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1. Niniejszy statut to podstawowy dokument w oparciu o który działa Szkoła Podstawowa
w Załężu.
2. Statut ustalono na podstawie:
-

-

-

ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz U z 1996 r.
nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami);zwanej dalej ustawą,
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie
ramowego statutu publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej (Dz U z 19.06.2001 r.
nr 61, poz. 624 z późniejszymi zmianami);
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2002 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola
oraz publicznych szkół;
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy,
oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych
z późniejszymi zmianami;
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie
zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych
przedszkolach, szkołach i placówkach
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2003 r.
w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego nauczania dzieci
i młodzieży;
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz U z 1997 r. nr
56, poz. 357 z późniejszymi zmianami);
Konwencja Praw Dziecka; akty wykonawcze do w/w ustaw;
uchwały obowiązujące.
rozporządzenia z dn.7 września 2004 r. o systemie oświaty
rozporządzenia MEN z dnia 27 maja 2009r. w sprawie rodzajów innych form
wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz
sposobu ich działania (Dz. U. Nr 83 poz. 693)
ustawy o systemie oświaty art. 22a ust.1 i 2b
ustawy o systemie oświaty art. 31 ust.6a
Karty Nauczyciela art. 42 ust.2 pkt 2 lit. a i b
rozporządzenia MEN z dnia 8 czerwca 2009r. w sprawie dopuszczania do użytku
w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz
dopuszczania do użytku szkolnego podręczników
ustawy o systemie oświaty art. 16 ust. 8
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-

rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego
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ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1.
2.
3.
4.
5.

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Załężu.
Siedziba szkoły: Załęże 3, 38-223 Osiek Jasielski.
Obwód szkoły: Załęże
Organ prowadzący szkołę: Wójt Gminy w Osieku Jasielskim.
Nadzór pedagogiczny sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie.
§2

1. Pieczęć: szkoła posługuje się następującymi pieczęciami:
- pieczęć duża okrągła o treści: Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Załężu,
- pieczęć małą okrągła o treści: j/w,
- pieczęć podłużna o treści: Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Załężu
Załęże 3, 38 – 223 Osiek Jasielski
tel. 134420014
NIP 685-19-97-976
§3
1. Szkoła Podstawowa w Załężu, w swojej strukturze organizacyjnej obejmuje oddział
przedszkolny i klasy I-III. Uczniowie uczą się w oddziałach dostosowanych do liczby uczniów.
2. Nauka w szkole podstawowej trwa trzy lata i kończy się uzyskaniem świadectwa.
3. Czas rozpoczęcia i kończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii określa Minister
Edukacji Narodowej w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.
§4
1. Szkoła Podstawowa jest jednostką budżetową.
2. Obsługę finansowo – księgową prowadzi GMINNY
ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ w Osieku Jasilskim.
3. Obsługę finansowo – kadrową zapewnia organ prowadzący.

ZESPÓŁ EKONOMICZNO-
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ROZDZIAŁ II
ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

§5
1.
2.
3.
4.
5.

Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział przedszkolny
Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25 wychowanków.
Do oddziału przedszkolnego uczęszczają dzieci 6 –letnie i 5 letnie objęte
obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym zamieszkałe w obwodzie szkoły oraz
dzieci młodsze na pisemny wniosek rodziców i za zgodą Dyrektora szkoły.
Jeżeli w oddziale są wolne miejsca, Dyrektor szkoły może na pisemny wniosek
rodziców (prawnych opiekunów), przyjąć dzieci spoza obwodu szkoły.
Do oddziału przedszkolnego mogą być przyjęte dzieci niepełnosprawne po przedłożeniu
orzeczenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej określającego ich poziom rozwoju
psychiczno –fizycznego i stan zdrowia (upośledzenie w stopniu lekkim).

§6
Oddział przedszkolny czynny jest 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku.
Dzienny czas pracy ustalany jest corocznie w planie tygodniowym średnio 5 godzin
dziennie zajęć obowiązkowych.
3. Godzina zajęć obowiązkowych trwa 60 minut.
4. Szkoła organizuje nieodpłatną naukę religii, jako zajęcia dodatkowe.
5. Wolę uczęszczania dziecka na zajęcia religii składają jego rodzice (opiekunowie
prawni).
6. Czas trwania zajęć dodatkowych wynosi 30 minut.
7. Na życzenie rodziców (opiekunów prawnych) szkoła może organizować inne zajęcia
dodatkowe.
8. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalany przez
wychowawcę.
9. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez Dyrektora szkoły.
10. Sposób dokumentowania zajęć określają odrębne przepisy.
11. Do realizacji celów statutowych oddział przedszkolny posiada odpowiednie
pomieszczenie.
1.
2.

§7
1. Oddział przedszkolny realizuje program wychowania przedszkolnego zgodny z podstawą
programową wychowania przedszkolnego. Podstawę programową wychowania
przedszkolnego regulują odrębne przepisy.
Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu
wychowania przedszkolnego.
2. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym
określa arkusz organizacji oddziału przedszkolnego opracowany przez Dyrektora szkoły,
zatwierdzony przez organ prowadzący.
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3. Szkoła sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do
wieku dziecka i jego możliwości, potrzeb rozwojowych oraz środowiskowych,
a w szczególności:
1) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w oddziale
przedszkolnym, dając im poczucie bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym
jak i psychicznym,
2) zapewnia organizację zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci z
upośledzeniem umysłowym lekkim na zasadach określonych w odrębnych przepisach
3) Zapewnia opiekę podczas wyjazdów zorganizowanych poza teren placówki, zasady
regulują odrębne przepisy
4) stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.,
5) współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, zapewniając w miarę potrzeb
konsultacje i pomoc specjalistyczną,
6) Zapewnia pomoc psychologiczno-pedagogiczną, której udzielają dzieciom:
wychowawca, nauczyciele oraz w miarę możliwości specjaliści tworzący zespół.
a) Zespół powołuje dyrektor szkoły:
dla dziecka posiadającego orzeczenie lub opinię poradni psychologicznopedagogicznej niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia lub opinii.
b) dla dziecka, które nie posiada ww. dokumentów, po przekazaniu przez wychowawcę
informacji o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
rodzicami dziecka, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, placówkami doskonalenia
nauczycieli, innymi szkołami oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny,
dzieci i młodzieży.
5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana z inicjatywy: nauczycieli,
rodziców dziecka, wychowawcy, specjalistów.
6. Rodzice (opiekunowie prawni) przyprowadzają i odbierają dzieci z oddziału
przedszkolnego w ustalonych godzinach: od 7.40 do 8.00, 12.45 – 13.00, lub w
wyjątkowych sytuacjach w dowolnym czasie, po wcześniejszym poinformowaniu
nauczyciela grupy o późniejszym przybyciu dziecka i wcześniejszym odebraniu.
1) Rodzice/opiekunowie są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do oddziału
przedszkolnego i do domu.
2) Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi. Nauczyciel bierze pełną
odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali.
3) Nauczyciel odbierający dziecko od rodzica/opiekuna ma obowiązek zwrócenia uwagi, czy
wnoszone przez dziecko zabawki lub inne przedmioty nie mają cech niebezpiecznych,
mogących stworzyć zagrożenie.
4) Dziecka chorego, lub którego stan uzasadnia podejrzenie o chorobę nie należy
przyprowadzać do oddziału. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych
dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat.
5) Dziecko odbieranie jest przez rodziców/opiekunów lub upoważnione przez nich osoby
zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo.
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6) Wypełnione upoważnienia do odbioru dzieci na dany rok szkolny, rodzice osobiście
przekazują nauczycielom lub dyrektorowi szkoły. Upoważnienie może być w każdej
chwili odwołane bądź zmienione przez rodziców/opiekunów.
7) Za osoby zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo uważa się osoby pełnoletnie oraz
posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
8) Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód
osobisty lub inny dokument tożsamości i okazać go na żądanie nauczycielki.
9) Na telefoniczną prośbę rodzica/opiekuna, czy innej osoby, dziecko nie może być wydane.
10) Nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej
odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku
bezpieczeństwa (np. upojenie alkoholowe, agresywne zachowanie).
11) Personel ma obowiązek zatrzymać dziecko do czasu wyjaśnienia sprawy. W tym
przypadku należy wezwać drugiego rodzica, opiekuna prawnego dziecka, lub
upoważnioną osobę. Jeżeli jest to niemożliwe personel przedszkola ma prawo wezwać
Policję.
12) Życzenie rodziców/opiekunów dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z
rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
13) Rodzice lub upoważnione osoby odbierają dziecko osobiście od nauczycielki
14) W miesiącach, gdy dzieci przebywają na boisku szkolnym nauczyciel wymaga od rodzica
i dziecka, aby fakt odebrania był zaakcentowany przez wyraźne pożegnanie się z
nauczycielką mającą je pod opieką (odbiór dziecka zgłaszany nauczycielce mającej je pod
opieką).
15) Obowiązkiem nauczycieli jest upewnienie się, czy dziecko jest odbierane przez osobę
wskazaną w oświadczeniu.
16) Nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za dziecko pozostające na terenie szkoły
także pod opieką rodziców/opiekunów lub osób legitymowanych do sprawowania opieki
nad dzieckiem.
17) W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy oddziału
przedszkolnego, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców lub
osoby upoważnione do odbioru o zaistniałym fakcie.
18) W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom, tel. komórkowy)
nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób upoważnionych
nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce szkolnej 1 godzinę. Po upływie tego czasu
nauczyciel powiadamia dyrektora szkoły. Dyrektor podejmuje decyzję o poinformowaniu
najbliższego komisariatu Policji o niemożliwości skontaktowania się z
rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka.
19) W przypadku braku możliwości powiadomienia dyrektora, nauczyciel sam podejmuje
decyzję o powiadomieniu Policji.
20) Za właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci z oddziału
przedszkolnego odpowiedzialni są rodzice/prawni opiekunowie oraz nauczyciel.
§8
1. Oddziałem przedszkolnym opiekuje się nauczyciel – wychowawca oddziału
przedszkolnego.
2. Formy spełniania zadań nauczyciela – wychowawcy powinny być dostosowane do wieku
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uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.
3. Zadaniem nauczyciela wychowawcy jest w szczególności:
1) tworzenie warunków wspomagających wszechstronny rozwój dziecka, proces jego
uczenia się oraz przygotowanie się do życia w rodzinie, społeczeństwie, świecie,
2) planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz odpowiedzialność za
jej jakość,
3) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie
potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie obserwacji,
4) przeprowadzenie z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w
klasie I szkoły podstawowej analizy gotowości wszystkich dzieci 5 i 6 letnich do
podjęcia nauki w szkole/ diagnoza przedszkolna
5 ) współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci.
4.

W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 3 wychowawca oddziału przedszkolnego:
1) otacza opieką każdego wychowanka, w tym niepełnosprawnego wspomagając jego
indywidualny rozwój; uwzględnia rodzaj i stopień niepełnosprawności
2) Planuje i organizuje w oddziale proces wychowawczo - dydaktyczny a szczególnie:
a) tworzy warunki do wszechstronnego rozwoju osobowego każdego dziecka
b) rozpoznaje i zabezpiecza potrzeby rozwojowe dzieci
c) prowadzi bieżącą diagnostykę.
3) Ściśle współpracuje z rodzicami (opiekunami prawnymi) dzieci w sprawach
wychowania i nauczania:
a) informuje ich o zachowaniu i rozwoju dzieci
b) włącza ich w programowe i organizacyjne sprawy oddziału i szkoły,
c) poznaje i ustala potrzeby opiekuńczo – wychowawcze ich dzieci,
d) okazuje rodzicom pomoc w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i
otrzymuje od nich pomoc w swoich działaniach.
e) uwzględnia prawo rodziców do znajomości zadań wynikających z programu
wychowania przedszkolnego realizowanego w oddziale
4) Współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno – pedagogiczną,
5) Prawidłowo prowadzi dokumentację pedagogiczną oddziału.
5. Uprawnienia nauczyciela – wychowawcy oddziału przedszkolnego:
1) Nauczyciel –wychowawca przedstawia dyrektorowi szkoły program wychowania
przedszkolnego, który po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej dyrektor szkoły
dopuszcza do użytku szkolnego.
2) współdecyduje z rodzicami (opiekunami prawnymi) o programie i planie działań
wychowawczych na dany rok szkolny
3) ma prawo do uzyskania pomocy merytorycznej, psychologicznej i pedagogicznej w
swojej pracy wychowawczej od dyrektora szkoły, rady pedagogicznej i instytucji
wspierających szkołę
4) ma prawo wnioskowania o rozwiązywanie problemów zdrowotnych, psychologiczno
społecznych i materialnych swoich wychowanków do pedagoga szkolnego, służby
zdrowia i dyrektora szkoły.
6. Nauczyciel wychowawca oddziału przedszkolnego odpowiada za:
1) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz osiąganie celów
wychowania i nauczania
2) poziom opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowanków będących w trudnej
9

sytuacji,
3) dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci podczas pobytu w szkole ze szczególnym
uwzględnieniem wycieczek i spacerów,
4) prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej swojego oddziału.
5) jakość pracy dydaktyczno- wychowawczej w oddziale przedszkolnym
§9
1.
Dziecko w oddziale przedszkolnym ma prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka,
przepisów oświatowych oraz niniejszego statutu, a w szczególności do:
1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczego, wychowawczego i
dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny umysłowej,
2) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego
traktowania,
3) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej,
4) poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej
5) poszanowania jego godności osobistej,
6) poszanowania jego własności,
7) partnerskiej rozmowy na każdy temat,
8) akceptacji jego osoby,
9) doświadczania konsekwencji własnego zachowania.
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ROZDZIAŁ III
CELE I ZADANIA SZKOŁY
§ 10
1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie
oświaty (Dz. U nr 95 poz. 425 z późniejszymi zmianami), umożliwia zdobywanie wiedzy
i umiejętności niezbędnych do kontynuowania nauki na następnym etapie kształcenia,
wyposaża uczniów w nowoczesną wiedzę w oparciu o podstawy programowe, kształci
umiejętności wartościowania, oceniania i wnioskowania oraz wykorzystania wiedzy
w praktyce.
2. Podstawą organizacji pracy szkoły w danym roku szkolnym stanowią:
- arkusze organizacji,
- plany nauczania,
- tygodniowy rozkład zajęć.
3. Zapewnia wszechstronny rozwój osobowości ucznia, uwzględnia indywidualne jego
zainteresowania, uzdolnienia i predyspozycje.
4. Zapewnia warunki do realizacji celów i zadań poprzez swoją bazę, kadrę oraz inne czynniki.
5. Stosuje metody i techniki samodzielnego zdobywania wiedzy i umiejętności oraz poznawania
współczesnych systemów wymiany i upowszechniania informacji.
6. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych
w programie wychowawczym szkoły;
1) kształtuje humanistyczną i patriotyczną postawę uczniów, poszanowanie
postępowych tradycji, trwałych wartości kultury narodowej i powszechnej,
konstytucji, zasad ustrojowych, norm współżycia;
2) przygotowuje uczniów do prawidłowego kształtowania stosunków międzyludzkich
sterowania nimi zgodnie z potrzebami społecznymi,
a w związku z tym do
świadomego, aktywnego i odpowiedzialnego spełniania zadań w życiu rodzinnym,
społecznym, gospodarczym, kulturalnym i obronnym kraju;
3) kształtuje wrażliwość
społeczną, emocjonalną i estetyczną uczniów, ich
sprawność fizyczną, a także nawyki dbania o własny rozwój fizyczny, zdrowie
higienę psychiczną, racjonalny wypoczynek i organizację czasu wolnego;
4) kształtuje przekonania o podmiotowym i społecznym charakterze egzystencji
człowieka oraz pozytywnej motywacji do nauki i osobistego uczestnictwa w życiu
szkoły i społeczeństwa;
5) uczy uczestniczenia w życiu kulturalnym i intelektualnym szkoły oraz środowiska,
rozwija samorządowe działania organizacji uczniowskich;
6) podkreśla w pracy dydaktyczno-wychowawczej kulturę i tradycję regionu.
7. Sprawuje opiekę nad uczniem, odpowiednio do jego potrzeb i możliwości szkoły,
z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, promocji i ochrony zdrowia, zgodnie z programem
profilaktyki szkoły.
8. Szkoła w razie zagrożeń posiada stały kontakt z Policją w Dębowcu i Jaśle.
9. Szkoła organizuje statutowe cele i zadania we współpracy z rodzicami, organizacjami
i instytucjami, tworząc optymalne warunki osiągania wysokich efektów w swojej działalności
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
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10. Szkoła może prowadzić innowacje dotyczące nowych rozwiązań programowych,
organizacyjnych lub metodycznych mające na celu poszerzenie bądź modyfikację z zakresu
realizowanych w szkole celów i treści kształcenia, wychowania i opieki oraz poprawę
skuteczności działań.
1) Innowacja może nauczanie jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów, całą
szkołę lub jej część.
2) Innowacja jest możliwa po zapewnieniu przez szkołę warunków kadrowych i
organizacyjnych niezbędnych do realizacji planowanych działań innowacyjnych.
3) Innowacja wymagająca dodatkowych nakładów może być finansowana ze
środków budżetowych po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i poza
budżetowych po uzyskaniu środków.
4) Udział poszczególnych nauczycieli w innowacji jest dobrowolny.
5) Szczegółowe zasady opracowania zasad innowacji oraz ich wdrażania określi
Dyrektor w drodze rozporządzenia.

§ 11
Realizacja zadań wynikających z ustawy, a także z wydanych na jej
podstawie aktów wykonawczych następuje poprzez:
1. Realizowanie programów edukacji wczesnoszkolnej w oparciu o podstawy programowe
w taki sposób, aby ich treści były w zasięgu realnych możliwości większości uczniów,
natomiast wszystkim chętnym, aktywnym i zdolniejszym-umożliwia się rozwój
zindywidualizowany co do tempa i kierunku w ramach nauczania zindywidualizowanego
oraz integrację wiedzy w edukacji wczesnoszkolnej w klasach I-III,
2. Umożliwienie realizacji indywidualnych programów nauczania, przykłada się dużą wagę do
wychowania ekologicznego, umożliwiając realizację dodatkowych godzin przeznaczonych na
treści ekologiczne w ramach autorskich programów nauczycieli, wg obowiązujących
przepisów,
3. Stosowanie jednolitych podstaw do oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów wg
zasad oceniania wewnątrzszkolnego ( rozdział VIII),
4. Umożliwianie rozwijania zainteresowań uczniów poprzez ich udział:
1) w kołach przedmiotowych, zajęciach nadobowiązkowych, zajęciach pozalekcyjnych,
takich jak nauka języka obcego,
2) w planowanych konkursach, turniejach, apelach, uroczystościach
i imprezach środowiskowych.
3) Umożliwienie uczniom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,
językowej i religijnej według aktualnych przepisów,
4) Organizowanie nauki, religii lub etyki na życzenie rodziców (opiekunów prawnych),
zgodnie z odrębnymi przepisami,
5) Udzielanie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej, współpracę z poradnią
Psychologiczno-Pedagogiczną, Sądem Rodzinnym, Powiatową Komendą Policji oraz
Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Osieku Jasielskim, w ramach zajęć
dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, według
odrębnych przepisów,
6) Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania,
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7) Szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny.

§ 12
1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie poprzez:
1) dyżury nauczycieli w budynku i na podwórku wg grafiku wywieszonego w pokoju
nauczycielskim; szczegółowe zasady opieki nad uczniami określa Dyrektor w drodze
rozporządzenia,
2) zapewnienie opieki na zajęciach pozalekcyjnych, pozaszkolnych i nadobowiązkowych
zgodnie z obowiązującymi przepisami,
3) omawianie przez wychowawców i nauczycieli zasad bezpieczeństwa,
4) szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
5) stosowanie ogólnych przepisów BHP w klasach, salach i pomieszczeniach szkoły,
6) systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne
7) uwzględnienie w tygodniowym rozkładzie zajęć dydaktycznych:
a. równomiernego rozłożenia zajęć w każdym dniu,
b. różnorodności w każdym dniu,
c. nie łączenie w kilkugodzinne jednostki lekcyjne zajęć tego samego przedmiotu
z wyjątkiem przedmiotów, których program tego wymaga,
8) organizację wyjazdów związanych z realizacją programów nauczania takich jak
wycieczki za zgoda rodziców lub prawnych opiekunów,
9) zapewnienie opieki i bezpieczeństwa uczniom podczas wycieczek i imprez
uwzględniając:
a) obowiązek przygotowania karty wycieczki i przedłożenie do zatwierdzenia
dyrektorowi szkoły najpóźniej 2 dni przed planowanym wyjazdem,
b) wpis do zeszytu wyjść i wycieczek,
c) odpowiednia ilość opiekunów w zależności od liczby uczniów, wieku, stanu zdrowia
i warunków.
2. Na terenie szkoły został powołany koordynator ds. bezpieczeństwa, do zadań którego
należy:
1) obserwowanie i analizowanie zjawisk i zdarzeń występujących w szkole, które mają
negatywny wpływ na spokój i bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkoły,
2) analiza potrzeb szkoły w zakresie poprawy bezpieczeństwa wszystkich członków
społeczności szkolnej,
3) ocenianie stanu bezpieczeństwa w szkole i określanie najważniejszych zadań, których
celem jest poprawa bezpieczeństwa,
4) koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa wynikających z realizowanych
w szkole programów: wychowawczego i profilaktycznego,
5) pomoc w nawiązywaniu współpracy pomiędzy nauczycielami i wychowawcami
a odpowiednimi służbami (policją) i instytucjami zajmującymi się rozwiązywaniem
problemów z dziećmi,
6) współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym,
7) promowanie problematyki i bezpieczeństwa dzieci.
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§ 13
1. Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest
pomoc, szkoła udziela wsparcia poprzez:
1) pomoc pedagogiczną i psychologiczną udzielaną przez instytucje świadczące
specjalistyczne poradnictwo,
2) terapię pedagogiczna dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania
i pisania,
3) zapewnienie dożywiania dzieciom w formie gorącego posiłku finansowanego przez
GOPS,
4) organizowanie pomocy materialnej o charakterze:
•

socjalnym- stypendia szkolne,

§ 14
1. Celem dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do możliwości
psychofizycznych uczniów, szkoła współpracuje z Poradnią PsychologicznoPedagogiczną.
2. Korzystanie z pomocy psychologiczno- pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
3. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna udzielana jest na wniosek wychowawcy lub
rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.
4. Formy współpracy:
1) kierowanie na badania uczniów z dysfunkcjami rozwojowymi,
2) respektowanie zaleceń zawartych w opiniach poradni psychologiczno- pedagogicznej,
3) kierowanie uczniów na zajęcia terapeutyczne, logopedyczne do poradni psychologicznopedagogicznej,
4) organizowanie porad i konsultacji dla rodziców,
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ROZDZIAŁ IV
ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE
§ 15
Organami szkoły podstawowej są:
• Dyrektor szkoły,
• Rada Pedagogiczna,
• Rada Rodziców,
Wymienione wyżej organy szkoły działają na podstawie przepisów ustawy o systemie
oświaty, a także przepisów wykonawczych i regulaminów jednostkowych..

§ 16
DYREKTOR SZKOŁY
1. Szkołą kieruje Dyrektor, którym może być nauczyciel posiadający kwalifikacje
pedagogiczne i co najmniej 5 letni staż pracy pedagogicznej w pełnym wymiarze zajęć.
2. Dyrektorem szkoły może być również nauczyciel akademicki posiadający co najmniej 5
letni staż pracy.
3. Stanowisko Dyrektora szkoły powierza i odwołuje Organ Prowadzący szkołę.
4. Kandydata na stanowisko Dyrektora szkoły wyłania się w drodze konkursu na okres 5 lat.
5. Jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono
kandydata, organ prowadzący powierza to stanowisko ustalonemu przez siebie
kandydatowi, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

§ 17
Kompetencje i zadania dyrektora szkoły wynikają z odrębnych przepisów.
1. Kompetencje dyrektora szkoły:
1) kieruje bieżącą działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz ,
2) sprawuje nadzór pedagogiczny,
3) przewodniczy radzie pedagogicznej,
4) realizuje uchwały rady pedagogicznej, jeżeli są one zgodne z prawem
oświatowym, niezgodne wstrzymuje i powiadamia o tym fakcie organ
prowadzący, sprawujący nadzór pedagogiczny,
5) kieruje polityką kadrową, zatrudnia i zwalnia nauczycieli, zgodnie
z odrębnymi przepisami,
6) gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich
pracy według zasad określonych w odrębnych przepisach,
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7) przyznaje nagrody, udziela kar pracownikom,
8) zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i doskonaleniu
zawodowym,
9) koordynuje zdobywanie stopni awansu zawodowego nauczycieli zgodnie
z odrębnymi przepisami,
10) opracowuje arkusz organizacyjny placówki i przedstawia go do
zatwierdzenia organowi prowadzącemu,
11) podaje do publicznej wiadomości do dnia 15 czerwca szkolny zestaw
programów nauczania i szkolny zestaw podręczników, które będą
obowiązywać od początku następnego roku szkolnego,
12) planuje, organizuje i przeprowadza mierzenie efektów pracy placówki.,
13) opracowuje program rozwoju placówki wspólnie z radą pedagogiczną
z wykorzystaniem wyników mierzenia jakości pracy szkoły,
14) tworzy warunki do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy
uczniów,
15) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego oraz wydaje stosowne
w tym zakresie decyzje,
16) przestrzega postanowień statutu w sprawie rodzaju nagród i kar
stosowanych wobec uczniów,
17) rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe między organami szkoły,
18) dba o powierzone mienie, zapewnia w miarę możliwości odpowiednie
warunki organizacyjne do realizacji zadań dydaktycznych,
opiekuńczych i wychowawczych,
19) współpracuje z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami
nadzorującymi i kontrolującymi,
20) prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi
przepisami,
21) realizuje pozostałe zadania wynikające z ustawy Karta Nauczyciela,
22) współpracuje ze związkami zawodowymi działającymi na terenie
szkoły, na podstawie odrębnych przepisów,
23) wydaje polecenia służbowe,
24) podejmuje działania umożliwiające obrót podręcznikami używanymi na
terenie szkoły,
25) stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń
i innych organizacji, w szczególności harcerskich, których celem
statutowym jest działalność wychowawcza lub dydaktyczna,
26) dopuszcza zaproponowany przez nauczyciela program nauczania do
użytku szkolnego, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
27) W przypadku nieobecności Dyrektora lub niemożliwości wykonania przez
niego zadań zastępuje do wyznaczony nauczyciel.
2. Dyrektor szkoły wydaje decyzje w sprawie:
1) nadania nauczycielowi stopnia nauczyciela stażysty,
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2) ustalenia czasu trwania stażu,
3) powierzenia funkcji opiekuna stażu,
4) oceny dorobku zawodowego nauczyciela,
5) powołania komisji kwalifikacyjnej i jej składu,
6) powołania przedstawiciela związku zawodowego w skład komisji kwalifikacyjnej,
7) przyjęcia regulaminu pracy,
8) odmowy nadania stopnia awansu,
9) realizacji obowiązku szkolnego lub przygotowania przedszkolnego poza szkołą,
10) zezwolenia lub odmowy na indywidualny program lub tok nauki,
a) nauczania indywidualnego ucznia,
b) zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego i innych zajęć,
c) udzielania urlopu dla poratowania zdrowia i macierzyńskiego,
d) ma obowiązek wstrzymać wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej, jeżeli
stwierdzi, że jest ona niezgodna z przepisami prawa, o fakcie wstrzymania
wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący szkołę.
3. Dyrektor szkoły tworzy zespół, który planuje i koordynuje udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej uczniowi w oddziale przedszkolnym i szkole”.
1) Do zadań zespołu należy:
a) ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej
z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości
psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia
b) określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy
psychologiczno – pedagogicznej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, a w przypadku
ucznia posiadającego orzeczenie lub opinię – także z uwzględnieniem zaleceń
zawartych w orzeczeniu lub opinii.
2) Zespół opracowuje dla ucznia, z wyjątkiem ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego, plan działań zawierający:
a) cele do osiągnięcia w zakresie, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno –
pedagogicznej,
b) działania realizowane z uczniem w ramach poszczególnych form i sposobów udzielania
uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
c) metody pracy z uczniem,
d) zakres wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia,
e) działania wspierające rodziców ucznia,
f) w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z poradnią psychologiczno -pedagogiczną,
w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia
nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na
rzecz rodziny, dzieci i młodzieży,
3) Zespół opracowuje indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla ucznia
posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego”.
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§ 18
RADA PEDAGOGICZNA
1. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Załężu jest organem kolegialnym szkoły
w zakresie realizacji zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2. W skład rady pedagogicznej wchodzą dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni
w szkole. W zebraniach rady mogą także brać udział, z głosem doradczym osoby
zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.
3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły. Przygotowuje on i prowadzi
zebrania rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków
o terminie i porządku zebrania, zgodnie z regulaminem rady.
4. Rada Pedagogiczna zbiera się na zebraniach przed rozpoczęciem roku szkolnego,
w każdym okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po
zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych oraz w miarę potrzeb.
Przebieg i treść tych zebrań są protokołowane. Udział nauczycieli w posiedzeniach rady
jest obowiązkowy.
5. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
z inicjatywy Dyrektora szkoły, organu prowadzącego szkołę lub co najmniej 1/3 członków
Rady Pedagogicznej.
6. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności,
co najmniej połowy jej członków.
7. Rada Pedagogiczna ustala Regulamin Rady Pedagogicznej i działa zgodnie z nim.
8. Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej spraw poruszanych
na posiedzeniu rady, które to mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców,
a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

§ 19
Kompetencje i zadania Rady Pedagogicznej wynikają z odrębnych przepisów.

1. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy szkoły,
2) przygotowanie i uchwalenie projektu Statutu Szkoły albo jego zmian i uchwalenie go,
3) tworzenie i zatwierdzanie planów pracy szkoły, programu rozwoju placówki oraz
regulaminów szkolnych o charakterze wewnętrznym,
4) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promowania ucznia,
5) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych szkoły,
6) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
7) Uchylony (na rzecz prawa nauczyciela i zadania dyrektora),
8) występowanie z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę , o odwołanie z funkcji
Dyrektora lub do Dyrektora – o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej
w szkole.
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2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych,
2) projekt planu finansowego szkoły,
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i różnych wyróżnień,
4) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć
w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych,
5) kandydata na funkcję dyrektora ustalonego przez organ prowadzący szkołę
w przypadku, gdy do konkursu nikt się nie zgłosi lub konkurs nie zostanie rozstrzygnięty,
6) przedstawicieli rady pedagogicznej do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora,
7) program wychowawczy szkoły i profilaktyki,

§ 20
RADA RODZICÓW
1. W szkole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów.
2. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych,
wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału oraz
jeden przedstawiciel z oddziału przedszkolnego.
3. W wyborach o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory
przeprowadza się na pierwszym zebraniu w każdym roku szkolnym.
4. Kadencja Rady Rodziców trwa rok.
5. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w
szczególności:
1) wewnętrzna strukturę i tryb pracy rady,
2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady oraz
przedstawicieli rad oddziałowych do Rady Rodziców.
6. Rada Rodziców może występować do dyrektora szkoły, organu prowadzącego
szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami
we wszystkich sprawach szkoły.
7. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
1) Uchwalanie w porozumieniu z rada pedagogiczną:
• programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści
i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów,
realizowanego przez nauczycieli,
• programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych
uczniów oraz potrzeb danego środowiska obejmującego
wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym
skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,
2) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora Szkoły,
3) opiniowanie szkolnego zestawu programów i szkolnego zestawu podręczników,
4) delegowanie przedstawicieli rodziców do składu komisji konkursowej na
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Dyrektora szkoły,

8. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Rodziców może
gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin.
9. Do zadań Rady Rodziców należy:
1) pomoc w zakresie poprawy warunków technicznych i wyposażenia szkoły,
2) staranie o poprawę warunków bytowych uczniów i udzielanie im pomocy
materialnej,
3) pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych z dobrowolnych składek
rodziców oraz innych źródeł takich jak działalność gospodarcza, darowizny,
dotacje,
4) dbałość o przestrzeganie praw uczniów i rodziców określonych w Statucie Szkoły,
5) współpraca z Radami Klasowymi Rodziców.
Regulamin Rady Rodziców opracowuje rada i jest on zatwierdzony przez zebranie ogólne
10. Szczegółowe kompetencje Rady Rodziców wynikają z odrębnych przepisów.

§ 21
Zasady współdziałania organów szkoły
1. Organy szkoły współpracują w oparciu o statut szkoły.
2. Każdy organ ma możliwość działania i podejmowania decyzji w granicach
swoich kompetencji wynikających z przepisów prawa i ustalonych regulaminów
wewnętrznych.
3. Organy szkoły informują się wzajemnie o podjętych decyzjach i działaniach
dotyczących pracy szkoły poprzez:
1) komunikaty wywieszane na tablicy ogłoszeń,
2) komunikaty i zarządzenia wewnętrzne,
3) bezpośrednio na zebraniach i posiedzeniach z udziałem organów szkoły.
4. Do form współdziałania między organami szkoły należy:
1) spotkania Dyrektora z Radą Rodziców,
3) udział przedstawicieli, rady rodziców wybranych posiedzeniach rady pedagogicznej,
4) inne formy podejmowane z inicjatywy poszczególnych organów szkoły.

§ 22
Sposoby rozwiązywania sporów i konfliktów między organami
1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor szkoły, który
zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji
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w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.
2. Każda ze stron wybiera po 2 przedstawicieli, którzy wchodzą w skład komisji
rozstrzygającej spór. Przedstawiciele powyższych organów na zebraniu nadzwyczajnym
zapoznają się z treścią sprawy spornej i po dyskusji ustalają sposób rozwiązania sporu
zadawalający wszystkie zainteresowane strony.
3. Jeżeli spór dotyczy dyrektora szkoły lub pozostałych organów, to w skład komisji oprócz
przedstawicieli organów szkoły wchodzą przedstawiciele wytypowani przez organ
prowadzący i nadzorujący szkołę. Komisja po zapoznaniu ze sprawą przyjmuje ustalenia
wiążące dla stron.
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§ 23
Współpraca z rodzicami
1. Rodzice i nauczyciele współpracują w sprawach wychowania, opieki i kształcenia
uczniów.
2. Rodzice są informowani o zadaniach i zamierzeniach dydaktyczno- wychowawczych
w danej klasie i szkole podczas zebrań.

§ 24
Rodzice mają prawo uczestniczyć w życiu szkoły poprzez:
1. Działalność w Radach Klasowych
2. Działalność w Radzie Rodziców,
3. Indywidualną inicjatywę po uzgodnieniu z Dyrektorem szkoły.

§ 25
1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są
obowiązani są do:
1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do oddziału przedszkolnego
zorganizowanego w szkole;
2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia;
3) informowania w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły
podstawowej w obwodzie której dziecko mieszka o realizacji tego obowiązku za granicą;
2. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:
1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;
2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka do szkoły;
3) zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych;
4) informowania w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły
podstawowej w obwodzie której dziecko mieszka o realizacji tego obowiązku za granicą.
3. W przypadku, gdy rodzice nie wypełniają swoich zadań opiekuńczo – wychowawczych
Dyrektor ma prawo zwrócić się do odpowiednich instytucji z wnioskiem o udzielenie pomocy
dziecku lub jego rodzicom.
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4. Niespełnienie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów
o postępowaniu egzekucyjnym w trybie administracji
1) przez niespełnienie obowiązku szkolnego należy rozumieć
nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie 1 miesiąca na co najmniej
50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
5. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami, rozpoczęcie spełniania przez
dziecko obowiązku szkolnego może być odroczenie, nie dłużej jednak niż o jeden rok.
6. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje Dyrektor szkoły,
w której obwodzie dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii Poradni PsychologicznoPedagogicznej

§ 26
1. Rodzice mają prawo:
1) bieżącej, rzetelnej informacji na temat postępów dydaktycznych, osiągnięć oraz
zachowania dziecka;
2) zapoznanie z programem wychowawczym szkoły oraz programem profilaktyki
dostosowanym do potrzeb rozwojowych ucznia,
3) zapoznanie się z kryteriami oceniania z przedmiotów obowiązkowych i zachowania,
4) zapoznania się z zasadami podwyższania rocznej, klasyfikacyjnej, przewidywanej oceny
z przedmiotów obowiązkowych i zachowania,
5) zapoznania się z przepisami dotyczącymi oceniania , klasyfikowania, promowania
uczniów,
6) wglądu w dokumenty dotyczące swojego dziecka,
7) uczestniczenia w lekcjach otwartych organizowanych przez nauczycieli,
8) zwracania się z wnioskiem do dyrektora szkoły o zezwolenie spełniania obowiązku
szkolnego poza szkołą,
9) zwracania się z wnioskiem o wcześniejsze rozpoczynanie nauki szkolnej.

§ 27
1. Rodzice uczniów zobowiązani są do:
1) zapewnienia swoim dzieciom warunków do nauki ,
2) udzielania dziecku wszelkiej innej pomocy w realizacji obowiązku szkolnego,
3) uczestniczenia w zebraniach i konsultacjach organizowanych przez szkołę zgodnie
z ustalonym harmonogramem na dany rok szkolny,
4) systematycznego kontrolowania przygotowania dziecka do zajęć,
5) zapoznawania się i podpisywania informacji przesyłanych przez szkołę;
6) kontaktowania się ze szkołą na pisemne wezwanie wychowawcy lub dyrektora szkoły
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w sprawie dziecka,
7) usprawiedliwiania nieobecności dziecka w szkole zgodnie z ustaleniami,
8) poinformowania wychowawcy o szczególnych przeciwwskazaniach lekarskich mających
wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo dziecka,
2. Rodzice lub opiekunowie uczniów uczęszczających do szkoły mają prawo;
1) uzyskiwania informacji na temat ocen cząstkowych z edukacji oraz ocen z zachowania
podczas zebrań z rodzicami
2) otrzymywania pisemnej informacji o osiągnięciach uczniów na miesiąc przed posiedzeniem
rady klasyfikacyjnej,
3.
Rodzice
i
opiekunowie
uczniów
uczęszczających
do
szkoły
mogą;
1) współuczestniczyć w organizowaniu wycieczek, obozów, imprez
kulturalnych i innych
imprez
kulturalnych,
2) wysuwać postulaty dotyczące wyboru lub zmiany wychowawcy tylko
w wyjątkowych sytuacjach popartych umotywowanymi argumentami.
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ROZDZIAŁ V
ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY
§ 28

1. Struktura organizacyjna szkoły obejmuje oddział przedszkolny i klasy I-III.
2. Terminy rozpoczęcia i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych
oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
3. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w
systemie zintegrowanym, możliwa jest praca w innych formach zgodnie z odrębnymi
przepisami.
4. Czas trwania lekcji oraz zajęć w oddziale przedszkolnym określają odrębne przepisy.
5. Niektóre zajęcia nadobowiązkowe, zespoły wyrównawcze, gimnastyka korekcyjna,
wychowanie fizyczne mogą być prowadzone poza systemem klasowo – lekcyjnym w
grupach oddziałowych, międzyklasowych lub międzyszkolnych. Czas trwania
wymienionych zajęć wynosi 45 minut.
6. W zajęciach gimnastyki korekcyjnej powinno uczestniczyć od 6 do 12 uczniów przebadanych
i skierowanych na zajęcia przez lekarza.
7. Udział ucznia w zajęcia nadobowiązkowych jest dobrowolny i odbywa się za zgodą
rodziców.
8. Lekcje rozpoczynają się o godzinie 800
9. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia,
zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.
10. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział lub klasa, która realizuje program
nauczania określony odrębnymi przepisami.
11. Szkoła pracuje w systemie jednozmianowym.

§ 29
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym
określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora szkoły z
uwzględnieniem szkolnego planu nauczania do 30 kwietnia każdego roku. Arkusz
organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku
(uchylono treść dotyczącą opiniowania przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny).
2. W arkuszu organizacyjnym szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników
szkoły oraz ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków
przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.
3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor ustala tygodniowy
rozkład wszystkich zajęć z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
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§ 30

1. Podstawową formą pracy szkoły są:
1)obowiązkowe zajęcia edukacyjne,
2) dodatkowe zajęcia edukacyjne,
3) zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze organizowane dla uczniów mających trudności
w nauce.

§ 31
1. Dla uczniów mających trudności w nauce organizuje się zajęcia dydaktycznowyrównawcze i specjalistyczne oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci i
młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi.
2. Uczniom klas I-III zapewnia się możliwość korzystania z nadobowiązkowych zajęć
pozalekcyjnych w ramach posiadanych środków.
3. Kształceniem specjalnym lub integracyjnym na terenie szkoły obejmuje się dzieci
posiadające orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie takiego
kształcenia, jeśli nie realizują one obowiązku szkolnego w placówce specjalnej.
4. Indywidualnym nauczaniem obejmuje się dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub
znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły. Podstawą do zorganizowania nauki w formie
nauczania indywidualnego jest orzeczenie Publicznej Poradni PsychologicznoPedagogicznej.
5. Szkoła może realizować zajęcia dodatkowe / np. kółka zainteresowań i inne zajęcia
nadobowiązkowe / finansowane ze środków gminy.
6. Szkoła przyjmuje i otacza opieką uczniów niepełnosprawnych i specjalnej troski.

§ 32
Biblioteka Szkolna
1. Do realizacji celów statutowych szkoła zapewnia możliwość korzystania z biblioteki
szkolnej.
2. Biblioteka szkolna służy realizacji programów nauczania i wychowania, edukacji
kulturalnej i informacyjnej dzieci i młodzieży oraz kształceniu
i doskonaleniu
nauczycieli.
3. Godziny pracy biblioteki powinny umożliwiać dostęp do zbiorów podczas zajęć
lekcyjnych i po ich zakończeniu.
4. Zasady funkcjonowania biblioteki :
1)
2)
3)
4)

z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły,
biblioteka udostępnia zbiory od 1 września do 31 maja każdego roku szkolnego,
każdy czytelnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem biblioteki,
korzystanie z biblioteki szkolnej jest bezpłatne,
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5) każdy czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie, uszkodzenie lub poplamienie
woluminów,
6) do końca maja każdego roku szkolnego wszystkie książki wypożyczone winny być
zwrócone do biblioteki szkolnej,
7) uczniowie, którzy w danym roku szkolnym kończą szkołę, zobowiązani są do rozliczenia
z biblioteką,
5. Rodzice uczniów mogą stać się czytelnikami tej biblioteki na warunkach określonych w
regulaminie.
6. Rodzice mogą oddać lub wypożyczyć książki z biblioteki dla swojego dziecka.
7. Nadzór pedagogiczny nad biblioteką pełni Dyrektor szkoły.
8. Dyrektor szkoły w szczególności:
1) zapewnia pomieszczenie na bibliotekę, właściwe wyposażenie oraz środki finansowe na
jej działalność stosownie do możliwości szkoły,
2) zapewnia warunki do doskonalenia zawodowego bibliotekarza.
9. Nauczyciele pełnią funkcję społecznego bibliotekarza.
10. Szczegółowe zasady funkcjonowania biblioteki szkolnej określa regulamin biblioteki.
11. Biblioteka współpracuje z innymi bibliotekami i instytucjami upowszechniania kultury.

§ 33
1. W szkole mogą działać /z wyjątkiem partii i organizacji politycznych/ stowarzyszenia
i organizacje, których celem jest działalność wychowawcza wśród młodzieży albo
rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
szkoły.
2. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje wyraża dyrektor
szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków ich działalności oraz po uzyskaniu
pozytywnej opinii Rady Szkoły.

3. W Szkole Podstawowej godziny biblioteczne powierza się wybranemu nauczycielowi,
który realizuje je w ramach swojego etatu lub społecznie.
4. Bibliotekarz sprawuje całościową opiekę nad biblioteką szkolną, a w szczególności:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

gromadzi i opracowuje zbiory bibliotek,
wypożycza książki i prowadzi statystykę wypożyczeń,
dba o księgozbiory,
wnioskuje do dyrektora o aktualizację zbiorów,
prowadzi dokumentację pracy biblioteki,
służy pomocą uczniom przy korzystaniu z księgozbioru podręcznego,
prowadzi zajęcia dydaktyczne z uczniami.
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ROZDZIAŁ VI
PRACOWNICY SZKOŁY
§ 34
W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracownika obsługi.

NAUCZYCIELE
1. Ilość zatrudnionych nauczycieli określa projekt organizacyjny szkoły.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli określają odrębne przepisy. Szczegółowy zakres czynności
dla zatrudnionych pracowników sporządza Dyrektor.
3. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i jest odpowiedzialny za
jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów, a w szczególności:
1) planuje i prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą zgodnie z obowiązującą
podstawą programową i programem wychowawczym szkoły, ponosi
odpowiedzialność za jej jakość,
2) opracowuje rozkłady materiałów i przedstawia je dyrektorowi do wglądu we wrześniu
danego roku szkolnego,
3) wspiera każdego ucznia w jego rozwoju, przeprowadzanie diagnozę wstępną w klasie
pierwszej szkoły podstawowej
4) przestrzega praw ucznia i dziecka,
5) kształci i wychowuje dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji, atmosferze wolności
sumienia i szacunku dla każdego człowieka,
6) stosuje twórcze i nowoczesne metody nauczania i wychowania,
7) odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole i poza
jej terenem, w czasie wycieczek, wyjść itp.,
8) dokonuje oceny osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych swoich uczniów zgodnie
z WSO,
9) współpracuje ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologicznopedagogiczną, zdrowotną i inną,
10)
współdziała z rodzicami w sprawach nauczania i wychowania dzieci,
11) inicjuje i organizuje imprezy o charakterze dydaktycznym, wychowawczym,
kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym,
12) podejmuje działania w celu eliminowania niepowodzeń szkolnych,
13) prowadzi dokumentację przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
i opiekuńczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
14) dba o warsztat pracy, gromadzi pomoce naukowe oraz troszczy się o estetykę
pomieszczeń szkoły,
15) bierze czynny udział w pracach rady pedagogicznej i realizuje jej postanowienia
i uchwały,
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16) korzysta w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora,
rady pedagogicznej i wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowooświatowych,
17) dąży do pełni własnego rozwoju,
18) planuje własny rozwój zawodowy, systematycznie podnosi swoje kwalifikacje przez
aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,
19) realizuje inne zadania zlecone przez dyrektora, a wynikające z bieżącej działalności
placówki,
20) realizuje zalecenia dyrektora szkoły i osób kontrolujących,
21) przed nawiązaniem stosunku pracy, przedstawia dyrektorowi szkoły informację
z Krajowego Rejestru Karnego,
22) realizuje zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby
i zainteresowania uczniów,
4. Każdy nauczyciel ma prawo podjąć działania innowacyjne i eksperymentalne na zasadach
określonych w odrębnych przepisach oraz prowadzić badania naukowe.
5. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest
w szczególności opiniowanie programu z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do
użytku szkolnego.
1) Dokonywanie wyboru podręczników spośród dopuszczonych do użytku szkolnego przez
MEN,
2) Opracowywanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów zgodnie z obowiązującymi
przepisami,
3) Uzgadnianie sposobów badania wyników nauczania oraz opracowywanie,
dostosowywanie lub wybór narzędzi pomiaru osiągnięć edukacyjnych uczniów,
4) Analizowanie postępów i osiągnięć uczniów, w tym wyników sprawdzianu oraz ustalenie
i wdrażanie działań naprawczych,
5) Przeprowadzanie diagnozy przedszkolnej w roku poprzedzającym naukę w klasie
pierwszej szkoły podstawowej.
6. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły
problemowo-zadaniowe. Szczegółowe zadania tych zespołów zawiera regulamin rady
pedagogicznej.
7. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu.
8. Formę i zasady przygotowywania się młodego nauczyciela do zajęć określają przepisy
dotyczące awansu zawodowego MENiS oraz indywidualne uzgodnienia
z dyrektorem szkoły.
9. Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania zasad korzystania z telefonów komórkowych na
terenie szkoły:
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1) Obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych podczas zajęć dydaktyczno –
wychowawczych. Aparat powinien być ustawiony w funkcji ,,milczy”.
2) W przypadku naruszenia zasad przez pracownika szkoły, udziela mu się upomnienia.

§ 35
WYCHOWAWCA
1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu nauczycielowi
uczącemu ten oddział zwanemu wychowawcą.
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby
wychowawca opiekował się danym odziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
3. W szczególnie uzasadnionym przypadku dopuszcza się zmianę wychowawcy oddziału na
wniosek złożony do dyrektora szkoły i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
4. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy, powinny być dostosowane do wieku
uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.
5. Zadania wychowawcy klasowego:
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, przygotowanie do życia w rodzinie
i społeczeństwie,
2) inspirowanie i wspomaganie działań uczniów,
3) podejmowanie działań mających na celu rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów
oraz pomiędzy uczniami, a innymi członkami społeczności szkolnej,
4) otaczanie indywidualna opieką każdego wychowanka,
5) planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i rodzicami różnych form życia
klasowego,
6) ustalanie treści i form zajęć realizowanych na godzinach do dyspozycji wychowawcy
klasowego,
7) współpraca i współdziałanie z zespołem nauczycieli uczących w danej klasie,
8) informowanie rodziców o wynikach w nauce i zachowaniu podczas zebrań i konsultacji,
9) dbanie o ład, porządek i wystrój powierzonej opiece sali lekcyjnej,
10) dbanie o bezpieczeństwo uczniów,
11) koordynowanie ilości sprawdzianów pisemnych w danej klasie,
12) wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących prowadzenia dokumentacji
przebiegu procesu nauczania,
13) gromadzenie i przechowywanie do końca danego roku szkolnego pisemnych
usprawiedliwień nieobecności uczniów,
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6. Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną ustala na początku każdego roku
szkolnego harmonogram zebrań z rodzicami, który zostaje podany do wiadomości
rodziców na pierwszym w roku szkolnym zebraniu z rodzicami,
7. Nauczyciel wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej
i metodycznej ze strony dyrektora, rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek
i instytucji naukowo-oświatowych.

§ 36
1.
W celu wykonywania zadań służących sprawnemu działaniu szkoły, pracownikom
obsługi powierza się w szczególności następujące zadania:
1) zapewnienie higienicznych warunków nauki, wychowania i innych
zdań statutowych
2) dbanie o bezpieczeństwo uczniów i pracowników na terenie szkoły
poprzez odpowiedni dozór oraz dbanie o stan techniczny
pomieszczeń
2. Pracowników niepedagogicznych szkoły zatrudnia i zwalnia dyrektor szkoły.
3. Zasady organizacji i zakres zadań pracowników obsługi określają odrębne przepisy
i regulamin.
4. Wynagrodzenia wyżej wymienionych pracowników oblicza się na podstawie stawek
zaszeregowania określonych odrębnymi przepisami.
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ROZDZIAŁ VII
UCZNIOWIE SZKOŁY
§ 37
1. Szkoła zapewnia opiekę przebywającym na jej terenie uczniom zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
2. Do sprawowania opieki nad uczniami przebywającymi na terenie szkoły zobowiązani są
nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
3. Nauczyciele pełnią dyżur w/g. ustalonego grafiku.
4. Szkoła zapewnia opiekę pedagogiczną i umożliwia pomoc psychologiczną
wszystkim uczniom poprzez współdziałanie z Poradnią Psychologiczno –
Pedagogiczną, a w szczególności;
- dzieciom rozpoczynającym naukę w oddziale przedszkolnym
- uczniom w klasach I-III
- uczniom niepełnosprawnym i przewlekle chorym,
- uczniom, którym z powodu uwarunkowań rodzinnych lub losowych
potrzebne są szczególne formy opieki,
- uczniom zagrożonym niedostosowaniem społecznym,
- uczniom mającym wady niezależne od niego samego /dysleksja, dysgrafia itp./

§38
1. Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje wszystkich uczniów z początkiem roku szkolnego.
Zasady reguluje ustawa.
2. Dyrektor może przyjąć ucznia z innego obwodu, jeśli warunki organizacyjne na to pozwalają.
1. Na wniosek rodziców lub Rady Pedagogicznej dyrektor może wyrazić zgodę na:
1) podjęcie nauki w klasie pierwszej przez dziecko sześcioletnie,
2) odroczenie rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego do końca roku szkolnego,
3) pozaszkolną formę realizacji obowiązku szkolnego.
4) podjęcie nauki w klasie programowo wyższej po przedstawieniu przez rodziców
pozytywnej opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
2. Do klasy programowo wyższej w sześcioletniej szkole podstawowej przyjmuje się ucznia na
podstawie:
1) Świadectwa ukończenia klasy niższej oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę,
z której uczeń odszedł,
2) Pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych,
3) Świadectwa (zaświadczenia wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa
szkolnego wydanego w Polsce),
3. Uczniowie podlegają obowiązkowi szkolnemu, który trwa do 18 roku życia.
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§39
6.Uczeń ma prawo do:
1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)
10)
11)
12)
13)

właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy
umysłowej,
opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo,
ochronę przed wszelkimi formami przemocy, uzależnieniami, demoralizacją i innymi
przejawami patologii społecznej oraz poszanowania, godności i nietykalności
osobistej,
życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia szkoły,
a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza to dobra innych osób,
zapoznania się z programami nauczania, z ich treścią, celem i stawianymi
wymogami, oraz do uzyskania od nauczycieli
i wychowawców niezbędnych
informacji o formach poszerzenia i pogłębienia swoich wiadomości i umiejętności,
sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej i umotywowanej oceny postępów
w nauce
i zachowaniu,
wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się
w organizacjach szkolnych,
rozwijania swoich zainteresowań i talentów, organizowania działalności kulturalnej,
oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie
z własnymi potrzebami
i możliwościami organizacyjnymi, poprzez udział w zajęciach kół zainteresowań,
imprezach kulturalnych, wycieczkach i zawodach sportowych organizowanych dla
uczniów szkoły,
zapoznania się z ocenami klasyfikacyjnymi oraz odwołania się od ustalonych ocen
w terminie i trybie, który określa szkolny system oceniania,
rozstrzygania sporów na terenie szkoły na zasadach negocjacji, porozumienia
i wzajemnego poszanowania stron,
reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach
zgodnie ze swoimi umiejętnościami,
wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego,
redagowania gazetki szkolnej.

§40
7. W przypadku naruszenia praw ucznia skargi mogą złożyć:
1)
2)
3)

uczeń do wychowawcy, Dyrektora szkoły,
rodzic (prawny opiekun) do wychowawcy, dyrektora szkoły,
wychowawca, do Dyrektora szkoły,

8. Składanie skarg odbywa się w formie:
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a) ustnej (organy odwoławcze sporządzają notatkę z przeprowadzonej rozmowy),
b) upomnienia przez nauczyciela, wychowawcę indywidualnie lub na forum klasy,
c) upomnienia dyrektora indywidualnie lub na forum szkoły,
d) pisemnego powiadomienia rodziców o nagannym zachowaniu ucznia,
e) obniżenia oceny z zachowania,
f) przeniesienia ucznia do innej szkoły,
g) zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia.
9. Kary nie mogą być stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność
osobistą ucznia.
10. Wykonanie kary może zostać zawieszone, przez tego kto karę wymierzył, na czas próby (nie
dłuższy niż pół roku) jeżeli uczeń uzyska poręczenie jednego z organów szkoły bądź
wychowawcy).
11.Tryb postępowania w przypadku naruszenia praw ucznia
1)skargi rozpatruje dyrektor szkoły wraz z powołanym zespołem, w skład którego wchodzą:
a) dyrektor szkoły,
b) rzecznik praw ucznia,
2) w przypadku stwierdzenia naruszenia praw ucznia stosowną decyzję podejmuje
Dyrektor szkoły,
3) Dyrektor szkoły udziela osobie zainteresowanej odpowiedzi ustnej lub pisemnej
w terminie 14 dni od daty wpłynięcia skargi,
4) wszystkie złożone skargi i sposoby ich załatwienia są dokumentowane.

§41
12. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie
a zwłaszcza:
1) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły
2) przestrzegać zasad kultury, współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych
pracowników szkoły,
3) przestrzegać zasad bezpieczeństwa w trosce o własne życie, zdrowie i higieniczny
rozwój, nie stwarzać sytuacji zagrażających życiu lub zdrowiu innych,
4) zachować się w każdej sytuacji w sposób godny ucznia, postępować zgodnie
z normami przyjętymi w szkolnej społeczności,
5) szanować poglądy i przekonania innych ludzi,
6) szanować pracę własną, pracę rodziców, wychowawców i kolegów, dbać o wspólne
dobro, ład i porządek w szkole,
7) szanować i dbać o mienie szkolne służące wszystkim uczniom
i pracownikom szkoły oraz społeczeństwu naszej gminy,
8) szanować symbole narodowe i szkolne,
9) dbać o honor i tradycje szkoły,
10) uchylony,
11) noszenia podczas uroczystości szkolnych stroju galowego: biała koszula dla chłopców,
bluzka dla dziewcząt; spodnie lub spódnica w kolorach – granat, czerń, stalowa
szarość,
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12) noszenia dowolnego stroju tylko w następujące dni: Dzień Dziecka, wycieczki
szkolne, dyskoteki,
13) zastosowanie się do zakazu korzystania z telefonów komórkowych w czasie trwania
zajęć lekcyjnych oraz przerw ,
a) po odbiór telefonu komórkowego zgłaszają się rodzice (prawni opiekunowie),
14) podporządkować się zaleceniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej oraz ustaleniom
samorządu uczniowskiego,
15) usprawiedliwiania swoich nieobecności ( rodzice pisemnie lub osobiście) w ciągu
dwóch tygodni od ostatniej nieobecności.

§ 42
13. Za szczególne osiągnięcia ucznia w nauce i zachowaniu oraz pracy społecznej
uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody:
1) pochwała w obecności uczniów klasy przez nauczyciela lub wychowawcę,
2) wyróżnienie na uroczystości szkolnej lub apelu przez Dyrektora w obecności
społeczności szkolnej,
3) list pochwalny za bardzo dobre wyniki w nauce i w zachowaniu oraz list
gratulacyjny dla rodziców ucznia, przyznawane przez radę pedagogiczną wg
ustalonych przez nią kryteriów i zasad udzielania wyróżnienia,
4) nagrodę Dyrektora szkoły, za szczególne zaangażowanie ucznia
w konkursach wiedzy, artystycznych i sportowych oraz promocji szkoły,
5) uczeń, który uzyskał wyróżnienie, o którym mowa w pkt.3, oraz 4, może otrzymać
nagrodę rzeczową ufundowaną ze środków rady rodziców, jeśli organ ten podejmie
uchwałę w tej sprawie,

§ 43
14. Za niespełnienie obowiązku szkolnego, zgodnie z postanowieniami ustawy,
oraz za zachowanie niezgodne ze statutem i wewnętrznymi regulaminami
szkoły, wobec ucznia mogą być stosowane kary:
1) ustne upomnienie ucznia,
2) upomnienie ucznia z jednoczesnym wpisaniem uwagi do dziennika,
3) ograniczenie praw ucznia wymienione w ust.5 pkt.8 i pkt.11
4) nagana z ostrzeżeniem o konsekwencjach dyscyplinarnych w przypadku
powtórzenia się występku, z jednoczesnym dołączeniem notatki do akt ucznia
i powiadomieniem rodziców,
5) przeniesienie ucznia do innej szkoły.
15. Kary wymienionej w ust.14 pkt.1,2 udziela nauczyciel lub wychowawca.
16. Kary wymienionej w ust.14 pkt.3,4 udziela dyrektor szkoły na wniosek
nauczyciela, wychowawcy lub rady pedagogicznej.
17.Kary wymienionej w ust.14 pkt.5 udziela kurator oświaty na wniosek Dyrektora szkoły
18.Wniosek o przeniesienie ucznia do innej szkoły dyrektor kieruje w przypadku, gdy uczeń
w sposób rażący naruszał postanowienia statutu lub wewnętrznych regulaminów szkoły
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i uczęszczając do szkoły wywiera demoralizujący wpływ na uczniów, a podjęte środki
wychowawcze i zastosowane uprzednio kary nie przyniosły rezultatów w postaci poprawy
zachowania.
19.Tryb odwołania się od kary:
1) uczeń, jego rodzice (prawni opiekunowie), wychowawca, samorząd uczniowski ma
prawo odwołania się od ustalonej kary w ciągu 7 dni od jej ogłoszenia do osoby bądź
organu, który udzielił kary,
2) odwołanie się od kary wymienionej w ust.11 pkt.3,6 może nastąpić na uzasadniony
pisemny wniosek osób i organów wymienionych w ust.8 pkt.1
20.Tryb postępowania w przypadku odwołania się od kary:
1) rozpatrzenie wniosku odwoławczego
2) przeanalizowanie zasadności kary w świetle przepisów prawa,
w szczególności statutu,
3) udzielenie niezwłocznie odpowiedzi o utrzymaniu bądź odwołaniu kary, udzielenie
odpowiedzi pisemnej w terminie 2 tygodni od daty wpłynięcia wniosku
odwoławczego,
4) od decyzji Dyrektora odwołanie nie przysługuje
5) odwołanie kary ogłasza uczniowi osoba (lub organ) orzekająca uprzednio udzielenie
kary, w obecności tych samych osób oraz w podobnych okolicznościach.

§ 44
1. Dyrektor szkoły, nauczyciele i pracownicy szkoły są odpowiedzialni za bezpieczeństwo
i zdrowie uczniów w czasie ich pobytu w szkole oraz zajęć poza szkołą, organizowanych przez
nią.
1) Zasady sprawowania opieki nad uczniami przebywającymi w szkole oraz podczas zajęć
obowiązkowych i nadobowiązkowych:
a) systematyczne kontrolowanie obecności uczniów na każdej lekcji, reagowanie na
spóźnienia, ucieczki z lekcji,
b) uświadomienie uczniom zagrożenia i podawanie sposobów
przeciwdziałania im,
c) sprawdzanie warunków bezpieczeństwa w miejscach, gdzie
prowadzone są zajęcia (dostrzeżone zagrożenie usunąć lub zgłosić
Dyrektorowi szkoły),
d) w razie wypadku należy udzielić pierwszej pomocy, zawiadomić i wezwać w razie
potrzeby pogotowie ratunkowe (każdy wypadek należy odnotować w „zeszycie
wypadków”).
2. Bezpieczeństwo na wycieczce i imprezach krajoznawczo-turystycznych
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1) Należy przestrzegać zasady, że osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo uczniów może być
tylko nauczyciel szkoły, a w wyjątkowych wypadkach osoba dorosła przeszkolona i znająca
odpowiednie przepisy (kwalifikacje potwierdzone dokumentem).
2) Opieka nad grupami uczniowskimi powinna być zorganizowana według odrębnych przepisów:
- jeden opiekun na 30 uczniów, jeżeli grupa nie wyjeżdża poza miasto i nie korzysta
z publicznych środków lokomocji,
- jeden opiekun na 15 uczniów, jeżeli grupa wyjeżdża poza miasto i korzysta
z publicznych środków lokomocji,
- grupa rowerowa wraz z opiekunem nie może przekroczyć
15 osób.
3) Na udział w wycieczce (z wyjątkiem wycieczki w granicach miasta) oraz w imprezie
turystycznej kierownik musi uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych uczniów na
piśmie.
4) Wszystkie wycieczki i imprezy pozaszkolne wymagają wypełnienia karty wycieczki przez
opiekuna i zatwierdzenia karty przez dyrektora szkoły.
5) Kierownikiem wycieczki powinien być nauczyciel lub w uzgodnieniu
z dyrektorem
szkoły inna pełnoletnia osoba będąca instruktorem harcerskim albo posiadająca uprawnienia
przewodnika turystycznego, przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowanej, organizatora
turystyki, instruktora krajoznawstwa lub zaświadczenie o ukończeniu kursu kierowników
wycieczek szkolnych. Kierownikiem obozu wędrownego powinien być nauczyciel posiadający
zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kierowników obozów. Opiekunem grupy zaś może być
każda osoba pełnoletnia (po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły).
6) Organizator zajęć z klasą (grupą) poza szkołą wpisuje wyjście do zeszytu wyjść.
3. Bezpieczeństwo w czasie zajęć gimnastycznych i na boisku szkolnym
1) W czasie zajęć gimnastycznych i na boisku nauczyciel zobowiązany jest do:
- kontroli sprawności sprzętu sportowego przed zajęciami,
- zadbania o dobrą organizację zajęć i zdyscyplinowanie uczniów na
lekcji i w szatni przed lekcją,
- dostosowania wymagań i formy zajęć do możliwości fizycznych uczniów.
- zapewnienia uczniowi asekuracji w czasie ćwiczeń na przyrządach.
2) Nauczyciel wyjeżdżający z uczniami na pływalnię zobowiązany jest do:
- zorganizowania zbiórki w wyznaczonym miejscu na terenie szkoły,
- sprawdzenia obecności,
- bezpiecznego przeprowadzenia uczniów zgodnie z przepisami ruchu
drogowego
- zapoznania i przestrzegania regulaminu pływalni,
- zorganizowania zbiórki w wyznaczonym miejscu na terenie pływalni,
- sprawdzenie obecności,
- właściwego nadzoru w czasie powrotu do szkoły.
4. Regulamin pełnienia dyżurów nauczycielskich podczas przerw międzylekcyjnych.
Nauczyciel pełni dyżur według grafiku znajdującego się w pokoju nauczycielskim,
w czasie którego:
1) odpowiada za bezpieczeństwo uczniów, a w razie nieszczęśliwego wypadku udziela
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natychmiastowej pomocy, wzywa higienistkę, powiadamia dyrektora szkoły, a po
skończonym dyżurze, rodziców,
3) rozpoczyna i kończy dyżur punktualnie w czasie i miejscu wyznaczonym w planie
dyżurów,
3) pierwszy dyżur rozpoczyna się o godz. 7 40
4) dyżur pełni aktywnie, śledzi czynności uczniów, zwraca uwagę uczniom, aby nie biegali,
nie hałasowali, nie popychali się, nie wychylali z okien, nie zaśmiecali podłóg, nie
przebywali bez potrzeby w ubikacjach, nie niszczyli roślin,
5) odpowiada za stan urządzeń w miejscu dyżurów,
6) pilnuje czystości,
7) w czasie nieobecności nauczyciela dyżurującego jego obowiązki przyjmuje
nauczyciel, któremu powierzono zastępstwo,
8) miejsce dyżuru wolno opuścić po zorganizowaniu zastępstwa
5. Uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji rodzinnej (losowej) mogą otrzymać pomoc.
W tym celu:
1) wychowawca przeprowadza wywiad z uczniem, ustalając formę
potrzebnej pomocy,
2) przekazuje informacje dyrektorowi szkoły,
3) Dyrektor zwraca się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o udzielenie pomocy
finansowej lub rzeczowej,
4) wychowawca i dyrektor szkoły otaczają szczególną opieką dzieci z tych rodzin.
6. W przypadku stwierdzenia takich patologii jak: narkomania, alkoholizm, kradzieże, wagary,
ucieczki z domu, itp. Wychowawca kontaktuje się z rodzicami ucznia, współpracuje z oraz
inspektorem do spraw nieletnich komendy policji.

§ 45
1. Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów klas zerowych i pierwszych podlegających
obowiązkowi szkolnemu i pozostających w obwodzie Szkoły Podstawowej w Załężu
w terminie do 15 kwietnia danego roku szkolnego dokonują zapisu dziecka do szkoły.
2. W pozostałych przypadkach uczeń może być zapisany do szkoły po okazaniu świadectwa
szkolnego.
3. W celu zapisania dziecka do szkoły rodzice (prawni opiekunowie) udzielają
dyrektorowi
szkoły lub przyszłej wychowawczyni niezbędnych informacji dotyczących dziecka, jego
sytuacji rodzinnej, form dotyczących opieki psychologiczno-pedagogicznej, składają
oświadczenie dotyczące nauczania religii lub etyki
4. Szczegółowe warunki przyjmowania uczniów do szkoły oraz prowadzenie dokumentacji
ewidencji spełnienia przez uczniów obowiązku szkolnego określają odrębne przepisy.
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ROZDZIAŁ VIII
SZCZEGÓŁOWE ZASADY
WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA
§ 46
1. Ocenianiu podlegają:
1) Osiągnięcia edukacyjne ucznia
2) Zachowanie ucznia
2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia podlega na rozpoznawaniu przez nauczycieli
poziomu postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do
wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych
przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę
podstawę.
3. Ocenianie zachowania polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli
oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia
społecznego i norm etycznych.
§47
1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania
wewnątrzszkolnego.
2. Ocenienie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowania oraz
o postępy w tym zakresie;
2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju
3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
4) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji postępach,
trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenie organizacji i metod pracy dydaktycznowychowawczej;
3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania
poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć
edukacyjnych, dodatkowych zajęć edukacyjnych zachowania;
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 danej szkole;
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
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5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której
mowa w § 54 ust. 2
6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywanych rocznych ocen
klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej
oceny klasyfikacyjnej zachowania;
7) ustalanie warunków i sposobów przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom)
informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce;

§48
Szczegółowe warunki i sposoby oceniania wewnątrzszkolnego :
1. Nauczyciel na początku każdego roku informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych
opiekunów) o:
1) Wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych
i rocznych ocen klasyfikacji z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; warunkach i sposobie
oraz kryteriach oceniania zachowania.
Do końca miesiąca września każdego roku szkolnego o powyższych ustaleniach
nauczyciele informują ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). Jeden egzemplarz
opracowanych wymagań przekazują do 15 – tego września każdego roku szkolnego
Dyrektorowi szkoły. Fakt poinformowania rodziców, wychowawca odnotowuje w
dzienniku lekcyjnym.
2) Sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.
3) Warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
z dodatkowych zajęć edukacyjnych . Fakt ten nauczyciel odnotowuje w
lekcyjnym.

§49
1. Oceny są zarówno jawne dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów)
2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia
ustaloną ocenę.
3. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania
ucznia są udostępnione uczniowi podczas lekcji, a jego rodzicom (opiekunom prawnym)
podczas zebrań lub konsultacji.
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§50
1. Nauczyciel jest zobowiązany na postawie pisemnej opinii publicznej i niepublicznej
poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym publicznej i niepublicznej poradni
specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia
rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostowanie tym
wymaganiom.
2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo
indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, do indywidualnych
potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia następuje na podstawie tego orzeczenia.
3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna może udzielana uczniowi z inicjatywy nauczycieli,
rodziców dziecka, wychowawcy

§51
1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub z zajęć
komputerowych na podstawie o ograniczonych możliwościach uczestnictwa w tych
zajęciach, wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii.
2. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub zajęć komputerowych
w dokumentacji o przebiegu nauczania zamiast ocen klasyfikacyjnych wpisuje się
„zwolniony”.

§52
1. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii
publicznej i niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej
i niepublicznej poradni specjalistycznej, zwalnia uczniów z wadą słuchu lub z głęboką
dysleksja rozwojową z nauki drugiego języka obcego, z zastrzeżeniem ust. 2.
Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.
2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo
indywidualnego nauczania zwolnione z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na
podstawie tego orzeczenia.
3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolnienie”
§ 53
1. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza.
2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych,
określonym w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustalenie – według
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5.

skali określonej w statucie szkoły – śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć
edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego
do końca miesiąca stycznia w formie opisowej.
Klasyfikacja roczna w klasach I –III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych
z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu
rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania w formie opisowej.
Wychowawca informuje uczniów i rodziców o możliwości uzyskania uzasadnienia oceny
ustalonej z poszczególnych zajęć edukacyjnych.
Prace kontrolne nauczyciel jest zobowiązany przechowywać przez 1 rok.
Uczeń, który ubiega się o podwyższenie oceny z przedmiotu obowiązkowego lub
dodatkowego zwraca się do nauczyciela danego przedmiotu z prośbą o możliwość
stworzenia dodatkowych warunków do podwyższenia oceny (formę odpowiednio ustala
nauczyciel na podstawie dokumentacji, którą zgromadził).

6.

7.
8.
9.

§ 54
1. Oceny bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i języka
angielskiego w klasie I –III ustala się następująco:
1) ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych polega na odnotowaniu wyników
obserwacji pracy ucznia w dzienniku lekcyjnym zgodnie z ustalonymi
poziomami osiągnięć, którym odpowiadają oznaczenia cyfrowe:
poziom bardzo wysoki 6
poziom wysoki 5
poziom średni 4
poziom niski 3
poziom bardzo niski 2
Poziom bardzo wysoki osiągnął uczeń wówczas, jeżeli posiadł wiedzę i umiejętności
wykraczające poza program nauczania w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne
uzdolnienia. Korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji. Biegle posługuje się zdobytymi
wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych. Proponuje
rozwiązania niekonwencjonalne. Potrafi samodzielnie wnioskować, uogólniać i dostrzegać
związki przyczynowo-skutkowe. Osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, artystycznych
i zawodach sportowych.
Poziom wysoki osiągnął uczeń wówczas, jeżeli opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności
określony programem nauczania w danej klasie. Sprawnie posługuje się zdobytymi
wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje problemy
teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do
rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.
Poziom średni osiągnął uczeń wówczas, jeżeli opanował wiadomości określone programem
nauczania w danej klasie, na poziomie wymagań zawartych w podstawach programowych.
Poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje(wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub
praktyczne.
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Poziom niski osiągnął uczeń otrzymuje wówczas, jeżeli słabo opanował wiadomości
i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie poniżej wymagań
zawartych w podstawie programowej. Może mieć braki w opanowaniu podstaw programowych,
ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy w ciągu
dalszej nauki. Rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu
trudności. Większość zadań wykonuje pod kierunkiem nauczyciela, wymaga dodatkowego
wyjaśnienia sposobu wykonania pracy, nie przestrzega limitów czasowych
Poziom bardzo niski osiągnął uczeń wówczas, jeżeli nie opanował wiadomości i umiejętności
określonych przez podstawy programowe, a braki w wiadomościach i umiejętnościach
uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy. Uczeń nie jest w stanie rozwiązać(wykonać) zadania
nawet o niewielkim-elementarnym stopniu trudności. Odmawia wykonania zadania, nie próbuje,
nie stara się, niszczy prace.
Przy ustalaniu oceny z zakresu edukacji plastycznej, technicznej, muzycznej i zdrowotnej należy
w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się
z obowiązków wynikających ze specyfiki przedmiotu.
2) ocenianie bieżące z języka angielskiego polega na odnotowaniu wyników
obserwacji pracy ucznia w dzienniku lekcyjnym zgodnie z ustalonymi
poziomami osiągnięć, którym odpowiadają oznaczenia cyfrowe:
6 – poziom bardzo wysoki
5 – poziom wysoki
4– poziom średni
3– poziom niski
2 – poziom bardzo niski
1 – poziom niewystarczający
Kryteria przedstawiają się następująco:
Poziom bardzo wysoki : uczeń w pełni opanował poznane wyrazy i wyrażenia i stosuje je
swobodnie. Potrafi łączyć je w dłuższe zdania. Płynnie czyta proste zdania i prawidłowo
wymawia wyrazy. Zawsze odrabia zadania domowe, jest bardzo aktywny na lekcjach a jego
wiedza i umiejętności wykraczają poza program nauczania. Osiąga wysokie wyniki w
konkursach językowych.
Poziom wysoki: Uczeń bardzo dobrze opanował materiał, sprawnie czyta i wypowiada się
prostymi zdaniami; posiada dobrą wymowę, odrabia zadania domowe, jest aktywny na lekcji i
przygotowany.
Poziom średni: uczeń opanował poznany materiał w stopniu dobrym, powoli czyta i wypowiada
proste zdania, posiada dobrą wymowę. Przeważnie odrabia zadania domowe, jest dosyć aktywny
podczas lekcji.
Poziom niski: uczeń opanował poznane wyrazy i wyrażenia w stopniu dostatecznym. Odczytuje
typowe wyrazy i wcześniej usłyszane proste zdania. Wypowiada się pojedynczymi wyrazami.
Często ma problemy z wymową. Dość często nie odrabia zadań domowych. Rzadko jest aktywny
na lekcji.
Poziom bardzo niski: uczeń ma braki w opanowaniu podstawowego słownictwa, rozpoznaje
poznane wyrazy, ma jednak trudności z ich odczytaniem. Ma problemy z wymową wyrazów.
Sporadycznie odrabia zadania domowe, nie udziela się na lekcji, bardzo często bywa
nieprzygotowany.
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Poziom niewystarczający: uczeń nie jest w stanie opanować podstawowego słownictwa. Ma
znaczne trudności z czytaniem, mówieniem i pisaniem typowych wyrazów. Posiada bardzo słabą
wymowę. Notorycznie nie odrabia zadań domowych. Bardzo często jest nieprzygotowany.
3) w klasie I-III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć
edukacyjnych, zajęć komputerowych i języka angielskiego są ocenami
opisowymi;
4) w klasie I -III oceny bieżące, śródroczne i klasyfikacyjne z religii są
ocenami według następujących stopni:
stopień
celujący – 6
stopień
bardzo dobry - 5
stopień
dobry – 4
stopień
dostateczny – 3
stopień
dopuszczający – 2
stopień
niedostateczny – 1
2. Stosuje się następujący sposób odnotowywania ocen w dziennikach :
1) oceny bieżące piszemy cyfrą 6, 5, 4, 3, 2, 1 lub za pomocą skrótów (cel, bdb, db,
dst, dop, ndst);
2) oceny śródroczne i roczne z religii zapisujemy w pełnym brzmieniu;
3) przy ocenie śródrocznej i rocznej nie wpisujemy plusów i minusów;
4) przy ocenie bieżącej dopuszcza się wpisywanie plusów(+) i minusów (-);
5) dopuszcza się stosowanie skrótów np.:
- bz – brak zadania
- np. – nieprzygotowany
- nb – nieobecny
6) Jeśli uczeń nie uczestniczył w pisemnym sprawdzianie dzienniku lekcyjnym w
rubryce z ocenami wpisuje się 0.
§ 55
1. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną
zachowania.
2. Nauczyciele sprawdzają i oceniają zeszyty uczniów.
3. Uczeń oceniany jest systematycznie z różnych form aktywności.
§ 56
1. W klasie I-III szkoły podstawowej bieżąca ocena z zachowania jest w formie znaków:
+ (plus)
- zachowanie bez zastrzeżeń;
/ (ukośnik) - częściowe zastrzeżenia do zachowania;
- (minus) - wyraźne zastrzeżenia do zachowania;
Śródroczna i roczna ocena zachowania jest oceną pisemną i umieszczana jest na
śródrocznej karcie opisowej oraz na końcoworocznym świadectwie szkolnym.
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§ 57
1. Ogólnoszkolne zasady przeprowadzania sprawdzianów pisemnych.
1) za sprawdzian pisemny (klasówkę, prace klasową) uznaje się każdą kontrolą, pisemną
prace ucznia obejmującą dowolny zakres treści przeprowadzanej z całą klasą.
Nauczyciel ma obowiązek przechowywać sprawdziany pisemne uczniów do końca
roku.
2) jako kartkówkę uznaje się krótkotrwałą pisemną formę pracy kontrolnej (przewidzianą
nie dłużej niż 15 min.) z zakresu 3 ostatnich lekcji, stosowaną w sposób systematyczny
i planowy w celu sprawdzenia wiedzy i umiejętności oraz zmobilizowania uczniów do
systematycznej nauki – zakończona wystawieniem oceny.
3) nauczyciel zobowiązany jest do poprawienia pisemnej pracy kontrolnej w terminie
dwóch tygodni. Do czasu oddania poprawionego sprawdziany nauczyciel nie powinien
przeprowadzić następnego sprawdzianu pisemnego. Sprawdzone i ocenione pisemne
prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu wg
poniższych zasad :
a) uczniowie zapoznają się z poprawionymi pracami pisemnymi w szkole po
rozdaniu ich przez nauczyciela;
b) rodzice uczniów mają wgląd do poprawionych prac pisemnych swoich
dzieci na terenie szkoły podczas zebrań;
4) z zajęć edukacyjnych nauczyciel poprawiający sprawdzian pisemny uwzględnia
poniższe zasady ustalenia ocen.
Poziom bardzo wysoki
Poziom wysoki
Poziom średni
Poziom niski
Poziom bardzo niski

98%-100%
85%-97%
55%- 84%
26%-54%
0%-25%

5) z języka angielskiego nauczyciel poprawiający sprawdzian pisemny uwzględnia
poniższe zasady ustalania ocen:
Poziom bardzo wysoki - powyżej 100% ( dodatkowe zadania wykraczające poza
program nauczania)
Poziom wysoki - 90% - 100%
Poziom średni – 75% - 89%
Poziom niski – 60% - 74%
Poziom bardzo niski – 40% - 59%
Poziom niewystarczający – 0% - 39%
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§ 58
1.Uczeń klas I-III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z zastrzeżeń ust. 2
2. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez
ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub publiczną
poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, oraz w
porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).
1) Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy
lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych
opiekunów), oraz po uzyskaniu opinii publicznej poradni specjalistycznej, rada
pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I-III szkoły podstawowej do
klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

46

ROZDZIAŁ IX
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 59

1. Opieką medyczną objęci są uczniowie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Szkoła używa pieczęci urzędowych-okrągłych i stempli zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
3. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
4. Regulaminy określające działalność organów szkoły wynikające z celów i zadań nie mogą
być sprzeczne z zapisami niniejszego statutu, jak również z przepisami wykonawczymi do
ustawy o systemie oświaty.
5. Statut jest dokumentem otwartym.
6. Projekt zmian w statucie opracowuje i uchwala Rada Pedagogiczna
7. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne
przepisy.
9. Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze statutem szkoły wszystkim członkom
społeczności szkolnej.
8. Jednolity tekst statutu wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę Pedagogiczną
16 listopada 2012r.

Przewodniczący
Rady Pedagogicznej
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