku;
2) teczek, w których gromadzi się możliwe do przechowywania prace i wytwory ucznia.
3. Począwszy od klasy IV, narzędziami kontroli i oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów
wraz z przyporządkowanymi im wagami, z zastrzeżeniem § 66 ust.2, są:
1) prace klasowe, sprawdziany – waga 4;
2) projekty edukacyjne, aktywność ponadprogramowa, w tym zwycięstwo w konkursach
– waga 3;
3) kartkówki, odpowiedzi ustne, prace pisemne, referaty – waga 2;
4) zadania domowe, praca na lekcji, prowadzenie zeszytu i inne – waga 1.
4. Zasady ustalania stopni z prac pisemnych wg skali procentowej:
1) poniżej 30% - niedostateczna;
2) poniżej 50% - dopuszczająca;
3) poniżej 75% - dostateczna;
4) poniżej 90% - dobra;
5) 90% - 100% - bardzo dobra;
6) 100% + zadanie dodatkowe – celująca.
5.

Prace klasowe i sprawdziany są obowiązkowe. W przypadku otrzymania oceny
niedostatecznej uczeń ma prawo do jednokrotnego poprawiania pracy klasowej
i sprawdzianu.

6.

Jeżeli uczeń był nieobecny na pracy klasowej i sprawdzianie musi je napisać w ciągu
dwóch tygodni od powrotu do szkoły, w terminie uzgodnionym z nauczycielem. W
przypadku nienapisania pracy, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, której nie może
poprawić.
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7.

Nieprzygotowanie do zajęć lekcyjnych uczeń zgłasza nauczycielowi przed lekcją. Formy
rozliczania z nieprzygotowania do zajęć nauczyciel zobowiązany jest omówić z uczniami
na początku roku szkolnego, zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania.

8.

Uczeń po przebyciu kilkudniowej choroby (powyżej 3 dni) ma obowiązek w ciągu
tygodnia uzupełnić wiadomości i umiejętności.

§ 70. Zasady oceniania zachowania uczniów
1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
3) dbałość o honor i tradycje szkoły;
4) dbałość o piękno mowy ojczystej;
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
7) okazywanie szacunku innym osobom.
2. Bieżące ocenianie ucznia prowadzi się używając skali punktowej oceny ucznia
w dzienniku elektronicznym.
3. Kryteria oceny zachowania:
1) Na początku roku szkolnego uczeń otrzymuje 100 punktów.
2) Uczeń zdobywa dodatkowe punkty, podejmując działania określone w kryteriach
oceny zachowania jako zachowania pozytywne.
3) Uczeń może otrzymać punkty ujemne, o ile prezentuje zachowania określone
w kryteriach oceny zachowania jako zachowania negatywne.
4) Punktacja z pierwszego okresu przechodzi do okresu drugiego i ma wpływ na roczną
ocenę klasyfikacyjną zachowania.
5) Punktowy system oceny zachowania:
ZACHOWANIA POZYTYWNE
1
2
3
4
5
6
7
8

Udział w konkursach i zawodach
sportowych - szkoła
Udział w konkursach i zawodach
sportowych - gmina
Udział w konkursach i zawodach
sportowych – powiat, rejon
Udział w konkursach i zawodach
sportowych – województwo, kraj
I-III miejsce w konkursach i zawodach szkoła
I-III miejsce w konkursach i zawodach gmina
I-III miejsce w konkursach i zawodach –
powiat, rejon
I-III miejsce w konkursach i zawodach –

Ilość
punktów

Kto przyznaje

Kiedy

10

opiekun

po konkursie

20

opiekun

jw.

30

opiekun

jw.

40

opiekun

jw.

20

opiekun

po zawodach

30

opiekun

jw.

40

opiekun

jw.

70

opiekun

jw.
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9
10

województwo, kraj
Praca na rzecz klasy

12

Aktywna praca w organizacjach szkolnych
Systematyczny udział w zajęciach
pozalekcyjnych.
Działalność w wolontariacie
Udokumentowane rozwijanie zainteresowań
poza szkołą
Pomoc w organizowaniu imprez szkolnych

13

Pomoc koleżeńska

14

15

Aktywny udział w akcjach
zorganizowanych przez szkołę, naprawa
pomocy, prace porządkowe w szkole
Sumienne pełnienie dyżurów uczniowskich

16

Frekwencja 100 %

17

Aktywność czytelnicza

18

Brak punktów ujemnych w roku

19

Zawsze posiadał jednolity strój szkolny

20

Realizacja projektu edukacyjnego,
udział w pracy zespołowej

11

ZACHOWANIA NEGATYWNE
1

Spóźnianie się na lekcje

2

Opuszczanie lekcji bez usprawiedliwienia

3

6

Niewłaściwe zachowanie podczas lekcji,
przerw, apeli i uroczystości, w świetlicy,
bibliotece, stołówce i autobusie
Niesamodzielne rozwiązywanie zadań
domowych i w czasie lekcji
Niewywiązywanie się ze zobowiązań,
łamanie regulaminów
Brak obuwia zmiennego

7

Brak jednolitego stroju szkolnego

8

Posiadanie makijażu, czapki, krótkiej
spódnicy, wyzywającej biżuterii,
malowanych paznokci i oznak subkultur
oraz pofarbowanych włosów

4
5

ustala n-l

nauczyciel

po działaniu

10

opiekun

raz w okresie

10

wychowawca

raz w okresie

ustala n-l

organizator

po imprezie

10

nauczyciel

po działaniu

ustala n-l

nauczyciel

za działanie
do końca maja

10

opiekun SU

raz w miesiącu

50

wychowawca

czerwiec

50

nauczyciel bibliotekarz

czerwiec

60

wychowawca

czerwiec

30

wychowawca

czerwiec

0 -30

opiekun
projektu

po ewaluacji
projektu

Ilość
punktów

Kto przyznaje

Kiedy

1

nauczyciel

na bieżąco

2

wychowawca

na bieżąco
(za każdą lekcję)

5

nauczyciel

na bieżąco

5

nauczyciel

na bieżąco

5

nauczyciel

na bieżąco

5

nauczyciel

za dzień

5

nauczyciel

za dzień
- na 1 lekcji

nauczyciel

za dzień
lub zmianę
koloru włosów

5
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9

10
11
12
13

14
15

Korzystanie na terenie szkoły z telefonu
komórkowego lub innego urządzenia
elektronicznego, również podczas
oczekiwania na odjazdy
Ostentacyjne okazywanie uczuć

5

nauczyciel

na bieżąco

10

wychowawca

na bieżąco

Ubliżanie kolegom, wulgarne słownictwo
Zaczepianie z użyciem siły
Brak stroju galowego

10

nauczyciel

na bieżąco

20

wychowawca

na bieżąco

Samowolne opuszczanie terenu szkoły
w czasie lekcji i przerw oraz w czasie
oczekiwania na odjazd
Ucieczka z lekcji, wagary

20

nauczyciel

na bieżąco

20

nauczyciel

na bieżąco

20

wychowawca,
nauczyciel

na bieżąco

20

kierownik
wycieczki

po zakończeniu

30

nauczyciel

na bieżąco

30

nauczyciel

na bieżąco

30

nauczyciel

na bieżąco

wychowawca

na bieżąco

Arogancka postawa wobec nauczycieli
i innych pracowników szkoły, lekceważenie
poleceń

16

Złe zachowanie na wycieczce

17

Bójka, cyberprzemoc

18

Celowe niszczenie mienia szkoły i innych
osób
Palenie papierosów i e-papierosów,
spożywanie napojów alkoholowych
i energetyzujących, zażywanie środków
psychoaktywnych
Fałszowanie podpisów i dokumentów,
wyłudzanie pieniędzy, kradzież.
Inne negatywne formy zachowań
potwierdzone przez policję.

19

20

50

6) Negatywne zachowania wymienione w punktach 17-20 eliminują wzorową, bardzo
dobrą i dobrą roczną ocenę zachowania.
7) Uczeń posiadający w skali roku więcej niż 20 punktów za zachowania negatywne nie
może uzyskać wzorowej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
8) Uczeń posiadający w skali roku więcej niż 50 punktów za zachowania negatywne nie
może uzyskać bardzo dobrej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
9) Uczeń posiadający w skali roku więcej niż 100 punktów za zachowania negatywne nie
może uzyskać dobrej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
10) Uczeń posiadający w skali roku więcej niż 200 punktów za zachowania negatywne
nie może uzyskać poprawnej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania
11) Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono
zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić ich wpływ na
zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub
indywidualnego nauczania albo opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub
specjalistycznej.
4. Roczna i śródroczna opisowa ocena zachowania w klasach I – III szkoły podstawowej
sporządzana jest na podstawie uzyskanych przez ucznia punktów.
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5. Roczną i śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV, ustala się
– uwzględniając wymagania punktowe – według następującej skali:
1) wzorowe: 201 i więcej punktów;
2) bardzo dobre: 151 – 200 punktów;
3) dobre: 101 – 150 punktów;
4) poprawne: 51 – 100 punktów;
5) nieodpowiednie: 1–50 punktów;
6) naganne: 0 i mniej punktów
6. Śródroczne
i
roczne
oceny
klasyfikacyjne
zachowania
dla
uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami
opisowymi.
7. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca oddziału na
podstawie uzyskanych punktów, po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego
oddziału oraz ocenianego ucznia.
8. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
§ 71. Tryb i warunki uzyskiwania wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej i oceny
zachowania
1. Począwszy od klasy IV uczeń ma prawo do egzaminu sprawdzającego, jeżeli ustalona
przez nauczyciela ocena roczna jest jego zdaniem lub zdaniem jego rodziców zaniżona.
2. Egzamin sprawdzający przeprowadza się na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców,
zgłoszoną do Dyrektora szkoły nie później niż na 3 dni robocze przed zebraniem
klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.
3. Termin przeprowadzenia egzaminu ustala Dyrektor szkoły, nie później niż przed
klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej.
4. Uczeń może przystąpić do egzaminu sprawdzającego z zastrzeżeniem, że:
1) ubiega się o ocenę roczną o jeden stopień wyższą niż wystawiona przez nauczyciela
prowadzącego;
2) nie może ubiegać się o ocenę celującą;
3) frekwencja ucznia w roku szkolnym jest nie niższa niż 70%.
5. Egzamin sprawdzający przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły.
W skład komisji wchodzą: wicedyrektor – jako przewodniczący komisji, nauczyciel
prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący, nauczyciel prowadzący takie
same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.
6. Komisja może na podstawie przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego:
1) podwyższyć stopień – w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu;
2) pozostawić stopień ustalony przez nauczyciela – w przypadku wyniku negatywnego.
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7. Od stopnia ustalonego w wyniku egzaminu sprawdzającego odwołanie nie przysługuje.
8. Uczeń lub jego rodzice mogą zwrócić się z pisemnym wnioskiem do Dyrektora, jeżeli
ustalona przez wychowawcę ocena roczna zachowania jest zdaniem ucznia lub jego
rodziców zaniżona.
9. Wniosek może być złożony z zastrzeżeniem, że:
1) uczeń ubiega się o ocenę roczną o jeden stopień wyższą niż wystawiona przez
wychowawcę;
2) frekwencja ucznia w roku szkolnym jest nie niższa niż 70%.
10. Wniosek wraz z uzasadnieniem należy złożyć nie później, niż na 3 dni robocze przed
zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.
11. Dyrektor powołuje komisję, w skład której wchodzą: wicedyrektor – jako
przewodniczący komisji, wychowawca klasy, pedagog, przedstawiciel Samorządu
Uczniowskiego, przedstawiciel Rady Rodziców.
12. Zebranie komisji odbywa się przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej.
13. Komisja analizuje zasadność wniosku, o którym mowa w ust 8, w oparciu
o udokumentowane realizowanie obowiązków ucznia określonych w §61 i zasady
oceniania zachowania zawarte w §70 Statutu.
14. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku
równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
15. Ustalona w ten sposób ocena jest ostateczna w tym trybie postępowania.
§ 72. Egzamin klasyfikacyjny
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych,
jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej
z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu
przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który prowadzona jest klasyfikacja.
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać
egzamin klasyfikacyjny.
3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub
na wniosek jego rodziców Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin
klasyfikacyjny.
4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
1) realizujący indywidualny program lub tok nauki;
2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
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5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny
poza szkołą, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka,
muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi temu
nie ustala się oceny zachowania.
6. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem
ust 7.
7. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki/zajęć komputerowych
i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień
zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu
klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
9. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust 2, ust 3 i ust 4 punkt 1,
przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez
Dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust 4 pkt 2, przeprowadza
komisja, powołana przez Dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia
odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji
wchodzą:
1) Dyrektor szkoły albo wicedyrektor – jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest
przeprowadzany egzamin.
11. W przypadku gdy nie jest możliwe powołanie nauczyciela danego języka obcego
nowożytnego w skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny, dla ucznia,
który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego jako
przedmiotu obowiązkowego lub uczęszcza do oddziału w innej szkole na zajęcia z języka
obcego nowożytnego, Dyrektor szkoły powołuje w skład komisji nauczyciela danego
języka obcego nowożytnego zatrudnionego w innej szkole, w porozumieniu
z Dyrektorem tej szkoły.
12. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust 4 pkt 2, oraz jego
rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu
jednego dnia.
13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów –
rodzice ucznia.
14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający
w szczególności:
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
2) imiona i nazwiska nauczycieli lub skład komisji;
3) termin egzaminu klasyfikacyjnego;
4) imię i nazwisko ucznia;
5) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
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15. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia i o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół
stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia, w którym wpisuje się datę egzaminu i ustaloną
ocenę.
16. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpi do egzaminu klasyfikacyjnego
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie
wyznaczonym przez Dyrektora szkoły.
17. Uczeń, który nie przystąpi do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie, o którym mowa
w ust 17, jest nieklasyfikowany i nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej.
18. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć
edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej
wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.

§ 73. Tryb odwoławczy od uzyskanych ocen klasyfikacyjnych
1. Roczna klasyfikacyjna ocena z zajęć edukacyjnych i roczna ocena klasyfikacyjna
zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust 2 i 3.
2. Uzyskana niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być
zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego (§ 74).
3. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że
roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna
zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych
ocen.
4. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż
w ciągu 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktycznowychowawczych.
5. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub
zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami prawa, 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,
z zastrzeżeniem ust 6, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć
edukacyjnych;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę
klasyfikacyjną zachowania.
6. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych,
zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma
przede wszystkim formę zadań praktycznych.
7. Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia
zastrzeżeń, po uzgodnieniu terminu sprawdzianu z uczniem i jego rodzicami.
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8. W skład komisji wchodzą:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) Dyrektor szkoły albo wicedyrektor– jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) Dyrektor szkoły albo wicedyrektor – jako przewodniczący komisji,
b) wychowawca klasy,
c) wskazany przez Dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia w danej klasie,
d) pedagog,
e) psycholog (jeśli jest zatrudniony w szkole),
f) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,
g) przedstawiciel Rady Rodziców.
9. Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia
zgłoszenia zastrzeżeń. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością
głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
10. Nauczyciel, prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału
w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, uzasadnionych przypadkach. W takim
przypadku Dyrektor powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia
edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje
w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły.
11. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna
ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
12. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej
oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku
egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem §74 ust. 1.
13. Z prac komisji sporządza się protokół, który stanowi załącznik do arkusza ocen.
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania
praktycznego.
14. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym
mowa w ust 5 pkt 1 w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego
w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora szkoły.
§ 74. Egzamin poprawkowy
1.

Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej
uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć
edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
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2.

Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem
egzaminu z plastyki, muzyki, techniki, informatyki/zajęć komputerowych oraz
wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań
praktycznych.

3.

Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor szkoły do dnia zakończenia
rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się
w ostatnim tygodniu ferii letnich.

4.

Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły.
W skład komisji wchodzą:
1) Dyrektor szkoły albo wicedyrektor – jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek
komisji.

5.

Nauczyciel, o którym mowa w ust 4 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy
komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.
W takim przypadku Dyrektor powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela
prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela
zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły.

6.

Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający
w szczególności:
1) nazwę zajęć, z których był przeprowadzany egzamin;
2) skład komisji;
3) termin egzaminu poprawkowego;
4) imię i nazwisko ucznia;
5) pytania egzaminacyjne;
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

7.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonanych przez ucznia zadaniach
praktycznych. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

8.

Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu
poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym
terminie, wyznaczonym przez Dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

9.

Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy
programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 10.

10. 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 obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
pod warunkiem że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.
§ 75. Warunki promocji do klasy programowo wyższej
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1. Uczeń klas I–III szkoły podstawowej otrzymuje co roku promocję do klasy programowo
wyższej, z zastrzeżeniem ust 7.
2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia
w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, Rada Pedagogiczna może
postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na wniosek
wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców
ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.
3. Na wniosek rodziców i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału lub na wniosek
wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców Rada Pedagogiczna może
postanowić o promowaniu ucznia klasy I-II szkoły podstawowej do klasy programowo
wyższej w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje
opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie
nauczania dwóch klas.
4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy
programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał roczne pozytywne oceny
klasyfikacyjne, z zastrzeżeniem § 74. ust 10.
5. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej
uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz
co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję
do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
6. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę,
do średniej ocen wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
7. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 4 nie otrzymuje promocji
i powtarza tę samą klasę, z zastrzeżeniem § 74. ust 10.
8. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia Rada Pedagogiczna,
uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjnoterapeutycznym.
9. Uczeń, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma opóźnienie w
realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który w szkole podstawowej
uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny uznane za pozytywne
w ramach wewnątrzszkolnego oceniania oraz rokuje opanowanie w jednym roku
szkolnym programów nauczania dwóch klas, może być promowany do klasy
programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.
§ 76. Warunki ukończenia szkoły
1. Na klasyfikację końcową w klasie ósmej składają się:
1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalone w klasie ósmej;
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2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się
odpowiednio w klasach programowo niższych w szkole podstawowej, oraz
3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.
2. Uczeń kończy szkołę podstawową:
1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć
edukacyjnych pozytywne oceny klasyfikacyjne;
2) przystąpił do egzaminu ósmoklasisty, z zastrzeżeniem art. 44zw, art. 44zx i art. 44zz
ustawy.
3. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji
końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen końcowych
co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną
zachowania.
4. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę,
do średniej ocen wlicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
5. Uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą kończy szkołę podstawową
z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć
edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75.
6. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym, postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej
Rada Pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie
edukacyjno – terapeutycznym.
§ 77. Egzamin ósmoklasisty
1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych
w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej i sprawdza,
w jakim stopniu uczeń spełnia te wymagania.
2. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany:
1) w terminie głównym w kwietniu;
2) w terminie dodatkowym w czerwcu.
3. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej i obejmuje następujące
przedmioty obowiązkowe:
1) język polski;
2) matematykę;
3) język obcy nowożytny;
4) jeden przedmiot do wyboru: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia (od roku
szkolnego 2021/2022)
4. Uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego, którego
uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
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5. Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego jest przeprowadzany na podstawie
wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla języka
obcego nowożytnego nauczanego od klasy IV szkoły podstawowej, stanowiącego
kontynuację nauczania tego języka w klasach I-III.
6. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na
niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
lub niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest
niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie
przystępuje do egzaminu ósmoklasisty.
7. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu
na niepełnosprawności sprzężone inne niż wymienione w ust. 6 może być zwolniony
przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia
do egzaminu ósmoklasisty, na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez
Dyrektora szkoły.
8. Laureat i finalista olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie MEN oraz laureat
konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, z zakresu
jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni z egzaminu
ósmoklasisty z tego przedmiotu.
9. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 8, następuje na podstawie zaświadczenia
stwierdzającego uzyskanie przez ucznia tytułu laureata lub finalisty. Zaświadczenie
przedkłada się Dyrektorowi szkoły. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem
z egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu najwyższego wyniku.
10. W przypadku gdy uczeń uzyskał tytuł laureata lub finalisty z innego języka obcego
nowożytnego lub innego przedmiotu do wyboru niż ten, który był zadeklarowany,
Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców ucznia, złożony nie później niż na 2 tygodnie
przed terminem egzaminu ósmoklasisty, informuje okręgową komisję egzaminacyjną
o zmianie języka obcego nowożytnego, jeżeli uczeń uczy się go w ramach
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lub o zmianie przedmiotu do wyboru. Przepisy ust
9 stosuje się odpowiednio.
11. Rodzice ucznia składają Dyrektorowi szkoły, nie później niż do dnia 30 września roku
szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty, pisemną deklarację
wskazującą:
1) język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu ósmoklasisty;
2) przedmiot do wyboru, o którym mowa w ust 3 pkt 4.
12. Rodzice ucznia mogą złożyć Dyrektorowi szkoły, nie później niż na 3 miesiące przed
terminem egzaminu ósmoklasisty, z zastrzeżeniem ust 10, pisemną informację o:
1) zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji;
2) zmianie przedmiotu do wyboru, wskazanego w deklaracji.
13. Uczeń , który z przyczyn losowych lub zdrowotnych, w terminie głównym:
1) nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów albo
2) przerwał egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów
- przystępuje do egzaminu z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym.
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14. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających
przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w
terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany
wniosek Dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia lub słuchacza z obowiązku
przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów.
Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia.
15. Wyniki egzaminu ósmoklasisty są przedstawiane w procentach i na skali centylowej.
16. Wyniki egzaminu ósmoklasisty nie wpływają na ukończenie szkoły.
17. Dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom:
1) zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, wydane przez
okręgową komisję egzaminacyjną, wraz ze świadectwem ukończenia szkoły w przypadku gdy uczeń w wyniku klasyfikacji końcowej kończy szkołę;
2) informację o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, opracowaną przez
okręgową komisję egzaminacyjną - w przypadku gdy uczeń w wyniku klasyfikacji
końcowej nie kończy szkoły.

Rozdział VIII

CEREMONIAŁ SZKOLNY

§ 78. Ceremoniał szkolny
1. Szkoła posiada ceremoniał, obejmujący:
1) symbole szkoły:
a) patron,
b) sztandar,
c) hymn,
d) logo;
2) zasady postępowania ze sztandarem i przebieg uroczystości z udziałem sztandaru;
3) obowiązki i ubiór pocztu sztandarowego;
4) zasady dekorowania flagami budynku szkoły;
5) najważniejsze uroczystości szkolne i państwowe.
2. Ceremoniał szkolny udostępniony jest do publicznej wiadomości na stronie internetowej
szkoły.
3. Podczas ważniejszych uroczystości i imprez szkolnych i środowiskowych uczniów
obowiązuje strój galowy.
4. W uroczystościach i imprezach szkolnych bierze udział cała społeczność szkolna lub
uczniowie z poszczególnych etapów edukacyjnych.
§ 79. Symbole szkoły
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1. Patronką szkoły, zgodnie z uchwałą Nr XXV/235/17 Rady Gminy Sicienko z dnia 31
maja 2017 w sprawie wskazania imienia Szkole Podstawowej w Wojnowie, jest Aniela
hrabina Potulicka.
2. Święto Szkoły obchodzone jest 8 kwietnia – w rocznicę urodzin patronki, a jeżeli dzień
ten wypada w dni wolne od zajęć lekcyjnych, obchody odbywają się w pierwszy
poniedziałek po 8 kwietnia.
3. Wręczenie sztandaru szkole nastąpiło 10 października 2017 r.
4. Sztandar dla społeczności szkolnej jest symbolem jej tradycji i przedmiotem dumy.
Pamiętając o jego wymowie, należy okazywać mu cześć. Uroczystości z udziałem
sztandaru wymagają zachowania należytej powagi, a przechowywanie, transport
i przygotowanie sztandaru do prezentacji, właściwych zasad jego poszanowania.
5. Sztandar ma wymiary 90 cm na 90 cm. Awers sztandaru zawiera na czerwonym tle
pośrodku godło państwowe. Rewers zawiera: na kremowym tle w centralnej części
wizerunek patronki oraz napis koloru brązowego w otoku „Szkoła Podstawowa im.
Anieli hrabiny Potulickiej w Wojnowie”.
6. Drzewiec zakończony jest metalowym okuciem zwieńczonym orłem w koronie.
Na drzewcu znajdują się 2 gwoździe fundatorów z napisem: "Fundacja Potulicka
w Wojnowie" i "CGFP w Wojnowie".
7. Sztandar przechowywany jest w zamkniętej gablocie w gabinecie Dyrektora szkoły.
8. Poczet sztandarowy powoływany jest spośród uczniów najwyższej klasy w szkole,
wyróżniających się nienaganną postawą oraz osiągnięciami w nauce. W skład pocztu
sztandarowego wchodzą: chorąży (1 uczeń) oraz asysta (2 uczennice). Opiekuna pocztu
sztandarowego spośród nauczycieli wyznacza Dyrektor szkoły.
9. Sztandar uczestniczy w:
1) uroczystościach szkolnych:
a) rozpoczęcie roku szkolnego,
b) ślubowanie uczniów klas pierwszych,
c) Dzień Edukacji Narodowej,
d) Święto Niepodległości,
e) Święto Szkoły,
f) Święto Konstytucji 3 maja,
g) zakończenie roku szkolnego,
h) pożegnanie absolwentów i pracowników,
i) uroczystości rocznicowe;
2) uroczystościach pozaszkolnych, na zaproszenie innych szkół oraz instytucji świeckich
i religijnych.
10. Szkoła posiada hymn szkoły.
1) Znajomość słów hymnu jest obowiązkiem każdego ucznia szkoły.
2) Hymn szkoły śpiewany jest podczas uroczystości szkolnych oraz podczas wybranych
uroczystości z okazji świąt państwowych – wówczas, kiedy śpiewany jest również
hymn państwowy.
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3) Podczas śpiewaniu hymnu państwowego i szkolnego obowiązuje postawa zasadnicza,
zachowanie powagi i spokoju oraz zdjęcie nakrycia głowy przez mężczyzn.
11. Szkoła posiada logo: na białym tle czerwony wizerunek sowy umieszczony nad otwartą
książką oraz napis w otoku Szkoła Podstawowa im. Anieli hrabiny Potulickiej
w Wojnowie. Logo umieszcza się na emblematach stroju szkolnego, na dyplomach, na
stronie internetowej szkoły oraz na papierze firmowym szkoły.
12. Budynek szkoły, jako instytucji publicznej, dekorowany jest flagami państwowymi w:
1) Dzień Edukacji Narodowej;
2) Święto Szkoły;
3) święta państwowe: 1 - 3 maja, 11 listopada;
4) uroczystość rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego;
5) z okazji innych ważnych wydarzeń.

Rozdział IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 80. Pieczęcie urzędowe
1. Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Szkoła posługuje się pieczęciami okrągłymi dużą i małą z godłem państwowym
w centralnej części i napisem w otoku: Szkoła Podstawowa im. Anieli hrabiny Potulickiej
w Wojnowie.
3. Szkoła używa pieczęci urzędowych do dokumentów szczególnej rangi:
1) świadectw szkolnych;
2) kopii i duplikatów świadectw;
3) legitymacji szkolnych;
4) aktów nadania stopnia nauczyciela kontraktowego.
4. Szkoła posługuje się pieczęcią podłużną o treści:
Szkoła Podstawowa
im. Anieli hr. Potulickiej
w Wojnowie
Wojnowo 1A, 86-014 Sicienko
tel/fax. 52 58 70 566
5. Pieczęć podłużna używana jest do bieżącej dokumentacji sporządzanej przez szkołę.
6. Wymienione w ust. 2 i 4 pieczęci mogą być używane tylko przez osoby do tego
upoważnione.
7. Szkoła używa również innych pieczęci zgodnie z wykazem i wzorami znajdującymi się
w dokumentacji szkolnej zgodnej z jednolitym rzeczowym wykazem akt.
§ 81. Dokumentacja i finanse szkoły
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1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Szkoła prowadzi dla każdego oddziału dziennik lekcyjny w formie elektronicznej,
w którym dokumentuje się przebieg nauczania obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
zajęć religii, zajęć z wychowawcą, nauczania indywidualnego, rewalidacji oraz pracy
pedagoga i pracy świetlicy.
3. Zasady prowadzenia dziennika elektronicznego określa „Procedura elektronicznej
dokumentacji przebiegu nauczania” .
4. Szkoła może prowadzić także dzienniki zajęć w formie papierowej.
5. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają
odrębne przepisy.
6. Obsługę rachunkową i finansową szkoły prowadzi Urząd Gminy w Sicienku.
§ 82. Sposób nowelizacji statutu
1. Postępowanie w sprawie zmiany statutu wszczyna się na wniosek Rady Pedagogicznej
albo Dyrektora szkoły lub organu prowadzącego złożony do Rady Pedagogicznej.
W przypadku zmiany przepisów prawnych wniosek w sprawie dostosowania statutu do
obowiązujących przepisów ustawowych składa do Rady Pedagogicznej z urzędu
Dyrektor szkoły.
2. Projekt zmian statutu przygotowuje i zatwierdza uchwałą Rada Pedagogiczna.
3. Statut szkoły obowiązuje wszystkich uczniów, rodziców uczniów, nauczycieli oraz
pracowników administracji i obsługi szkoły.
4. Dyrektor szkoły jest upoważniony do publikowania jednolitego tekstu statutu.
5. Statut w wersji elektronicznej
jest dostępny na stronie internetowej szkoły
www.wojnowo.edu.pl i na stronie BIP organu prowadzącego oraz w wersji tradycyjnej
w bibliotece szkolnej.
6. Niniejszy tekst statutu, wprowadzony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 08.10.2019
roku wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
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